
 

PLANO DE ENSINO

 

 
2) EMENTA: Caracterização do modo capitalista de produção. Diferenciação dos modos de produção pré-
capitalistas. Discussão sobre o enquadramento do modo de produção dos povos indígenas como caça e coleta.
Análise da natureza do modo de produção de povos nativos localizados no município de Marabá e de outras
regiões da Amazônia. Investigação de campo sobre o modo de produção de povos nativos no município de
Marabá.  
 
3) OBJETIVOS 
GERAL: 

1 Estudar e compreender as principais características do funcionamento da economia indígena na Amazônia.    

 

2  Permitir que os participantes desenhem as principais características da economia indígena regional de acordo

com os diversos conceitos de modos de produção. 
 
ESPECÍFICOS: 

1. Estudar e compreender as principais diferenciações entre a economia capitalista e a economia indígena na

Amazônia. 

2. Conhecer in loco o funcionamento da economia indígena em tribos próximas à Marabá, aprendendo com as

populações e líderes destes povos visitados em um processo de diálogo e reflexão respeitosos. 

3. Refletir sobre políticas públicas que poderiam evitar os danos causados pelo modo de produção capitalista na

Amazônia à economia e à sociedade indígena regional como um todo. 
 
4) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1 INTRODUÇÃO À ECONOMIA INDÍGENA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRARIO E REGIONAL

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

DISCIPLINA: ECONOMIA INDÍGENA C Ó D I G O :
E C O 0 1 0 8 9

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 TEÓRICA: 45 PRÁTICA: 15 EXTENSÃO: 0

HORÁRIO: 4T1234

TURMA: 2018.2 - ECONOMIA INDÍGENA - Turma 2016

PERÍODO: 2

ANO LETIVO: 2018

PROFESSOR(A): JOSE OTAVIO MAGNO PIRES



 

1.1Uma visão geral sobre os índios no Brasil e na Amazônia

 

1.2 As semelhanças e diferenças da economia de povos indígenas no Brasil: Ticunas, Wai Wai, Guaranis e

outros grupos 

 

2 O CONCEITO DE MODO DE PRODUÇÃO: O CAPITALISMO E A SOCIEDADE INDÍGENA

 

2.1Os modos de produção em Marx, Celso Furtado e Rostow e suas aplicações sobre a economia de mercado na

Amazônia e sobre a economia das tribos indígenas no Brasil e Amazonia.

 

 

 

3 O OBJETO DA PRODUÇÃO NAS SOCIEDADES INDÍGENAS E NO CAPITALISMO NA AMAZÔNIA

 

3.1O mito de que o indivíduo solitário é um fenômeno natural na economia e uma reflexão sobre tal conceito,

considerando a economia indígena no Brasil e Amazônia.

 

4 A PRODUÇÃO EM GERAL NAS SOCIEDADES INDÍGENAS E NO CAPITALISMO NA AMAZÔNIA

 

4.1O conceito de “produção em geral” em Marx e como análise da economia capitalista e da sociedade indígena

na Amazônia pode contribuir para demonstrar esta noção. 

5 UMA DISCUSSÃO DAS TENDÊNCAS NATURAIS VIS A VIS À DETERMINANTES HISTÓRICOS

 

5.1O modo de produção dos indígenas e o questionamento de que a tendência do agravamento das desigualdades

na economia de mercado é um processo natural da própria sociedade humana.  

5.2A propriedade nas sociedades/economias indígenas (Wai Wai; Ticunas e Guaranis) vis a vis à propriedade

nas sociedades/economias capitalistas, e a questão das tendências naturais no desenvolvimento das forças

produtivas. 

5.3A questão da distribuição nas sociedades/economias indígenas (Wai Wai; Ticunas e Guaranis) vis a vis à

distribuição nas sociedades/economias capitalistas, e a questão das tendências naturais no desenvolvimento das

forças produtivas. 

