A Amazónia em debate

A Amazónia constitui o maior bioma do Planeta, tendo uma área territorial que abrange nove países da
América Latina: Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa e
Suriname, sendo que a bacia hidrográfica do Amazonas possui uma área superior a 6.000.000 km²,
proporcionando-lhe o status de um continente, que detêm 1/3 da água doce do mundo. A Amazónia
brasileira possui ricos patrimónios ecológicos, com variados ecossistemas, e cerca de 70% de toda sua
área amazónica é composta por floresta tropical húmida de terra firme. Também abriga mais de
1.500.000 espécies vegetais e animais e possui significativa concentração mineralógica, convertendo-se
numa região de grande interesse nacional e internacional.
Em termos geopolíticos, a Amazónia brasileira ocupa 60% do território nacional, extrapolando a
própria região Norte, atingindo o estado do Mato Grosso e parte do estado do Maranhão, com uma
população de aproximadamente 25,5 milhões (13,3% da população brasileira), em que se destaca a
diversidade étnica, social e cultural.
Mas apesar de sua grandiosidade territorial, diversidade sócio-cultural e magnitude de seus recursos
naturais a integração da região amazónica no desenvolvimento sócio económico nacional foi e continua
a ser problemática e conflituosa. Nesse processo, a Amazónia tem sido comummente tratada e
apropriada discursivamente, por múltiplos grupos externos à região, de forma homogénea. É neste
cenário de grande biodiversidade, palco também de grandes transformações e conflitos, que existem
várias Amazónias culturais e povos que habitam essa imensa ‘Pátria das águas’.
O Seminário Amazónia em Debate pretende ser um espaço para compartilhar experiências, interpretar
cenários e ampliar o conhecimento geográfico, cultural, político e ambiental sobre a heterogeneidade da
região amazónica. As apresentações discorrerão especialmente sobre as manifestações culturais
amazónicas, os modos de vida da população, as políticas empreendidas para a região e como o espaço
amazónico é representado, percebido e construído pelas populações tradicionais que fazem a sua
geografia cultural.
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17:00-18:00 ‘Extracção Ilegal de Madeira e as Reservas Indígenas’
Documentário Explorando a Amazónia, BBC, 2008 (realização de Rob Sullivan)
____________________________________

18:00-18:40 ‘Expedição Amazônica: cultura, espaço e representação’
Salete Kozel, Universidade Federal do Paraná, Brasil
18:40-19:00 ‘Patrimônio Amazônico e Desafios Urbanos na estratégia continental Brasileira’ - Christian
Oliveira, Universidade Federal do Ceará, Brasil
19:00-19:20 ‘A poética dos barqueiros sobre o rio Madeira e as
espacialidades em áreas ribeirinhas de Rondônia’
Lucileyde Feitosa, Universidade Federal do Paraná, Brasil
19:20-19:40 ‘Uma Análise da Política de Turismo para a Amazônia’ - Carolina Todesco, Universidade
de São Paulo, Brasil
19:40-20:00 Debate
Moderação de João Sarmento, Departamento de Geografia da Universidade do Minho

Org. Departamento Geografia, NEER & GeoPlanUM
15 anos de Geografia

Salete Kozel, Universidade Federal do Paraná, Brasil (skozel@onda.com.br)
Professora do Programa de Pós-graduação em Geografia, da Universidade Federal do Paraná. Integra a
linha de pesquisa Território, Cultura e Representação, trabalhando com os seguintes temas: Geografia,
ensino e representação, Educação ambiental, Estudos de percepção em geografia, Mapas Mentais
linguagem e representação, Geografia e manifestações culturais. Pesquisadora da rede NEER (Núcleo
de Estudos em Espaço e Representação) e Integrante do PROCAD/Amazônia- parceria
UFPR/UNIR-RO.
Pós-doutorado no IESA/ LABOTER da Universidade Federal de Goiás.
Christian Oliveira, Universidade Federal do Ceará, Brasil (cdmo49@yahoo.com.br)
Pós-Doutor em Turismo pela Escola de Comunicações e Artes da USP (2005). Doutorado (1999) e
Mestrado (1993) em Ciências (Geografia Humana) pela FFLCH-USP. Bacharel e Licenciado em
Geografia (1986) pela USP. Coordenador do Curso de Graduação em Geografia (Licenciatura e
Bacharelado) do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, onde actua desde 2005
como Professor Adjunto. Integrante do Centro de Estudos Latinoamericanos sobre Cultura e
Comunicação (CELACC/ECA/USP) e do Núcleo de Estudos Espaço e Representações (NEER). No
Laboratório de Estudos Geoeducacionais (LEGE) da UFC, desenvolve projectos nas temáticas do
Imaginário Geográfico: Festividades, Santuários, Geossítios, reflectindo suas interacções educativas
com Turismo a Religiosidade e a Cultura Mediática. Com estudos vinculados à Educação Patrimonial.
Lucileyde Feitosa, Universidade Federal do Paraná, Brasil (lucileyde@feitosa.org)
Bolsista CAPES/PDEE, com estágio na Universidade do Minho, departamento de Geografia, sob a
co-orientação do Prof. Dr. João Sarmento. Doutoranda em Geografia pela Universidade Federal do
Paraná - UFPR (Convênio Procad Amazônia / CAPES / UNIR / UFPR. Integra três grupos de
pesquisa: Território, Cultura e Representação (UFPR), Estudos e Pesquisas Modos de Vida e Culturas
Amazônicas/GEPCULTURA/UNIR e Estudos e Pesquisas em Geografia, Mulher e Relações Sociais
de Gênero - UNIR, colaborando com as actividades do Núcleo de Estudos em Espaço e
Representações - NEER/UFPR. Temas em que pesquisa: abordagens culturais na Geografia, com
ênfase à poética e a linguagem, cultura amazônica, mapas mentais e práticas de navegação na Amazônia.
Carolina Todesco, Universidade de São Paulo, Brasil (caroltodesco@gmail.com)
Graduada em Turismo, mestre e doutoranda em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo
(USP). No doutorado desenvolve a tese “Amazônia Legal: Estado, Políticas Públicas e Produção do
Espaço para o Turismo”, sob financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Trabalhou em empresas de consultoria nas seguintes pesquisas: "Caracterização e
Dimensionamento do Turismo Internacional no Brasil" (2005 a 2009), "Estudo do Mercado de
Turismo Sustentável para a Amazônia Legal" (2006 a 2007), “Fortalecimento Institucional da Gestão
do Turismo no Estado do Piauí” (2008) e “Plano de Desenvolvimento Sustentável e Integrado da
Região Metropolitana de Manaus” (2009). Actualmente participa do programa Erasmus Mundus com
estágio doutoral de 10 meses no Departamento de Geografia da Universidade do Minho.

