Projeto de Pesquisa: DO VER-O-PESO AOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ: UM ESTUDO SOBRE AS DIMENSÕES SOCIAIS DA
BIODIVERSIDADE EM BELÉM DO PARÁ
Linha de Pesquisa: ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO
Descrição: O tema da biodiversidade é da maior importância na atualidade e, em particular no contexto da Amazônia, por ser uma das regiões do
planeta que guarda grande diversidade biológica. Neste contexto, é importante ressaltar que a biodiversidade classicamente tem sido estudada muito
mais do ponto de vista econômico (utilitário) e biológico, no sentido de uma visão protecionista, frente aos avanços das mudanças ocorridas no
ambiente, as quais têm provocado em certa medida a redução da diversidade biológica em algumas partes do mundo. A dimensão humana da
biodiversidade, contudo, pouco tem sido explorada, como bem demonstram os raros estudos realizados. Por esta razão, e considerando a rica
diversidade cultural do contexto amazônico, faz-se necessário investigar como as comunidades humanas de Belém se apropriam da diversidade
biológica no contexto mágico-religioso, medicinal, mitológico e econômico, e, em que medida, estas dimensões contribuem para o enriquecimento do
patrimônio cultural material e imaterial. Entretanto, na mesma medida, é preciso entender que consequências algumas das atividades poderão trazer
para as espécies no futuro. Portanto, o trabalho apresenta uma temática pouco explorada na região em referência; por esta razão, merecendo uma
pesquisa aprofundada das tramas que envolvem o uso da biodiversidade local e que conexões estas atividades podem trazer para nossas reflexões
científica e social, uma vez que o estudo, de caráter interdisciplinar, pretende mergulhar no campo da identidade, da educação, da conservação da
natureza em parceria com os atores locais...
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Projeto de Pesquisa: ESTUDO-DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NAS RESERVAS EXTRATIVISTAS DO
MOSAICO DE CONSERVAÇÃO DA TERRA DO MEIO (TdM) PARÁ
Linha de Pesquisa: ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO
Descrição: O referido projeto tem como objetivo realizar um estudo aprofundado da situação da escolarização nas Reservas Extrativistas da Terra do
Meio: Riozinho do Anfrísio, Rio Xingu e Rio Iriri com vistas a elaboração de um projeto político pedagógico concernente aos anseios das
comunidades ribeirinhas do território em tela. O projeto está sendo conduzido por uma equipe interdisciplinar de professores da UFPA, além da
participação de estudantes de graduação e pós-graduação (especialização). Os procedimentos metodológicos têm se pautado na etnografia e
desenvolvimento de entrevistas de abertas, grupos focais e observações do cotidiano dos atores locais e da escola. O principal resultado esperado
desse projeto de pesquisa é a elaboração de um currículo escolar que esteja conectado com a realidade das populações e um modelo de escola que
fomente a identidade dos atores e os objetivos da unidade de conservação...
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Projeto de Pesquisa: USOS E CONHECIMENTOS DA MUCURA DIDELPHIS CF. MARSUPIALIS (MAMMALIA, DIDELPHIDAE) POR
COMUNIDADES RIBEIRINHAS ABAETETUBA, PARÁ: UMA ABORDAGEM ETNOECOLÓGICA
Linha de Pesquisa: USO SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO PANTANAL, AMAZÔNIA E CERRADO
Descrição: A biodiversidade, representada em parte pela diversidade de plantas e animais, tem sido utilizada por comunidades humanas do mundo
inteiro, há séculos, para obtenção de alimento, medicamentos, dentre outros fins. Na Amazônia, a biodiversidade faunística tem desempenhado um
relevante papel não apenas do ponto de vista da sobrevivência, mas também no que diz respeito ao aspecto cultural e econômico das populações
humanas. No que tange as comunidades tradicionais que habitam a bacia amazônica e que se encontram relativamente isoladas, a exemplo de
comunidades indígenas e ribeirinhas, a fauna tem sido utilizada como alimento, utensílio doméstico, remédio, amuleto, uso mágico-religioso, dentre
outros. Não obstante, as espécies da fauna estão presentes em mitos e crenças que permeiam e enriquecem o universo cultural amazônico. De modo
geral, as dimensões humanas da biodiversidade têm sido negligenciadas em estudos científicos, o que acaba por produzir uma visão estritamente
naturalizada da diversidade biológica, sem levar em conta seu aspecto humano, cultural, uma vez que o homem mantém relações estreitas com plantas
e animais, nomeando-os, classificando-os, utilizando-os de diversas outras maneiras, e também imprimindo significados simbólicos que perpassam a
compreensão física da natureza. Este trabalho vem justamente enfatizar a importância de estudos com essa abordagem a partir da interface entre as
ciências naturais e as ciências sociais por meio de uma perspectiva etnoecológica, contribuindo assim para uma compreensão mais abrangente da
relação sociedade e natureza na Amazônia. A ideia do estudo sobre a relação entre os ribeirinhos e a mucura, uma espécie de mamífero marsupial que
possui ampla distribuição no Brasil, partiu de algumas observações de campo feitas na região em que o estudo será levado a cabo, onde se registrou
que esta espécie possui importante papel na dieta dos ribeirinhos, bem como do ponto de vista da medicina popular. É importante destacar ainda que o
animal em foco, em outras comunidades ribeirinhas amazônicas, como as da Terra do Meio (Altamira, Pará), o animal é visto como uma praga por
atacar animais de criação (por exemplo, galinhas), não sendo consumido; portanto, existindo aí uma relação conflituosa, diferente da que ocorre com
os ribeirinhos das ilhas de Abaetetuba. Vale ressaltar ainda o estigma que esta espécie carrega consigo de bicho fedorento , em razão de uma glândula
que possui, a qual exala odor forte. Assim sendo, o presente trabalho pretende mergulhar neste universo para compreender a relação homem e animal
neste pedaço da Amazônia. Outra razão para a realização do estudo está implícita na intenção de dar continuidade a investigação iniciada no
doutoramento, que tem como finalidade aprofundar a compreensão das diversas relações entre comunidades humanas e a biodiversidade amazônica,
na perspectiva do que Diegues & Arruda (2001) vem denominar de Etnobiodiversidade, ou seja, a biodiversidade da qual participa o homem...
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