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APRESENTAÇÃO

TESES  EM EDUCAÇÃO:  a  Amazônia  sob  múltiplos
olhares (DINTER UNICAMP-UFOPA), livro que celebra o êxito
do Doutorado Interinstitucional estabelecido entre a Unicamp e
a  Ufopa,  cujo  objetivo  principal  foi  viabilizar  a  formação  de
doutores  na  Amazônia,  particularmente  no  Oeste  do  Pará,
assegurando o padrão de qualidade do doutorado em educação
da UNICAMP, na formação de profissionais qualificados e aptos
e realizar ações voltadas a melhoria da educação.

Nesta  publicação  apresentamos  a  síntese  das  teses
desenvolvidas  nesses  quatro  anos  de  colaboração  entre
Unicamp  e  Ufopa.  Desta  forma,  oportunizamos  para  um
número mais ampliado de pessoas o acesso ao conhecimento
produzido nas diversas pesquisas, cujo texto integral encontra-se
disponível na biblioteca digital da Unicamp e no banco de teses
da  Capes.  Trata-se  de  um livro  composto  por  capítulos  com
temas vinculados as três linhas de pesquisas que integraram o
Dinter, a saber: 1) filosofia e história da educação; 2) ensino e
práticas  culturais  e  3)  políticas,  administração  e  sistemas
educacionais. 

Iniciamos a apresentação dos textos pela linha filosofia
e  história  da  educação  com  o  capítulo  1  EDUCAÇÃO
ESCOLAR  INDÍGENA,  ESTADO  E  CAPITALISMO:
CONTRADIÇÕES ENTRE EMANCIPAÇÃO E ADAPTAÇÃO, de
autoria  de  Gilberto  César  Lopes  Rodrigues  e José  Claudinei
Lombardi. Apresenta as contradições presentes na implantação
de  escolas  estatais  em  aldeias  indígenas  em  contextos  de
reafirmação  étnica.  A  pesquisa  foi  realizada  em  três  escolas
indígenas  pertencentes  a  Terra  Indígena  Maró,  município  de
Santarém-PA,  habitadas  pelos  povos  Borari  e  Arapium.  Os
resultados  apontaram  que  a  presença  da  escola  nessa  terra
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indígena  favorece  o  movimento  de  reafirmação  étnica  na
medida em que, resultante de um processo de reelaboração da
atividade escolar, foram implantadas disciplinas que promovem
o  resgate  e  a  transmissão  de  conhecimentos  tradicionais,
fortaleceu materialmente as aldeias na medida em que levou a
elas  alimentação,  através  da  merenda,  lancha,  bajara,
combustível, etc., que são acionados em momentos de embates
pela garantia da territorialidade. Por outro lado, a presença da
escola  oficial  implanta  conhecimentos  da  sociedade
hegemônica, da organização empresarial na gestão da escola,
promovendo a divisão social do trabalho nos moldes do modo
de produção capitalista e, sobretudo, favorecendo a implantação
do  trabalho  assalariado.  A  constatação  dessas  contradições
indica que,  em contextos de reafirmação étnica,  é  necessário
uma reelaboração mais ampla da educação escolar de modo a
torná-la efetivamente diferenciada em relação à escola estatal e
voltada para o pleno atendimento das necessidades escolares
desses povos indígenas.

O capítulo 2,  CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NO BRASIL: APONTAMENTOS PARA SITUAR
SUA TRAJETÓRIA EM SANTARÉM-PA, de  Nelcilene da Silva

Palhano  Cavalcante  e Renê  José  Trentin  Silveira,  faz  uma
reconstituição  histórica  parcial  da  Educação  Ambiental  (EA),
apresentando sua trajetória no Brasil nos últimos 40 anos como
contexto mais amplo, a partir do qual analisam como ocorreu a
inserção da dimensão ambiental na educação do município de
Santarém. No texto, expõem a tese de que a EA em Santarém
tem marcas neoliberais de um capitalismo verde paliativo, mas,
contraditoriamente, abriga práticas que também podem romper
com essa perspectiva.

O capítulo 3 EDUCAÇÃO EM TERRA DE ICAMIABA,
de Odenildo Queiroz de Sousa e Roberto Akira Goto, aponta a
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ocorrência da educação nas modalidades formal e informal nas
páginas do romance escrito por Abguar Bastos (1902-1995). A
análise acompanha a trajetória do herói do romance, Bepe, no
processo  de  aquisição  da  educação  formal  e  de  tomada  de
consciência acerca da vida dos amazônidas e da natureza do
vale  do  Badajós,  espaço  que  propicia  a  ampliação  de  seu
conhecimento.  Passando  a  intervir  na  vida  dos  caboclos
espoliados  pelo  poder  político,  econômico  e  jurídico  com
ensinamentos sobre a necessidade de revolta e de insubmissão,
o protagonista assume a condição de um educador informal, ao
mesmo tempo que de líder político. A obra, com isso, apresenta
aspectos  educacionais  que  exemplificam  uma  concepção  de
brasilidade associada ao ideal de uma estética modernista para
a Amazônia cujas coordenadas o romancista deixou expostas
principalmente no Manifesto aos Intelectuais Paraenses (1927).

Eleny  Brandão  Cavalcante  e José  Luis  Sanfelice  no
capítulo 4, intitulado A EDUCAÇÃO DE SURDOS NAS TESES
E  DISSERTAÇÕES  analisam  a  concepção  de  educação  de
surdos em teses e dissertações dos programas de pós-graduação
em educação e educação especial  das  Instituições  de  Ensino
Superior  brasileiras.  Sustentada  no  materialismo  histórico
dialético,  a  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  consistiu  no
levantamento e análise de teses e dissertações no portal das IES,
obtendo os seguintes resultados: 1) 274 teses e dissertações nos
programas de pós-graduação em educação e educação especial
tem  a  surdez  como  objeto  de  investigação;  2)  as  pesquisas
sustentam o debate sobre a educação de surdos principalmente
em Foucault e Vygotsky; 3) dos 31 trabalhos que indicam Marx,
Vygotsky  e/ou  a  teoria  histórico-cultural  poucos  vinculam  o
debate  às  questões  de  classe;  4)  a  abordagem  sócio-
antropológica  da  surdez,  defendida  por  Skliar  (1997)  é
relacionada à teoria histórico-cultural  de Vygotsky,  sendo que
uma centra na subjetividade e a outra no materialismo; 5) as
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pesquisas tem omitido o vínculo marxista, que é fundante no
pensamento e na psicologia de Vygotsky.

Fechando  os  textos  relativos  a  linha  1,  o  capítulo  5,
intitulado A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO PRESENTE NAS
INSTITUIÇÕES  ESCOLARES  DA  COMPANHIA  FORD
INDUSTRIAL DO BRASIL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA DE
1927 A 1945, tem uma característica ímpar, por ser um artigo
elaborado e assinado em co-autoria por Edna Marzzitelli Pereira
e Mara Regina Martins Jacomeli,  agora já apresentadas como
pares,  e  cujo  teor  aponta os passos  dados na construção da
pesquisa  que  teve  como  objetivo  investigar  a  história  das
instituições  escolares  do  Projeto  Ford,  sua  concepção  de
educação, e como tal concepção se relaciona com o contexto
econômico  e  social  do  país  e  do  Oeste  do  Pará  –
especificamente,  Fordlândia  e  Belterra,  marcadas  pela
exploração da borracha de 1927 a 1945.

Os textos agrupados na linha de pesquisa ENSINO E
PRÁTICAS  CULTURAIS  são  introduzidos  pelo  capítulo  6,
intitulado A  SUSTENTABILIDADE  DE  UM  CENTRO  DE
CIÊNCIAS  NO  INTERIOR  DA  AMAZÔNIA:  O  CPADC  DE
SANTARÉM-PA (1988-2015), de autoria de Nilzilene Gomes de
Figueiredo  e Elisabeth  Barolli,  demonstrando  que  foi  a
existência  de  uma  rede  formada  por  diferentes  instituições  e
profissionais  que  realizavam  um  trabalho  em  sinergia,
interagiam  regularmente  e  possuíam  interesse  em  comum,
juntamente com aplicações de práticas sustentáveis relacionadas
a esse interesse que garantiram a sustentabilidade do Centro
objeto da pesquisa. A tese destaca também que essa rede tomou
novas configurações com a chegada da UFOPA, de maneira a
resgatar a sustentabilidade do Centro. 

