
ENCONTRO NACIONAL “POVOS ORIGINÁRIOS, ENTRE A MOBILIDADE E AS FRONTEIRAS” 

Data: 19 a 22 de novembro de 2018

Local: Campus da Universidade Estadual de Roraima – Boa Vista/RR

Coordenação Geral: Profa. Dra. Ela Wiecko V. de Castilho

Realização/Execução: Grupo de Pesquisa em Direitos Étnicos - MOITARÁ – Faculdade de

Direito /UnB.

IES Parceiras: Universidade Estadual de Roraima – UERR – Sede do Evento

Universidade Federal de Roraima – UFRR

Programação Preliminar

19/11 - SEGUNDA-FEIRA 

19h00 às 20h00

ABERTURA 

Local: Auditório da Universidade Estadual de Roraima

Mesa: representantes do Grupo Moitará, da UFRR, da UERR, e representantes dos Povos Warao, Panare e

Pemon.

20h00 às 22h00

CONFERÊNCIA DE ABERTURA

Tema: Povos Originários e os Estados nacionais: entre o direito, a mobilidade e a imposição das fronteiras   

Conferencista: Ailton Krenak 

14H17h SIMPÓSIOS  (salas da UERR)

20/11 – TERÇA-FEIRA 

8h00 às 11h00

MINICURSO 1 

Local: salas da UERR

Tema: Sistema global de direitos humanos e povos originários

Ementa: A  proposta  deste  minicurso  é  apresentar,  discutir  e  analisar  a  jurisprudência  da  Corte

Interamericana de Direitos Humanos relativamente aos direitos dos povos originários, no que se refere ao

reconhecimento  de  sua  identidade étnica  singular  e  dos  direitos  culturais,  a  partir  da  incorporação  no

sistema Americano da Convenção da OIT nº 169. Trata ainda de refletir  sobre a atuação internacional



acerca da migração contemporânea, com aporte no pensamento decolonial.

Ministrantes: Erika  Yamada  (ERIP),  Andreia  Brasil  Teixeira  Martins(  Moitará-UnB),  Rayanne  Cristine

( REJUIND) 

8h00 às 11h00

MINICURSO 2

Local: salas da UERR

Tema: A Lei de migração 

Ementa: O minicurso trata dos aspectos teóricos e práticos da lei de migração, com estudo acerca da sua

eficácia e efetividade na proteção dos direitos dos migrantes no Brasil. Objetiva-se propiciar a reflexão crítica

acerca da novíssima Lei, apontando os problemas mais graves, e sua aplicação à migração indígena. Serão

abordados os assuntos relativos ao visto temporário, a liberdade de ir e vir, a regularidade da entrada no

país e proteção social, abrangendo reflexões críticas acerca do colonialismo interno e da colonialidade do

poder.

Ministrantes:  Ela  Wiecko  V.  de  Castilho  (PPGD-UnB;MOITARÁ)   e  Luiz  Henrique  Cunha  (PPGDH  –

UnB/MOITARÁ)

8h00 às 11h00

MINICURSO 3

Local: salas da UERR

Tema: Refúgio e ações humanitárias

Ementa: Este minicurso tem por finalidade propiciar a oportunidade de conhecer, discutir e refletir sobre o

instituto do refúgio e ações humanitárias  no contexto brasileiro frente a situação dos povos originários

migrantes da Venezuela. Contempla apontar as distinções jurídicas relativamente a migração, bem como os

fatores de expulsão no cenário jurídico-político da Venezuela relativamente ao tratamento dado aos povos

originários, problematizando o caráter de colonialidade do poder no direito. De forma sistematizada este

minicurso apresentará o atual desenho das respostas do Governo Brasileiro à questão da migração e do

refúgio, relativamente a permanência no território nacional e as regras de  proteção social aos indígenas e

refugiados.

Ministrantes: Sandra Nascimento (PPG-ECsA/ELA - LAEPI/MOITARÁ-UnB) e Leandro Carvalho (PPGDH -

UnB)

15:00 às 17:00 

MESA-REDONDA 1 

Local: Auditório da UERR



Tema:  Quem  são  os  Warao,  os  Panare  e  os  Pemon:  historicidade,  espacialidade  e

deslocamentos.