5.4A questão das classes nas sociedades/economias indígenas (Wai Wai; Ticunas e Guaranis) vis a vis à

situação de classes nas sociedades capitalistas, e a questão das tendências naturais no desenvolvimento das

forças produtivas. 

 

6 O DESENVOLVIMENTO DAS FORÇAS PRODUTIVAS E SUAS RESPECTIVAS FORMAS DE

GOVERNO, DIREITOS E INSTITUIÇÕES

 

6.1A produção capitalista e formas específicas de governo, de direitos e de instituições, sob à luz de Marx

 

6.2A produção nas sociedades indígenas e suas formas específicas de governo, direitos e instituições, sob à luz

de Marx. 



6.3Uma comparação entre as formas específicas de governo, direitos e instituições entre a produção capitalista na

Amazônia e a produção nas sociedades indígenas nesta região, à luz de Marx. 

 

7 A DIVISÃO DO TRABALHO NA ECONOMIA INDÍGENA E NO CAPITALISMO NA AMAZÔNIA

 

7.1A divisão de trabalho no sistema de produção indígena e os principais fundamentos desta divisão. 

7.2Uma comparação da divisão do trabalho em cada uma destes diferentes estágios de desenvolvimento na

Amazônia (capitalismo e sociedade indígena), particularmente as diferenças entre os objetivos das duas

situações. 

 

8 A ACUMULAÇÃO DE CAPITAL COMO DIVISOR DE ÁGUAS COM A SOCIEDADE INDÍGENA 

8.1O objetivo central do sistema econômico indígena, vis a vis como objetivo central do sistema capitalista, a

acumulação de capital. 

8.2Comparação entre a economia das sociedades indígenas dos Ticuna, Wai Wai e Guarani e o capitalismo na

Amazônia, considerando os objetivos centrais destes dois tipos de desenvolvimento das forças produtivas. 

 

9 EXTERNALIDADES NEGATIVAS E POSITIVAS E A ECONOMIA INDÍGENA NA AMAZÔNIA 

9.1As externalidades ambientais negativas na história do desenvolvimento capitalista na Amazônia e suas

repercussões na sociedade indígena regional. 

9.2As externalidades econômicas negativas do desenvolvimento capitalista na região de Marabá e suas

repercussões na sociedade indígena local. 

9.3As externalidades ambientais e econômicas positivas da produção econômica indígena, inclusive no caso de

Marabá. 

 

10 AS DIFERENTES LÓGICAS DA ECONOMIA NAS SOCIEDADES INDÍGENAS RELATIVAMENTE

AO CAPITALISMO

 

10.1      A melhor compreensão das características e lógico de funcionamento do modo de produção capitalista

em geral e na Amazônia, quando comparado com o modo com o modo de produção dos indígenas regionais. 

10.2      A melhor compreensão das características e lógica de funcionamento do modo de produção indígena na

Amazônia, quando confrontado com as características e determinantes do desenvolvimento capitalista regional.   

 

 
 
5) METODOLOGIA: 

1     1 Apresentação dos materiais com foco na discussão da lógica dos conceitos, apoiada na utilização de

exemplos simples e que possam reproduzir o mais possível a realidade.

 

2 Também é utilizada a elaboração de paralelismos entre os raciocínios teóricos apresentados com eventos

econômicos extraídos significativos das economias locais, regionais, nacionais e globais.  

3 Convite à participação dos discentes, como em chamadas para que traduzam os raciocínios para o restante dos

colegas, e também pela elaboração de perguntas e análises no momento das explicações.  



4 Realização de pesquisas documentais e empíricas, esta através de visitas de campo para fortalecer a relação

entre a teoria e a prática.  
 
6) RECURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS: 

Data show

 

Visitas de campo nas aldeias

 

Palestras de lideres indigenas

 

Debates
 
7) AVALIAÇÃO: 

1 A turma será dividida em equipes e cada equipe desenvolverá um único trabalho ao longo do curso. 

2 Este trabalho é construído ao longo do curso, com três versões cumulativas avaliadas em três momentos na sala

de aula, através de apresentação de power point e de versão escrita entregue de forma digital pelo menos três dias

antes da data marcada para apresentação em sala de aula.  

3 Serão feitas três versões do trabalho, sendo duas para acompanhamento de sua elaboração e uma como versão

final. 

4 A primeira versão valerá 15% da nota, sendo exigidas pelo menos 7 páginas, incluindo bibliografia e excluindo

a identificação.

 

5 A segunda versão valerá 20% da  nota, sendo exigidas pelo menos 15 páginas (de forma cumulativa), incluindo

bibliografia e excluindo a identificação. 

6 A versão final valerá 45% da nota, sendo exigidas pelo menos 23 páginas (de forma cumulativa), incluindo

bibliografia e identificação, mas excluindo o total de páginas dos anexos. 

7 A frequência valerá os demais 20% da nota. Aqueles com 100% de frequência terão os 20%; os que tiverem de

90% a 99% de frequência terão 15%; aqueles com frequência entre 80% e 89% terão 10% e quem tiver entre

75% e 79 obterão 0%. 

8 Em cada data marcada para o seminário de uma das versões deverá ser utilizado um resumo em power point

que guiará a apresentação da versão, incluindo a versão final. A avaliação da apresentação em power point em

cada etapa valerá 10% da nota da mesma etapa. 

 

9 Três dias antes de cada uma das datas para apresentação das diferentes versões do trabalho, a equipe deverá

enviar para o e-mail do professor o documento escrito do trabalho, para endereço otavio900@gmail.com 

 

10 Cada apresentação em power point terá pelo menos 30 minutos e todo membro da equipe deve se apresentar

por pelo menos 5 minutos e deverá responder pelo menos uma questão, seja esta dirigida por colegas ou pelo

professor. 
 
DATA HORA DESCRIÇÃO

23/05/2018 14 1ª Avaliação

20/06/2018 14 2ª Avaliação
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25/07/2018 14 3ª Avaliação

10) CRONOGRAMA DE AULA:

DIA/MÊS/ANO TEMA/ATIVIDADE PROCEDIMENTOS

04/04/2018 Apresentação do plano de aulas e reflexão
sobre a importância do estudo da economia
indígena em um curso de Economia no
interior da Amazônia

.

11/04/2018 1  INTRODUÇÃO À ECONOMIA
INDÍGENA 1.1.Uma visão geral sobre os
índios no Brasil e na Amazônia 1.2. As
semelhanças e diferenças da economia de
povos indígenas no Brasil: Ticunas, Wai
Wai, Guaranis e ou

Apresentação do tema e discussão com a turma

18/04/2018 2  O  C O N C E I T O  D E  M O D O  D E
PRODUÇÃO: O CAPITALISMO E A
SOCIEDADE INDÍGENA 2.1.Os modos
de produção em Marx, Celso Furtado e
Rostow e suas aplicações sobre a economia
de mercado na Amazônia e sobre a eco

Apresentação do tema e discussão com a turma

Uso do projetor para apresentação de power

point sobre o assunto

25/04/2018 3 O OBJETO DA PRODUÇÃO NAS
SOCIEDADES INDÍGENAS E NO
CAPITALISMO NA AMAZÔNIA 3.1. O
principal objeto do estudo da produção em
Marx e sua aplicação às economias
indígenas

Apresentação do tema e discussão com a turma

02/05/2018 3.2. O mito de que o indivíduo solitário é
um fenômeno natural na economia e uma
reflexão sobre tal conceito, considerando a
economia indígena no Brasil e Amazônia.

Apresentação do tema e discussão com a turma

Uso do projetor para apresentação de power

point sobre o assunto



09/05/2018 3.3.	Debate de como a economia nas
sociedades dos Ticunas, Wai Wai e dos
Guaranis podem apoiar ou rejeitar a teoria
de que o individualismo do capitalismo é
uma volta às origens da sociedade humana.