No  capítulo  7,  O  CARNAVAL  É  O  QUINTAL  DO
AMANHÃ:  SABERES  E  PRÁTICAS  EDUCATIVAS  NA
ESCOLA DE SAMBA BOLE-BOLE EM BELÉM DO PARÁ, de
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Margarida  do  Espírito  Santo  Cunha  Gordo  e Márcia
Strazzacappa,  são  identificados  e  desvelados  os  saberes
construídos no cotidiano de uma escola  de samba,  para  que
sejam reconhecidos e compartilhados com os da escola. O texto
mostra como esses saberes expressam a cultura e a identidade
de  um  grupo  ou  coletividade.  A  pesquisa  sinalizou  que  há
saberes  e  práticas  educativas  sendo veiculados  no espaço da
escola de samba, aprendidos na prática, implícitos nas relações
interpessoais e nas vivências estabelecidas na escola de samba.
Saberes  capazes  de  transformar,  de  tirar  a  venda  dos  olhos.
Saberes  que  imprimem  e  fortalecem  uma  identidade  com  a
escola de samba e com o bairro. Saberes esses que precisam ser
reconhecidos e aproveitados. 

AS  PRINCIPAIS  TENDÊNCIAS  TEMÁTICAS  E
TEÓRICO-METODOLÓGICAS  DA  PESQUISA  STRICTO
SENSU BRASILEIRA EM EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA, constitui
o capítulo 8, de autoria de Rodrigo Medeiros dos Santos e Dario
Fiorentini. A partir de um amplo mapeamento da produção, foi
possível compor um catálogo com 258 pesquisas, entre teses e
dissertações,  produzidas  em  programas  brasileiros  de  pós-
graduação  até  o  ano  de  2012  (inclusive)  e  que  abordavam
questões  relacionadas  ao  processo  de  ensinar  e  aprender
Estatística, Probabilidade e Combinatória nos diversos níveis de
ensino. O corpus de análise foi constituído principalmente em
meio  digital,  a  partir  das  seguintes  bases:  banco  de  teses  e
dissertações da CAPES, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações  -  BDTD  e  acervo  de  currículos  da  plataforma
Lattes.  Para  compor  os  dados  de  análise,  cada  trabalho  foi
fichado,  tendo  por  base,  principalmente,  seus  dados
bibliográficos  e  resumos.  Da  análise,  emergiram  nove  eixos
temáticos de estudo/análise. Em cada eixo temático, a produção
foi  descrita  e  analisada,  tendo  por  base  seus  focos/objetivos,
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procedimentos  metodológicos,  aportes  teóricos  e  principais
resultados.

Finalizando os textos da linha 2,  Maria Aldenira Reis
Scalabrin,  Guilherme  do  Val  Toledo  Prado  e Tania  Suely
Azevedo Brasileiro, no capítulo 9 intitulado FIOS E DESAFIOS
NA  FORMAÇÃO  CONTINUADA  DE  PROFESSORAS  NO
QUILOMBO TININGU, OESTE PARAENSE: EXPERIÊNCIAS
PERMEADAS  PELA  LINGUAGEM  E  PELA  CULTURA,
apresentam  o  estudo  referente  a  experiência  da  formação
continuada de professoras, realizado com as quatro professoras
da  EMEIF  São  João,  localizada  no  Quilombo  Tiningu,
Santarém-PA.  A  experiência  mostrou  que  as  professoras  da
Escola  São  João,  Quilombo  Tiningu,  construíram  seus
conhecimentos de Língua Portuguesa enquanto sujeitos de si,
tendo como pilar o contexto local mediante à construção efetiva
das  relações  de  amizade  entre
pesquisadora/participante/mediadora  e
pesquisadas/participantes/sujeitos pautados na  Tríade Dialógica
do Sujeito da Linguagem – TDSL, em três dimensões: temporal,
espacial e  cultural. Na  dimensão temporal o sujeito é produto
sócio-histórico;  na  dimensão  espacial o  sujeito  é  produto
arraigado ao local  onde está  -  Tiningu,  às margens  do Lago
Maicá;  e  na  dimensão  cultural  o  sujeito  existe  pautado  na
cultura local de remanescentes de afrodescendentes. 

O último conjunto de teses compondo este livro foram
elaboradas  na  linha  3  POLÍTICAS,  ADMINISTRAÇÃO  E
SISTEMAS EDUCACIONAIS.  No  capítulo  10  encontramos  o
texto  denominado A  CONSTRUÇÃO  DA  IDENTIDADE  DO
DOCENTE QUE ATENDE AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL NO INTERIOR DA AMAZÔNIA PARAENSE E
A  RELAÇÃO  COM  SUA  REALIZAÇÃO  PROFISSIONAL:
ANÁLISE DOS RESULTADOS FINAIS DA PESQUISA,  cujos
autores  são  Lídia  Alves  de  Oliveira  e José  Roberto  Montes
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Heloani.  Trata-se de análise dos resultados finais da coleta de
dados sobre a identidade do docente que atende ao aluno com
deficiência  intelectual  e  sua relação com a efetivação de sua
realização  profissional,  e  o  contexto  onde  as  situações
ocorreram,  valorizando  o  significado  que  as  pessoas  dão  às
situações e eventos, assim como a análise do discurso. 

O capítulo 11 traz a tese sobre A IMPLEMENTAÇÃO
DA  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL  NO  IFPA  –  CAMPUS
SANTARÉM: IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DO TÉCNICO
EM AGROPECUÁRIA, de Raimundo Sátiro dos Santos Ramos e
Newton  Antonio  Paciulli  Bryan.  Fica  demonstrado  que  a
implementação  ocorreu  seguindo  um  modelo  de  cima  para
baixo,  não  contribuindo  efetivamente  para  a  superação  da
dicotomia  entre  ensino  propedêutico  e  ensino  técnico  nas
modalidades de ensino ofertadas e, portanto, afasta-se da noção
de  politecnia.  Foi  constatado  que  o  conceito  de  educação
integral e ensino integrado ainda é confuso para a comunidade
escolar.  A  pedagogia  da  alternância  é  vista  como  uma
possibilidade no âmbito do curso técnico em agropecuária,  e
para  isso  o  ensino  na  modalidade  subsequente  é  o  que  se
apresenta  mais  adequado.  O  ensino  concomitante  também
representa  uma  alternativa  viável,  desde  que  haja  condições
adequadas  de  infraestrutura.  Finaliza  propondo  utilizar  o
modelo de baixo para cima no processo de implementação dos
cursos e programas institucionais, garantindo a participação dos
atores  sociais,  diminuindo  resistências  e  aumentando  a
probabilidade de sucesso.

No  capítulo  12,  que  encerra  o  conjunto  de  teses
elaboradas  na  linha  3,  encontramos  o  texto  POLÍTICAS
FEDERAIS DE INCLUSÃO DIGITAL SOCIAL NA AMAZÔNIA:
UMA  ANÁLISE  DA  IMPLEMENTAÇÃO  DO  PROUCA  EM
SANTARÉM-PARÁ, BRASIL, de  Eliane Cristina Flexa Duarte e
Luís Enrique Aguilar.  O texto apresenta uma reflexão sobre o
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processo de implementação de uma Política Pública de Inclusão
Digital a partir da execução do programa Um Computador por
Aluno (PROUCA) no município de Santarém (PA), Brasil, que
visa efetivar uma educação inclusiva digital com uso dos laptops
UCA. A partir do estudo realizado os autores afirmam que foi
possível perceber que a complexidade da implementação ocorre
propiciada  pela  combinação  de  ambiguidades  expressas  na
dinâmica e nas relações ora concebidas entre os diversos atores
sociais,  o  que  revela  que  os  objetivos  propostos  pelos
formuladores  do  programa  podem  sofrer  alterações,
modificações  e  adaptações  na  medida  em  que  as  ações  da
implementação  são  executadas.  E,  que  não  basta  apenas
declarar  propósitos  em nível  macro:  é  indispensável  também
que haja opção, decisão política e suporte estrutural adequado
em nível micro (local). Ressaltam ainda, que do ponto de vista
da  implementação,  o  regime  de  cooperação  entre  os  entes
federados  é  condicionante  decisivo  para  o  sucesso  da  ação
governamental federal e municipal tanto quanto a conduta dos
atores implementadores para efetuar as ações do programa de
modo mais eficiente.