Expositores: Elaine Moreira (UFRR),  Luciana Ramos e  Representante do Povo Warao (a ser indicado)

Moderadora:: Erika Macedo

17:30 às 19:30 

MESA-REDONDA 2

Local: Auditório da UERR

Tema: Migração e  povos originários das Américas. 

Expositores: Cristhian Teófilo da Silva (ELA-LAEPI/OBIND/UnB); Gustavo Simões ( UFRR, ) e João Akira

Omoto (MPF)   e representante do Povo Macuxi (a ser indicado).

Ministrante: Sandra Nascimento 

21/11 - QUARTA-FEIRA 

8h00 às 11h00

MINICURSO 4 

Local: salas da UERR

Tema: Colonialidade do Poder e  Exclusão Social

Ementa: Este Minicurso tem o propósito de apresentar e discutir os aspectos da experiência colonial e da

categoria de raça como marcador das relações de poder no continente e seus impactos contemporâneos

ante  a  situação  das  discriminações  praticadas  contra  os  povos  indígenas  no  Brasil.  Tem  por  objetivo

apresentar os conceitos e a historicidade das  práticas que excluem aqueles que são classificados como

“racialmente” inferiores, afastados, portanto, de participar da vida coletiva, ainda moldada na hegemonia

sociocultural garantida pelo Estado Nacional.

Ministrantes: Ana Catarina Zema de Resende (PPG-CDS/UnB), Roberta Amanajás (PPGD-UnB/MOITARÁ) e

Luana Menezes Lira (PPGH – UnB/MOITARA-UnB).

8h00 às 11h00

MINICURSO 5 

Local: salas da UERR

Tema: Mobilidade e Políticas Públicas

Ementa:  Este minicurso tem como propósito problematizar o acesso aos direitos diferenciados dos povos

originários  em  processos  diversos,  marcados  por  temporalidades  e  modos  de  vida  diferenciados.  Tais

dinâmicas implicam em circulação em territórios protegidos e espaços outros, como as cidades. Trata-se de

pensar o direito como uma via de acesso marcada pela presença de sujeitos etnicamente diferenciados, e

que, por isso mesmo, precisam ter o reconhecimento destas diferenças culturais para melhor tratamento no



campo das políticas públicas. Assim, a proposta é problematizar o acesso a bens materiais e imateriais

assegurados pelas políticas públicas e direitos diferenciados, especialmente no campo da saúde, educação,

assistência social e manifestações culturais, neste debate estarão presentes os povos indígenas nos fluxos

migratórios internacionais.

Ministrantes:  Elaine  Moreira  (UFRR/MOITARÁ),  Assis  da  Costa  Oliveira  (UFPA) e  Meire  Cristina  (PPG-

EcsA/ELA-UnB/MOITARÁ).

8h00 às 11h00

MINICURSO 6 

Local: salas da UERR

Tema: Laudos Antropológicos em Faixa De Fronteira

Ementa:  Procedimentos  metodológicos  e éticos  da  elaboração  de  laudos  antropológicos.  O trabalho de

campo e a interação com os sujeitos da pesquisa. Finalidade e funcionalidade dos laudos antropológicos com

povos indígenas no Brasil e América Latina. Especificidades do trabalho antropológico com povos indígenas

em regiões de fronteira, especialmente em relação ao Povo Warao.

Ministrantes: Professor Carlos Cirino (UFRR) e Professor Edson Damas (PPGANTS – UFRR)

11h30 – 13h30

TROCA DE SABERES

Local: Auditório da UERR

15h00 às 17h00

MESA-REDONDA 3

Local: Auditório da UERR

Tema: Migrações/deslocamentos internos e políticas públicas 

Expositores: João Pacheco de Oliveira (UFRJ)  e Pierangela Irani (representante do Povo Wapixana).

Coordenadora: Keila Pataxó 

17h30 às 19h30

MESA-REDONDA 4

Local: Auditório da UERR

Tema: A interculturalidade nas relações étnicas: questões de gênero, infância e juventude.

Expositores:  Assis  da  Costa  Oliveira  (UFPA),  Luiz  Henrique  Eloy  (MUSEU-  UFRJ),  Rayanne  Cristina

( REJUIND).

Coordenadora: Lívia Gimenes Fonseca



22/11 – QUINTA-FEIRA

VISITAÇÃO - 6h00 às 18h00

Local: acolhimento social em Boa Vista (Capital) e Pacaraima (fronteira Brasil/Venezuela)

22/11 – ENECERRAMENTO