Apresentação do tema e discussão com a turma

16/05/2018 Pesquisa de campo em aldeia indigena
sobre o tema economia indigena e suas
instituições

Utilização de veículo da Unifesspa

Saída às 13:20 do campus 1 de Marabá e saída da

aldeia as 17:00 horas
23/05/2018 1a avaliação: Apresentação dos trabalhos

das diversas equipes Apresentação do tema e discussão com a turma

Uso do projetor para apresentação de power

point dos trabalhos
30/05/2018 4 A PRODUÇÃO EM GERAL NAS

SOCIEDADES INDÍGENAS E NO
CAPITALISMO NA AMAZÔNIA 4.1 O
conceito de produção em geral em Marx e
como análise da economia capitalista e da
sociedade indígena na Amazônia pod

Apresentação do tema e discussão com a turma

Uso do projetor para apresentação de power

point sobre o assunto

06/06/2018 4.2	As características e determinantes que
pertencem apenas a uma fase específica do
desenvolvimento, sendo a expressão
definidora da dada etapa, no caso do
capitalismo e da sociedade indígena na
Amaz

Uso de projetor para power point

Discussão do material em sala de aula

13/06/2018 5 UMA DISCUSSÃO DAS TENDÊNCAS
N A T U R A I S  V I S  A  V I S  À
DETERMINANTES HISTÓRICOS 5.1.	O
modo de produção dos indígenas e o
questionamento de que a tendência do
agravamento das  desigualdades na
economia de

Uso de projetor para power point

Discussão do material em sala de aula

20/06/2018 2a avaliação: Apresentação dos trabalhos
das diversas equipes Utilização de projetor para power point

Discussão com o professor e colegas
27/06/2018 6  O  D E S E N V O L V I M E N T O  D A S

FORÇAS PRODUTIVAS E SUAS
R E S P E C T I V A S  F O R M A S  D E
G O V E R N O ,  D I R E I T O S  E
INSTITUIÇÕES 6.1.	A produção capitalista
e formas específicas de governo, de direitos
e de instituições, sob

Uso do projetor para power point

Apresentação do tema e discussão com a turma

04/07/2018 7 A DIVISÃO DO TRABALHO NA
E C O N O M I A  I N D Í G E N A  E  N O
CAPITALISMO NA AMAZÔNIA 7.1.	A
divisão de trabalho no sistema de produção
indígena e os principais fundamentos desta
divisão.  7.2.	Uma comparação

Apresentação do tema e discussão com a turma

11/07/2018 8 A ACUMULAÇÃO DE CAPITAL
COMO DIVISOR DE ÁGUAS COM A
SOCIEDADE INDÍGENA  8.1.	O objetivo
central do sistema econômico indígena, vis
a vis como objetivo central do sistema
capitalista, a acumulação.

Apresentação do tema e discussão com a turma

Uso do projetor para apresentação de power

point sobre o assunto



 

____________________________________________________

Assinatura do Professor da disciplina

 

Marabá, 22 de Abril de 2018.

18/07/2018 9  E X T E R N A L I D A D E S  D O
DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA
NA AMAZÔNIA E A ECONOMIA
INDÍGENA 10  AS DIFERENTES
L Ó G I C A S  D A  E C O N O M I A  N A S
S O C I E D A D E S  I N D Í G E N A S
RELATIVAMENTE AO CAPITALISMO

Uso de projetor para power point Discussão do

material em sala de aula

25/07/2018 3a avaliação: Apresentação dos trabalhos
das diversas equipes Uso do projetor para power point Dialogo entre

professor, estudantes sobre os trabalhos
01/08/2018 Entregar para as lideranças indigenas os

resultados dos trabalhos Uso do projetor para power point

Diálogo entre professor, estudantes e indios

sobre os trabalhos