Desejamos uma boa leitura e que os textos alimentem
profícuas  reflexões  e  estas  possam subsidiar  a  elaboração de
projetos visando à realização de outras pesquisas que possam se
somar  a  este  esforço  de  compreensão  dos  problemas  que
afetam a área educacional. Finalizamos reiterando a relevância
do  Dinter  Unicamp/Ufopa  na  qualificação  de  docentes  para
atuar na Região Oeste do Pará ou em qualquer outra localidade,
como  se  pode  constatar  pela  qualidade  dos  trabalhos
materializados nas teses e expostos sucintamente neste livro. 

Profª. Drª. Maria Lília Imbiriba Sousa Colares/UFOPA
Profª. Drª. Mara Regina Martins Jacomeli/UNICAMP
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EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, ESTADO E
CAPITALISMO: CONTRADIÇÕES ENTRE EMANCIPAÇÃO E

ADAPTAÇÃO

Gilberto César Lopes Rodrigues*

José Claudinei Lombardi**

O PROCESSO DE REAFIRMAÇÃO ÉTNICA DOS BORARI E 
ARAPIUM DA TERRA INDÍGENA MARÓ

O processo de reafirmação étnica dos Borari e Arapium do
Maró insere-se num contexto mais amplo de reafirmações identitárias
indígenas que despontaram no país após a promulgação da Constitui-
ção de 1988, apesar de haver registros desde os anos 1920 dessas re-
afirmações no Nordeste brasileiro, onde a presença indígena era tida
como extinta (PACHECO DE OLIVEIRA, 1999, s/d).

Os Borari e os Arapium do Maró1, como são localmente co-
nhecidos, iniciaram o movimento de reivindicação territorial, e conse-
quentemente de identificação étnica indígena, através de uma solicita-
ção junto a Fundação Nacional do Índio em 2006. No entanto, ape-
nas em 2010 a FUNAI (Processo FUNAI 08620.0294/2010) inicia os
procedimentos para a identificação desses grupos. Em novembro de
20112, o Estado nacional reconhece oficialmente os Borari e Arapium
do Maró, por meio da publicação no Diário Oficial da União3 dos lau-
dos  antropológicos  necessários  ao  procedimento  de  demarcação e

*Professor Adjunto do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do
Oeste do Pará, lotado no Programa de Educação, curso de Pedagogia.  Doutor em
Educação pelo Programa DINTER UNICAMP/UFOPA, beneficiário de auxílio finan-
ceiro da CAPES - Brasil. Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade
e Educação no Brasil – HISTEDBR-UFOPA. E-mail: gilbertocesar@gmail.com.
**Professor da Faculdade de Educação da UNICAMP, orientador da pesquisa. Coor-
denador Executivo do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação
no Brasil – HISTEDBR. E-mail: zezo@unicamp.br.
1Há a presença dessas etnias em outras localidades, por isso a diferenciação.
2Maiores detalhes em:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=36&data=10/10/2011 e http://www.funai.gov.br/index.php/comu-
nicacao/noticias/1983-funai-delimita-terra-indigena-maro
3Cf.http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=1&pagina=36&data=10/10/2011. Acesso em 18/08/2016.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=36&data=10/10/2011
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=36&data=10/10/2011
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=36&data=10/10/2011
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=36&data=10/10/2011
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homologação de terras indígenas4. Inicia-se, então, o processo de de-
marcação e oficialização da Terra Indígena Maró.

A TERRA INDÍGENA MARÓ

A Terra Indígena Maró5 (TI Maró) está localizada no Oeste
do Pará, estado brasileiro, no interior dos limites geográficos do muni-
cípio de Santarém. A área da TI fica compreendida integralmente à
margem esquerda do rio Maró. Este é um dos dois afluentes formado-
res do rio Arapiuns (o outro é o Aruã), cujas águas deságuam na ba-
cia do rio Amazonas, através do rio Tapajós. O complemento ‘Maró’
para a denominação do território decorre da importância que o rio
possui para os indígenas, e indica a ancestralidade Tupi6 de seus habi-
tantes.

A área da TI é de 42.373 hectares e o perímetro de 131km.
O acesso principal a partir de Santarém se dá por meio fluvial, sendo
que, em barco ‘de linha7’, a viagem demora em torno de12h na épo-
ca da cheia. Porém, na seca fica exposta uma corredeira a frente da
aldeia da Cachoeira do Maró (daí o nome desta aldeia) que impede a
continuação de grandes e médias embarcações. A partir daí a viagem
é feita por canoas ou pequenas embarcações chamadas localmente
de bajaras.

4A fase seguinte, de contestação, que judicialmente deveria estender-se por 90 dias
contados a partir da publicação no DOU (11/2011), ainda encontra-se inconclusa,
sem sequer terem sido apreciadas as contestações.
5Segundo o resumo do relatório circunstanciado de identificação e delimitação da
Terra Indígena Maró, processo FUNAI - 294/2010 à folha 721, “Consta no Sistema
de Terras Indígenas da Diretoria de Proteção Territorial/FUNAI o nome Terra Indígena
Rio Maró, contudo, a escolha dos Borari e Arapium para referenciarem-se a seu espa-
ço de ocupação é somente Maró e, assim, definiram coletivamente pelo nome de Ter-
ra Indígena Maró”.
6A centralidade do rio para a referência cultural e identitária é um dos fatores que re -
laciona os Borari e os Arapium com o universo cultural Tupi, tendo em vista que “a
migração por rios com a utilização de canoas para o deslocamento e a ocupação pre-
ferencial das florestas tropicais e subtropicais é uma característica dos grupos Tupi”
(SILVA, 2011, p. 47).
7Barcos de linha são aqueles autorizados pela marinha brasileira a transportar passa-
geiros em horários e preços teoricamente pré-fixados entre o Estado e os empresários
da navegação. No caso da TI Maró, dois barcos ‘de linha’ atendem seus moradores.
Eles descem do Maró para Santarém aos sábados e um retorna nas quartas-feiras en-
quanto o outro retorna nas quintas-feiras.
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Há três aldeias na TI. A aldeia denominada São José III é
habitada pelos indígenas Arapium e conta com 84 habitantes, distri-
buídos em 16 famílias. A aldeia denominada Cachoeira do Maró con-
ta com 88 habitantes distribuídos em 15 famílias, predominantemente
da etnia Arapium. A aldeia Novo Lugar é habitada pelos indígenas
Borari8 e apresenta 67 habitantes distribuídos em 12 famílias9. Apesar
da divisão étnica entre as três aldeias, em todas há moradores que
guardam relações de parentesco e casamento com os habitantes das
demais aldeias.

A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR NA TI MARÓ

Em cada uma das três aldeias há uma escola. Porém, orien-
tados pela Secretaria de Educação do Município de Santarém (SE-
MED-STM) organizaram as escolas de modo a compor uma relação
entre polo e anexo (ver quadro abaixo). Em 2015 estavam matricula-
dos 98 alunos nas três escolas, atendidos por 23 servidores munici-
pais (todos por contrato).

