
Seminário 

 

Antropologia, desenvolvimento e etnicidade  

 

PPGSA / IFCS / UFRJ 

 

 

 

Local: Sala Evaristo de Moraes / IFCS  

Data: 3 e 4 de abril de 2018 

 

 

03/04/2018 

 

14:00h  - Palestra de abertura 

 

. Desenvolvimento,  modernidade e etnicidade 

Victor Breton (Universidad de Lleida /FLACSO-Ecuador)  

 

 

16:30h - Mesa: Perspectivas do desenvolvimento: agendas indígenas e agendas da 

cooperação internacional na América Latina 

 

 

. Cooperação internacional e povos indígenas: observações a partir da atuação da GIZ 

na Amazônia   

Renata Curcio Valente (PPGRI - PUC/RJ)  

 

. Povos indígenas e projeto político: notas sobre a Bolívia plurinacional   

Vinicius Lima Loreto (PPGSA/IFCS) 

 

. Política de governança ambiental global e povos indígenas: o caso do REDD+  

Vanessa Hacon (CPDA/UFRRJ) 

 

. Políticas indigenistas do setor elétrico no Brasil: o caso Waimiri-Atroari   

Vinícius Rosenthal (LAIOS/EHESS) 

 

Debatedor:  Andrey Cordeiro (CPDA/UFRRJ)   

 

 

04/04/2018 

9:00h - Mesa : Perspectivas do desenvolvimento: pensando a cooperação sul-sul a 

partir das relações Brasil-África 

 

. "A velocidade do político não é a do científico": reflexões sobre a implementação de 

um programa de transferência de tecnologia agrícola para o desenvolvimento 

de Moçambique  

Vanessa Parreira Perin (PPGSA/IFCS/UFRJ)  



 

. Institucionalização de processos socioambientais em Moçambique: relato de uma 

experiência de pesquisa junto a professores e alunos na UEM  

Mateus Almeida (ICHF/UFF)  

 

. Institucionalização de processos socioambientais em Moçambique: relato de uma 

experiência de pesquisa junto à sociedade civil e movimentos sociais  

Lucas Santos de Oliveira (ICHF/UFF) 

 

Debatedor: Sidnei Clemente Peres (PPGS / UFF) 

 

 

14:00h - Palestra 

 

. Missões e povos indígenas: políticas de desenvolvimento na região do Chaco, 

província de Salta/Argentina   

Natalia Castelnuovo (IDES/CONICET)  

15:30h - Mesa : Perspectivas do desenvolvimento: um olhar sobre a atuação dos 

atores religiosos 

. Missões, desenvolvimento e povos indígenas: pensando a questão das escalas 

Maria Barroso (PPGSA/IFCS/UFRJ)   

 

. Práticas missionárias, políticas indigenistas e relações transnacionais: o caso da Igreja 

Evangélica de Confissão Luterena - IECLB no Brasil  

Fernanda Cassador Costa (PPGSA/IFCS/UFRJ)  

 

. Missões religiosas e desenvolvimento:  discursos e práticas educativas de missões 

ecumênicas e fundamentalistas para o trabalho com indígenas 

Helena Cândido (IH/UFRJ) 

 

Debatedor: José Gabriel Silveira Correa (UFCG) 

 