Quadro 1 - Estrutura organizacional da educação escolar da TI Maró
Aldeia Etnia Nome da Escola Função organizacional Número  de  alunos

2014/2015  (fonte:
Secretaria da Esco-
la)

Servidores municipais da
Educação  2014/2015
(fonte:  Secretaria  da  Es-
cola)

Cachoeira  do
Maró

Arapium EMEIEF São Fran-
cisco10 da Cachoei-
ra do Maró

Polo 62/64 7 professores
1 vigia
1 secretária
1 educadora alimentar
1 piloto
1 diretora

Novo Lugar Borari EMEIEF São Fran-
cisco  do Novo Lu-
gar

Anexa 21/23 4 professores
1 educadora alimentar
1 piloto

São José III Arapium EMEF São Francis-
co da Boa Vista do
Maró

Anexa 22/11 2 professores/1 professor
1 vigia
1 educadora alimentar
1 piloto

Fonte: confeccionado pelo autor

Quanto à relação entre o número total de alunos e o de pro-
fessores, parece indicar um fator ideal de oito alunos por professor.
No entanto, é preciso lembrar que as turmas das escolas básicas das

8Na aldeia do Novo Lugar há um indígena Munduruku casado com uma Borari.
9Fonte: arquivo pessoal do autor.
10É interessante observar a homenagem ao mesmo santo presente no nome das três
escolas.  Segundo Silva (2011) esse fato decorre da relação de parentesco que envol-
ve as três aldeias e de que um antigo morador da Cachoeira, devoto de São Francis-
co, levava a imagem desse santo quando visitava os parentes das outras aldeias para
reuniões religiosas. Tal homenagem gerou junção interessante no nome da escola da
aldeia São José III “Escola Municipal Indígena São Francisco do São José III”.
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três aldeias são multisseriadas e que a legislação da educação escolar
indígena não atribui número mínimo de alunos para ‘abrir turma’. É
importante observar a disparidade que há entre o número de alunos
da escola da Cachoeira do Maró em relação às outras duas quando
comparados com o número de habitantes. Essa disparidade resulta do
fato de que a escola polo recebe alunos dos vários povoados da regi-
ão, exteriores a TI.

Quanto à formação acadêmica para exercer a docência, se-
gundo consta no Projeto Político Pedagógico para o ano de 2012, so-
mente um professor possuía formação em nível superior. Outros qua-
tro estavam cursando licenciaturas nesse nível de ensino em cursos de
Licenciatura Intercultural Indígena, ofertados pela Universidade Esta-
dual do Pará, campus de Santarém, enquanto que os demais possuí-
am o nível secundário completo, sendo quatro em magistério. Carac-
terísticas  que se mostraram perdurar  no ano de  2014.  Porém, em
2015 mais dois professores ingressaram em curso de licenciatura in-
tercultural, ofertado pela Universidade Estadual do Pará, sediada em
Santarém, indicando um forte movimento em direção a aproveitar as
oportunidades de melhorar a formação acadêmica.

Soma-se, ao nível ainda insuficiente de formação acadêmi-
ca, o regime de contratação que são submetidos todos os professores
que trabalham nas escolas da Terra Indígena. Condição, no mínimo,
geradora de instabilidade11.  Como nos relatou uma das lideranças,
“todo começo de ano temos nossos parentes professores e funcioná-
rios ficam angustiados pensando se no ano seguinte terão o trabalho
de volta. Essa situação se acalma no final de janeiro quando a SE-
MED monta o quadro de funcionários do ano”.

Do ponto de vista da estrutura física somente a escola polo
da Cachoeira do Maró possui prédio escolar em alvenaria construído
especificamente para atender as atividades escolares. Porém, esse pré-
dio contém apenas uma sala de aula e uma secretaria sendo insufici-
ente para atender as necessidades. Para atender a demanda são im-
provisadas três salas de aula em prédios construídos pelos próprios in-

11Sobre isso, acompanhamos em janeiro de 2015, o processo de atribuição de aulas
e funções aos indígenas da SEMED/STM. Destacamos o nível de angustia que prece-
de os professores e os demais possíveis servidores indígenas até o momento da atri-
buição definitiva das funções, tendo em vista ser essa a única fonte salarial razoavel-
mente paga a eles na região.
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dígenas em madeira, coberto por palha ou telha do tipo “brasilit12” e
piso em cimento queimado. Fato que se agrava nas outras duas esco-
las anexas, uma vez que o prédio escolar foi construído pelos próprios
comunitários  nas  mesmas  condições  descritas  acima13.  O banheiro
dos três prédios, inclusive do prédio da escola polo, é do tipo fossa
séptica, sem lavatório ou papel para higienização14.

Nenhuma das  três  escolas  conta  com água  encanada15 e
energia elétrica16. A merenda, segundo uma das educadoras-alimen-
tar, não é totalmente adequada à realidade alimentar dos indígenas17

e, em muitas vezes, chega em quantidade insuficiente. Fato que, se-
gundo um professor do São José III provoca constante falta dos alu-
nos e constrangimentos aos professores e alunos. Nos dias em que
não há merenda disponível o horário das aulas é reduzido em uma
hora e meia até que a nova remessa de merenda chegue (um profes-
sor relatou que já houve casos desta redução ter durado duas sema-
nas sob o pretexto da SEMED-STM de quebra do barco que entrega a
merenda).

O calendário é rigidamente montado para satisfazer os du-
zentos dias letivos estabelecidos pela legislação para as escolas urba-
nas e distribuídos ao longo dos meses compreendidos entre fevereiro
e novembro sem qualquer adequação ao regime de chuvas ou roça-
dos próprios dos Borari e dos Arapium.

12Antiga telha de amianto.
13É ilustrativa a fala de um dos professores que entrevistamos para resumir as condi-
ções precárias desses prédios “quando chove os alunos tem que assistir à aula em pé
para fugir das goteiras”.
14Sobre a adequação dos banheiros à necessidade escolar é revelador o relato da di-
retora afirmando seu medo de que alguma criança caia no imenso buraco da fossa.
“O que temos não é banheiro, é uma coisa que a gente vai lá, que é obrigado a usar,
que as crianças correm o risco de cair, inclusive. É um imenso de um buraco, é a coi -
sa mais horrível do mundo”.
15Em entrevista com um dos professores da escola do São José III ele fez uma pausa
para ir até o rio Maró pegar água para preparar seu almoço. Acrescente-se que a dire-
tora relatou que na escola da Cachoeira a água para beber é trazida do rio Maró, co-
locada em filtros de barro e disponibilizada.
16Constatamos que na aldeia do Novo Lugar há um motor de luz que atende a todas
as casas que é ligado por volta das 19h e desligado por volta das 22h.
17Registre-se que com a mudança no comando da prefeitura que passou do Partido
dos Trabalhadores para o Partido da Social Democracia Brasileira houve interrupção
do programa de aquisição de alimentos de comunidades locais, próximas das escolas
implantada pela SEMED, por compra de alimentos de grandes redes e produtores ali-
mentícios, fato que diminui a qualidade dos alimentos fornecidos.



22|Parte I – Filosofia e História da Educação

Ressaltamos a quantidade excessiva de atividades comemo-
rativas que são distribuídas no calendário escolar afetando a quanti-
dade e profundidade dos conteúdos necessários à formação intelectu-
al. Para o ano de 2014 foram elencados no calendário escolar oito
eventos dessa natureza que, considerando consumir uma semana de
atividades de ensino para sua elaboração e ensaios, desviaram dois
meses de conteúdos formativos.

Por outro lado, o conteúdo de tais eventos nos remeteu aos
paradigmas de assimilacionismo e homogeneização que imperavam
nas legislações nacionais anteriores à Constituição de 1988 que, pelo
menos no campo jurídico, no campo ‘abstrato’ da lei, eliminara esses
objetivos.  Em abril  é  comemorado a “Semana do Indígena18”,  em
março o “Dia da Mulher”, em junho é realizada a “Festa Junina”, em
agosto o “Dia dos Pais”, em setembro a “Semana da Pátria” e a “Fes-
ta de São Francisco”, em outubro os “Jogos Olímpicos”, em novem-
bro a “Feira do Conhecimento”, em dezembro a “Colação de Grau”.
Para 2015 todos estes eventos foram repetidos e, consequentemente,
incluídos no calendário.

No ano de 2014 foi exemplificador da nossa percepção de
que aparentemente o paradigma do assimilacionismo à cultura domi-
nante persiste e a escola opera como importante instrumento desse
paradigma, o evento chamado por eles de “Semana da Pátria”. Nesse
evento as três aldeias se reuniam em uma delas para desfilarem em
ritmo de marcha pelas ‘ruas’ da aldeia portando faixas e bandeiras e
apresentarem suas fanfarras, fardados com o uniforme escolar. Elas se
perfilam diante das autoridades locais que pronunciaram seus discur-
sos.

Porém, em nosso retorno no ano de 2015 para nova ativida-
de de campo e acompanhamento das atividades da Semana da Pá-
tria (7 de Setembro) fomos surpreendidos pela reelaboração desta ati-
vidade. Neste ano os alunos não foram obrigados a usar uniforme,
mas roupas indígenas feitas com material (estopa no linguajar deles)
retiradas da árvore da castanheira durante as aulas de Notório Saber.
No hasteamento das bandeiras, no local onde deveria estar a nacio-

18Os indígenas da TI Maró tomam o adjetivo ‘índio’ como agressivo e, por isso, pre-
ferem o uso do termo ‘indígena’ para se autorreferenciar. 
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nal, foi hasteado um cocar19. Durante este evento as lideranças ador-
naram o corpo com pinturas feitas a base de tinta de jenipapo, vesti-
ram cocares, colares, pulseiras resultantes de seus artesanatos e pro-
nunciaram discursos críticos em relação aos poderes oficiais nacional,
estadual e municipal decorrentes da não efetivação de seus direitos
constitucionais.  Como culminância  os  alunos que empunhavam as
três bandeiras desses poderes atiraram-nas ao chão e ergueram um
cocar sobre elas. Para 2016 essa comemoração foi abolida do calen-
dário escolar.

O material didático e os conteúdos ensinados podem ser di-
vididos em dois grupos. O primeiro satisfaz a grade curricular normal
de qualquer escola pública do país distribuídas nas disciplinas de Lín-
gua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Religião.
O segundo grupo aponta a reelaboração da educação escolar e vis-
lumbra a tentativa de construção de educação diferenciada.

O material didático utilizado pelo primeiro grupo segue os
padrões dos utilizados na cidade, embora os livros utilizados sejam os
confeccionados para  a  educação do campo.  Foi  comum encontrar
nos murais para demonstração pública dos produtos de atividades es-
colares, atividades fixadas com conteúdos alheios à realidade indíge-
na20 e que remetem a um modo de alfabetização superado. Inclusive
do ano 2013 para o ano de 2014 foram reprovados 30% dos alunos
do primeiro ao quinto ano e, segundo a diretora, “uma boa parte dos
70% aprovados não sabiam ler”. Contrariada e incomodada com es-
tes números a diretora pressionou a SEMED-STM para incorporar um
pedagogo ao quadro de funcionários da escola. No entanto, a SE-
MED-STM não atendeu a demanda, argumentando que para contar
com pedagoga a escola municipal necessitaria contar com no mínimo
150 alunos.

Em outros trabalhos fixados nos murais evidencia-se o ensi-
no de conteúdos que apontam para a assimilação da cultura indígena
a cultura nacional hegemônica e, consequentemente, ao desapareci-
mento ontológico do índio, sobrevivendo, apenas, no folclore nacio-

19Confeccionado durante aulas de Notório Saber e feito de pena de arara por signifi -
car a ave mais bela e que tem o grito mais forte da floresta.
20Observamos atividades de matemática que calculavam altura de arranha-céus e
cálculo de tempo para chegar ao trabalho utilizando metrô. No abecedário constava
Kart para a ilustração da letra k.
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nal. Aliás, é oportuno registrar que, o ensino de Religião consta como
obrigatório nas escolas da TI e vários professores trabalham nas ativi-
dades da igreja21. Registra-se que a religião predominante é o catoli-
cismo, apesar de um dos três caciques pertencer a Igreja Batista.

Notamos certa influência da lógica empresarial para a orga-
nização escolar no Plano Político Pedagógico (PPP) e em cartazes fi-
xados nos murais da escola, explicitada na ocorrência de planos con-
tendo metas a cumprir. Metas para aprovação, para participação das
famílias nas atividades escolares, para o aumento da frequência, para
instrumentalizar a escola, para desenvolvimento de projetos, etc. 

Outra constatação foi o uso demasiado da cópia como mé-
todo instrucional, mesmo tendo livros de apoio para todos os alunos.
Ou seja, a atividade está pronta no livro didático, mesmo assim o pro-
fessor a transfere para o quadro e os alunos a copiam nos cadernos. 

O DESPERTAR DA EDUCAÇÃO DIFERENCIADA

Acima destacamos que há dois grupos de material didático e
de disciplinas nas escolas. Um primeiro fundamentado nos conteúdos
e disciplinas típicos das escolas estatais urbanas, como Matemática,
Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências e Religião. O segun-
do grupo procura consolidar nas aldeias da TI Maró a sonhada edu-
cação diferenciada. É deste segundo grupo que passamos a tratar adi-
ante.

No bojo do movimento de reafirmação étnica as lideranças
Borari e Arapium do Maró conquistaram em 2007 a transformação
de suas escolas em indígenas. Porém, de 2007 a 2009 os currículos
dessas  escolas  não continham nada que satisfizesse os  critérios  de
educação diferenciada e, também, os professores e as lideranças en-
volvidas ainda não possuíam o domínio sobre a legislação pertinente
à educação indígena.

Neste período foi importante o curso oferecido pelo Instituto
Estadual de Educação do Pará, com apoio da Secretaria Estadual de
Educação, intitulado “Magistério Intercultural Indígena22”. O curso foi

21Constatamos, inclusive, que um dos professores da aldeia do Novo Lugar tem a
permissão de conduzir os cultos aos domingos na ausência do padre. 
22O Magistério Indígena foi ministrado pela Escola Itinerante de Formação de Profes-
sores Índios do Pará, anexo ao Instituto Estadual de Educação do Pará (IEEP). Outras
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oferecido em períodos de férias dos professores, ocupando os meses
de janeiro e julho preferencialmente.  Dois  dos três professores que
trabalham Notório Saber e Nheengatu obtiveram o diploma de magis-
tério neste curso.  Paralelamente se apoderaram da legislação perti-
nente a educação indígena, sobretudo da garantia da oferta de edu-
cação diferenciada.

De posse desses conhecimentos lideranças indígenas solicita-
ram junto a SEMED-STM a inclusão de disciplinas que conformasse
de alguma forma a educação diferenciada. A partir de 2010 ocorreu a
introdução nas escolas indígenas da T.I Maró e em outras escolas indí-
genas do município de Santarém as componentes curriculares intitula-
das de Notório Saber e Língua Indígena. Tendo em vista que os Bora-
ri e Arapium da TI Maró se identificam com o tronco Tupi, como res-
saltado acima, optaram pelo aprendizado do Nheengatu23. Ademais,
uma das moradoras mais antigas e pertencente ao primeiro grupo
constituinte da aldeia do Novo Lugar ainda ‘falava enrolado’, como
eles  diziam.  Na verdade o laudo antropológico identificou que ela
pronunciava frases e palavras em nheengatu misturados com portu-
guês (SILVA, 2011).

Tendo em vista que a legislação sobre a educação indígena
assegurava o direito à alfabetização em língua materna e consideran-
do que nas memórias históricas dos Borari  e Arapium esta seria o
nheengatu, conquistaram o direito de ministrá-las. Para tanto, pressio-
naram a SEMED-STM a ofertar a capacitação. Esta ocorreu durante o
segundo semestre de 2012 na cidade de Santarém aos finais de sema-
na, ocasião que foram ofertadas capacitações em Nheengatu e Mun-
duruku. Os dois professores que ensinam este conteúdo nas escolas
da TI Maró frequentaram esta capacitação e afirmam ser de funda-
mental importância para o desenvolvimento de suas atividades do-
centes.

seis turmas com 268 indígenas, de 37 povos, cursam o Magistério Indígena nos se-
guintes polos: Altamira, Marabá, Oriximiná, São Félix do Xingu e Santarém. Os for-
mandos participaram de aulas nas próprias aldeias, nas cidades de Oriximiná, Santa-
rém e Belém, em quatro séries, com disciplinas pedagógicas do magistério tradicio-
nal, História da Educação Indígena, Antropologia, Linguística Aplicada e Língua Indí-
gena (Fonte: http://www.pa.gov.br/noticia_interna.asp?id_ver=106327).
23No município de Santarém há aldeias indígenas cujas escolas optaram pelo resgate
e ensino do Munduruku, tendo em vista seu pertencimento étnico a esta etnia.
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 O Notório Saber, em tese, seria ministrado pelos mais ve-
lhos que ficariam responsáveis pelo ensinamento dos saberes históri-
cos ainda preservados e que conformam a etnia e conferem sentido à
sua diferenciação cultural em relação à sociedade hegemônica. Para
tanto, não seria exigida formação acadêmica para compor o quadro
docente dessa disciplina, fato que se confirmou na escola indígena da
Cachoeira do Maró. Porém, na escola da aldeia do Novo Lugar isso
não  ocorreu.  O professor  de  Notório  Saber,  que  também é  o  de
Nheengatu, cursou o Magistério Intercultural Indígena que menciona-
mos.

Os resultados práticos destas duas disciplinas já podem ser
observados em um simples passeio pelas aldeias. Segundo relatos dos
moradores mais antigos, os indígenas que antes mostravam-se inibi-
dos para se mostrarem adornados e pintados, começam a inverter o
processo de invisibilidade. Em nossas atividades de campo foi comum
ver indígenas de cocar, com colares de peças retiradas de caça e cha-
mando as autoridades pelos nomes históricos de cacique e pajé. Fru-
to, em parte, das aulas de resgate identitário proporcionado por Notó-
rio Saber e indicando a importância da apropriação e reelaboração
das atividades escolares, que começam a abrir caminho em direção a
educação diferenciada.

Para o ano de 201524 os três professores que ministram No-
tório Saber e Nheengatu preparam uma atividade chamada por eles
de “Projeto de Notório Saber e Língua Indígena Nheengatu”, que se
mostrou importante caminho na direção da consolidação desses com-
ponentes curriculares e da educação diferenciada para suas escolas.
Este projeto foi idealizado pelos três professores indígenas das discipli-
nas de Notório Saber e Nheengatu das três escolas e foi colocado em
prática com a colaboração dos três caciques25,  uma educadora ali-
mentar, outros dois professores e o secretário escolar.

Juntos eles levaram para o interior da mata, em um local
chamado por eles de Centro de Apoio da TI Maró, constituindo-se de
espaço com uma casa em madeira de dois pavimentos com poço de
água, banheiros e área aberta para atividade, configurando-se como

24Essa atividade será realizada em sua segunda versão em setembro de 2016, e con-
tará com nosso acompanhamento.
25Cada uma das três aldeias possui um cacique.
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um grande pátio, recuperado de grileiros há um ano, 11 alunos26 das
escolas indígenas do interior da TI e uma equipe de apoio de 20 pes-
soas. Dentre estas, 6 vigilantes ambientais que ficaram responsáveis
pela segurança e aquisição de caça para acrescentar à alimentação.

As atividades foram divididas por dia e realizadas de acordo
com cronograma previamente estabelecido pelos professores e teve a
seguinte estrutura. No primeiro dia ocorreu o translado da aldeia ao
Centro de Apoio pelo interior da mata e já fazia parte das primeiras
atividades  educacionais.  Durante  o  percurso  passaram em lugares
considerados  sagrados  (cabeceiras  de  igarapés,  baixas  e  igarapés,
Tauarizeiro e outras árvores sagradas) para fortalecer estes conheci-
mentos tradicionais27. 

O segundo dia, iniciou com atividades antes do sol nascer
com um ritual e o hasteamento do cocar (foi fincado um mastro e re-
parado um grande cocar que foi hasteado durante o ritual)28 e o ritual
de proteção para a entrada na mata feito pelo pajé.

Em seguida os alunos foram coletar leite do Amapazeiro, se-
mentes e fibras para o artesanato. No caminho pararam novamente
nas árvores sagradas, diante das quais o pajé instruiu os alunos. Para-
ram nas seguintes árvores: Jatuazeiro: coleta de sementes para artesa-
nato e repasse de técnicas de caça; Curuá: coleta de caroço para arte-
sanato; Maçaranduba: mostrar a importância do leite para a confec-
ção de objetos de borracha e do breu como material inflamável para
fazer fogo; Itaúba: instruir sobre a madeira que fazem canoas e casas
(o pajé aproveitou para ensinar que de sua seiva pode-se fazer chá
para tirar suado de criança nova); Jatobá: coleta de frutos para arte-
sanato; Embaúba: instrução sobre extração de água potável; Tauari-
zeiro: instrução sobre morada da Curupira e a extração de um tipo de
papel para preparar os cigarros da pajelança; Castanheira: coleta de
frutas para artesanato e retirada de estopa para preparo de roupas;
Copaibeira e Preciosa: extração de remédios.

26Importante registrar que a presença dos alunos neste projeto era facultativa aos
alunos da terceira a oitava série. A única proibição era a de meninas e mulheres que
estivessem em seus períodos menstruais.
27Em suas memórias históricas os igarapés e as baixas são as moradas dos encanta-
dos e o Tauarizeiro é a morada do Curupira.
28O objetivo foi o de repetir o hasteamento do cocar na cerimônia do 7 de setembro
que ocorreria dias depois no lugar da bandeira nacional.
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Ressalta-se que todos os instrumentos necessários para a re-
tirada da estopa da castanheira e as seivas das árvores medicinais,
como martelo, colher e vasilha foram fabricados ali mesmo com paus,
folhas e galhos. No intervalo entre as esperas das saídas das seivas e a
retirada da estopa os caçadores aproveitaram para ensinar aos alunos
como é feito o direcionamento na mata com o movimento das nu-
vens para o caçador não se perder.  Aproveitaram também para  o
aprendizado da matemática e o uso da trena para medir dimensões
das árvores sagradas.

Na manhã do terceiro dia de atividades os alunos foram di-
vididos em três grupos. Um foi coletar palha para a confecção de ma-
loca, as meninas foram à confecção do artesanato e o outro foi cole-
tar novamente o leite do Amapá. Pela tarde um grupo foi tirar madei-
ra para a confecção da maloca e de um jirau que apoiou as ativida-
des da cozinha. Aproveitou-se esta atividade para instruir os alunos
sobre a retirada da palha ideal para cobertura e a confecção de seu
trançado.

Outro grupo ficou responsável por desenhar o mapa da TI
para instruir os alunos sobre o tamanho do território e seus constituin-
tes como igarapés, baixas, estradas, casas de grileiros, pátios de ma-
deira, etc., e também para construir a noção de pertencimento a todo
o espaço da TI. A importância desta atividade, segundo eles, era co-
nectar as ações educacionais com a proteção e preservação do territó-
rio.

Na noite deste terceiro dia foi realizado ritual de pajelança
pelo pajé Borari do Novo Lugar e por um outro pajé iniciante que vi-
sitava o projeto. Foi realizado ritual de agradecimento, defumação e
de ‘puxação29’ naqueles que se prontificaram a recebê-lo. Interessante
apontar a participação espontânea dos alunos na defumação, sobre-
tudo daqueles que participaram das atividades de caça tendo em vista
que, segundo eles, a defumação protege o caçador na mata.

No quarto dia foram retomados as atividades de construção
da maloca com a retirada de esteios e o preparo das palhas para co-
bertura. Outro grupo retornou as atividades de artesanato para sua fi-
nalização. A novidade deste dia foi a instrução para caçada que os

29É muito comum entre os indígenas o relato da sensação de articulações ou muscu-
laturas afetadas por algum mal. Para tratá-las o pajé recorre a técnica de puxá-las e
massageá-las em uma atividade conhecida por eles como ‘puxação’.
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alunos mais interessados nesta atividade receberam. Quatro alunos
que demonstraram interesse  por  esta  atividade foram acompanhar
quatro caçadores formando duplas que se espalharam pela mata. An-
tes do entardecer ocorreu uma aula de nheengatu em uma sala de
aula improvisada ao ar livre. Destacou-se a lousa confeccionada com
palhas trançadas. Neste dia ocorreu também visitas a dois pátios de
madeiras em forma de tora retiradas por madeireiras da mata adja-
cente a Terra Indígena Maró como forma de esclarecer aos alunos so-
bre os danos que atividades dessa natureza causam para seus modos
de vida.

O quarto dia foi finalizado com o “ritual do moqueado” que
ocorreu assim que o sol se pôs. Esse ritual consistiu em agradecer a
mãe natureza pelos alimentos que ela proporcionou. O pajé realizou
ritual de defumação de todos e de agradecimento pelo bom anda-
mento  das  atividades.  Na  manhã  do  último  dia,  após  o  café-da-
manhã, iniciou-se os procedimentos de retorno para as aldeias.

Essas atividades complementaram as atividades corriqueiras
das disciplinas de Notório Saber e Língua Indígena, mas indicaram a
necessidade de fortalecer os aspectos diferenciados que a educação
escolar indígena da TI Maró deva conter. Elas apontaram que os Bo-
rari  e os Arapium do Maró estão em processo de reelaboração da
educação escolar e em movimento constante em direção a efetivação
de um tipo de educação diferenciada que atenda suas necessidades.
Mas, é preciso destacar, esse movimento ainda está em fase inicial e,
consequentemente, poucos resultados objetivos se revelaram.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades que relatamos e acompanhamos nos remete-
ram às argumentações de Brandão (2009) que, ao analisar a educa-
ção em comunidades indígenas, no capítulo intitulado “Quando a al-
deia é a escola”, que compõe seu livro “O que é educação”, argu-
menta que em comunidades indígenas a escola pode ser estendida a
todo o espaço da aldeia, não precisando de um espaço físico específi-
co privilegiado para a atividade escolar ocorrer.

Onde quer que ocorra a transmissão de saber no âmbito da
aldeia, ali ocorrerá um processo educacional. O filho acompanhando
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o pai em uma caçada ou uma pescaria, a filha ajudando a mãe com
os afazeres, o pajé mostrando as plantas medicinais da mata, etc., se-
riam exemplos de processos educacionais que ocorrem exteriormente
ao ambiente físico da escola. De seu ponto de vista, toda a aldeia é a
escola pressupondo que seu objetivo seja o de formar homens e mu-
lheres  que,  “em  seu  conjunto,  constroem  tipos  de  sociedades”
(BRANDÃO, 2009, p. 11). 

Não que a escola seja dispensável. Pelo contrário, ela se re-
velou importante no processo de resgate e reafirmação identitária e
cultural indígena. É através da escola que está ocorrendo a sistemati-
zação e transmissão de conhecimentos relativos a Notório Saber e
Língua Indígena Nheengatu. Foi através dela que o projeto relatado
pôde ser executado e o desafio de dar forma a um tipo de educação
diferenciada próprio, apesar da falta de apoio dos órgãos oficiais da
prefeitura para executar o projeto, pôde avançar.

Para tanto envolveram caciques, educadora alimentar, secre-
tário e apoiadores, demonstrando, por um lado, que as atividades es-
colares diferenciadas extrapolam os limites da sala de aula. Por outro,
articularam um conjunto de práticas relativamente interdisciplinares
amalgamadas sobre o nome Notório Saber que envolveu matemática,
história, medicina, artes, línguas, educação física, geometria, ensino
religioso, modos de sobrevivência na mata, etc., emoldurada por uma
dimensão coletivista própria.

Tendo em vista que o contexto é de reafirmação étnica em
uma localidade que apresenta quase cinco séculos de colonização30

que pressionou o desaparecimento das sociedades indígenas e provo-
cou um forte processo de invisibilização como estratégia de sobrevi-
vência31, não é possível esperar elementos essencialistas que os identi-
fiquem  distintamente  como  indígenas  e,  como  defende  Sampaio
(2009), tampouco se deve projetar sobre eles um tipo de educação di-
ferenciada que preexiste.

As sociedades indígenas são diferentes da sociedade nacio-
nal e entre si. Por isso cada sociedade dessa natureza deve construir
por si o que entende por educação diferenciada e escolherem os con-
teúdos que os distinguem e dão sentido a seu modo de viver. O proje-

30A primeira expedição europeia oficialmente registrada que passa pela região de
Santarém ocorreu em 1541 comandada por Francisco de Orellana.
31Maiores detalhes em Rodrigues (2016).
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to que acompanhamos e aqui relatamos configurou-se como um im-
portante caminho em direção a esta construção particular e única dos
Borari e Arapium do Maró.

Por outro lado, é preciso explicitar que entendemos a escola
como um processo contraditório, no sentido de incorporar ao mesmo
tempo o potencial de se configurar como um instrumento de fortaleci-
mento das demandas dos indígenas e um meio para sociedade hege-
mônica impor seus valores. Por isso é necessário considerar seu lado
reprodutor e inculcador dos valores dos quais eles querem se emanci-
par.

Constatamos que a organização das escolas indígenas pes-
quisadas envolve elementos empresariais, tais como, divisão temporal
cíclica das atividades, estrutura organizacional fundamentada na divi-
são de tarefas, estabelecimento de objetivos e metas a cumprir, estra-
tégias  de  ação e,  sobretudo,  relação de  assalariamento.  Elementos
idênticos aos praticados nas escolas estatais urbanas contemporâneas.
Ou seja, do ponto de vista organizacional, as escolas indígenas que
pesquisamos em nada se diferenciam das escolas oficiais urbanas e se
assemelham a organizações do tipo empresariais.

Outro ponto importante que afeta as relações sociais econô-
micas  historicamente  estabelecidas,  fundamentado  na  subsistência,
diz respeito à implantação, no interior dessas sociedades, do trabalho
assalariado, através do pagamento dos professores por parte do Esta-
do. Com a implantação do trabalho assalariado nessas comunidades,
enfraquece-se a economia natural centrada na subsistência, e abre-se
espaço para a comercialização de mercadorias.

Em outra direção, com a implantação da figura do professor
e dos profissionais da educação inevitavelmente necessários para mo-
vimentar a dinâmica escolar, afeta-se a hierarquia de poder dessas so-
ciedades. Os professores, formados pelas escolas urbanas e converti-
dos em trabalhadores assalariados, ganham força nas comunidades.
De posse de saberes urbano-burgueses e tendo que mover uma estru-
tura empresarial representada pela escola, afeta-se os laços de coleti-
vidade e comunitarismo que historicamente uniu esses povos.

Não queremos, com a exposição desses elementos, nos colo-
car ao lado daqueles que entendem que a implantação de educação
escolar em comunidades indígenas conduza mecanicamente à instau-
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ração das relações sociais capitalistas. Pretendemos apresentar o qua-
dro teórico em torno do qual pensamos essa implantação e explicitar
que ela envolve indissociavelmente o duplo aspecto contraditório do
fortalecimento étnico e de inculcação de valores da classe hegemôni-
ca.

Ademais, é preciso registrar que a implantação e a atividade
da educação escolar nas comunidades indígenas, no Oeste do Pará,
não enfraqueceram a luta desses povos contra a exploração capitalis-
ta. Ao contrário, a escola tem se configurado como importante instru-
mento de fortalecimento dessa luta, oferecendo, por exemplo, espaços
para articulações em torno das demandas dos indígenas e instrumen-
to de transmissão e valorização das características étnicas diferencia-
doras.

Este cenário indica que a contribuição das atividades escola-
res para a reafirmação étnica, para elaborar novas estratégias de resis-
tência e enfrentamento à retirada de direitos ganha importância. É
preciso que suas escolas tornem-se efetivamente centros de formação
intelectual  e política, além de preservadora e propagadora dos ele-
mentos diferenciadores dos Borari  e Arapium. Para tanto é preciso
que seja enfrentado o difícil desafio de coadunar o aprendizado dos
saberes tradicionais, clássicos, historicamente elaborados pelo conjun-
to da humanidade, sem, entretanto, perder a identidade própria do
grupo. É preciso que as atividades escolares incentivem a necessária
internacionalização da luta dos indígenas para ultrapassar o particula-
rismo que disputas locais engendram.

Para tanto é preciso lutar por uma educação escolar financi-
ada pelo Estado, mas coordenada, gerenciada, organizada e adminis-
trada pelos próprios Borari e Arapium do Maró e que incorpore o sig-
nificado e debate das lutas que engendram em outros campos como a
luta pelo território, pela autonomia, efetivação dos direitos e a valori-
zação de suas formas de conhecer, falar e pensar. Foi nesse contexto
de conhecer a dinâmica estatal que em 2006 conquistaram a criação
da Coordenação de Educação Escolar Indígena na estrutura organiza-
cional  da  SEMED de Santarém.  Depois  conquistaram a ocupação
dessa coordenação e o direito de decidir sobre a escolha da direção
das escolas. 
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Os próprios indígenas reconhecem na educação escolar dife-
renciada o caminho para construção de canais de comunicação com
a sociedade envolvente e de mecanismo de valorização de suas práti-
cas. Justamente por isto, ela tem se tornado um enorme fator de mo-
bilização social tanto no plano local, dos indígenas da TI Maró, como
no movimento regional ao qual eles estão ligados. Não há nenhuma
reunião local ou regional que o tema da educação não seja ampla-
mente debatido. É uma bandeira coletiva defendida por todos os gru-
pos étnicos da região do baixo Tapajós e de grande força e empenho
dos indígenas32. 

Assim, os laços entre reafirmação étnica e busca por reco-
nhecimento engendrados pelos indígenas está conectado aos proces-
sos de superação das marcas da opressão sofrida por eles desde o pe-
ríodo da colonização, e que mesmo com características diferentes ain-
da se repete nos dias de hoje. E nesse sentido, a luta por uma educa-
ção embasada a sua realidade e que dialogue com estas questões é
necessária e exigida pelo movimento indígena. 
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A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

Quando a Educação Ambiental (EA) desponta no Brasil, es-
tamos em pleno governo militar, com uma política desenvolvimentista
que não condiz com o debate e encaminhamentos que começam a
ser definidos nos países industrializados, por conta dos problemas am-
bientais que ali eclodem com intensidade a partir da década de 1960.
Enquanto  o  mundo  capitalista  desenvolvido  percebe  os  efeitos  de
anos de depleção dos recursos naturais, o Brasil segue a via contrária,
estimulando a implantação de indústrias no País e promovendo uma
reforma agrária que desmata para valorizar a terra. Ao comentar so-
bre essa posição brasileira, Dias (1991, p. 04) faz a seguinte conside-
ração: 

Foi um escândalo internacional! Quando representantes
de todo o mundo se reuniam preocupados com a de-
gradação  ambiental  do  planeta,  o  Brasil  apresentava
uma proposta absolutamente em sentido contrário!  À
época, alguns militares, então no poder, viram na Con-
ferência indício de tentativas de aborto do desenvolvi-
mento dos países pobres, através do controle ambien-
tal. Nessa esteira, dezenas de indústrias se instalaram no
país e produziram Cubatão, Rio Guaíba, Tietê, Projeto
Carajás etc., cujas mazelas ainda estamos tentando re-
parar. 

Considerada como marco institucional da EA, a Secretaria
Especial  de Meio Ambiente (SEMA) é criada nesse contexto muito
mais por pressão do Banco Mundial e de instituições ambientalistas
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(DIAS, Ibidem). Nessa mesma linha de análise, um resumo do que es-
tava  nos  bastidores  da  criação  dessa  secretaria  é  dado  por  Viola
(1987, p.84-85) no sentido de que ela foi criada exclusivamente para:

[...] cumprir exigências de alguns organismos internaci-
onais, que exigiam a existência formal deste tipo de ór-
gão junto com relatórios de impacto ambiental, para a
aprovação de empréstimos destinados a grandes obras
públicas. Durante todo o regime militar, a Sema foi uma
agência marginal do Ministério do interior, chefiada pa-
trimonialisticamente por Paulo Nogueira Neto. 

Estabelecida no âmbito do Ministério do Interior (MINTER)
pelo Decreto n. 73.030/1973, preconizava, em seu art. 1º, que estava:
“[...] orientada para a conservação do meio ambiente, e o uso racio-
nal dos recursos naturais”, devendo estar articulada com o Ministério
do Planejamento e Coordenação-Geral. O Decreto destaca que sejam
observadas as implicações que poderiam ter as “estratégias de desen-
volvimento” do País e do “progresso tecnológico” para a conservação
do meio ambiente. Logo, o que analisamos é que a preocupação do
governo com esse Decreto era tão somente formal para dar, por meio
dele,  um tom ecologicamente correto  à política  desenvolvimentista
militar. 

Entretanto, embora esse Decreto não tenha significado avan-
ço expressivo, vários autores o mencionam como importante para a
EA na esfera governamental (DIAS, 1991; LIMA, 2005; LOUREIRO,
2009). Segundo tal diretriz, a Sema deveria:

e) promover, em todos os níveis, a formação e treina-
mento de técnicos e especialistas em assuntos relativos
à preservação do meio ambiente;
i) promover,  intensamente,  através  de  programas  em
escala nacional, o esclarecimento e a educação do povo
brasileiro para o uso adequado dos recursos naturais,
tendo em vista a conservação do meio ambiente (BRA-
SIL, 1973, Art. 4º).

Como podemos ver, o texto do Decreto é bem generalista,
calcado  numa  perspectiva  de  que  o  meio  ambiente  a  ser
preservado/conservado deveria ser o natural.  Uma contradição evi-
dente, pois o que ocorria no plano concreto era exatamente o contrá-
rio, com a instauração das indústrias no centro-sul e dos grandes pro-
jetos de exploração mineral, construção de hidrelétricas na Amazônia.
“Integrar para não entregar”, jargão bem conhecido desse período,
significava  povoar  o  Norte,  desmatar  para  exportar  madeira,  criar
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gado e praticar a agricultura, seguindo os ditames da revolução verde,
ou seja, usar agrotóxicos, fertilizantes e praticar a monocultura1.

É nesse cenário contraditório que a EA vai se desenvolvendo
no País. Dias (1991) comenta que, ainda na década de 1970, uma
iniciativa significante foi desenvolvida pela Universidade de Brasília
ao ministrar curso de extensão em Ecologia, o qual alcançou em tor-
no de 4 mil pessoas, visando à reformulação curricular das disciplinas
Ciências físicas e biológicas, Programas de Saúde e Ambiente. É tam-
bém nos arredores do Distrito Federal, em Ceilândia, que será desen-
volvido o programa pioneiro de EA numa perspectiva interdisciplinar
e com base na realidade ambiental da comunidade. 

Em nível nacional, parecia que o Ministério da Educação e
Cultura (MEC) e o MINTER avançariam ao assinarem protocolo de
intenções para incluir temas ecológicos no currículo de 1º e 2º graus,
mas ficou somente no plano das intenções, como afirma Dias (1991). 

No Ensino Superior, é importante mencionar que, em 1976,
a disciplina Ciências Ambientais passou a ser obrigatória nos cursos
de Engenharia, e outras iniciativas foram tomadas, como o curso de
pós-graduação em Ecologia, nas universidades federais de Brasília e
Amazonas (Ibidem).

No então 2º Grau, em 1979, o MEC e a Companhia de Tec-
nologia  de Saneamento  Ambiental (CETESB) publicaram proposta
que causou polêmica, segundo Dias (1991), tendo como foco a Eco-
logia, pois contrariava as recomendações internacionais de uma abor-
dagem na educação que fosse além dos aspectos naturais do meio
ambiente.

A partir do exposto, algumas observações são importantes
em relação a esse período inicial da EA. A primeira é que as iniciati-
vas em EA surgem em órgãos governamentais de meio ambiente (PE-
DRINI, 1998). A segunda é que o tom do discurso da EA é conserva-
cionista, focando os aspectos naturais do meio ambiente, para que
sua  utilização  pudesse  estar  em  consonância  com  a  conservação,
como já ficara bem evidente no Decreto que havia criado a SEMA.
De acordo com Lima (2009, p.149): 

Uma das consequências do clima autoritário vigente à
época sobre esse campo está na constatação de que a

1 Uma análise da expansão do capital na Amazônia durante a ditadura militar é feita
por Ianni (1986) no livro Ditadura e Agricultura.
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EA  brasileira,  em  seus  primórdios,  foi  orientada  por
uma visão hegemônica de perfil conservacionista, tecni-
cista, conservadora e apolítica, embora não fosse a sua
expressão exclusiva.

Isso não ocorre à toa, pois, no contexto do regime militar,
uma EA que trouxesse à tona questões sociais e políticas poderia re-
presentar perigo, além do quê, essa perspectiva atendia aos interesses
dos países desenvolvidos, que não tinham interesse em difundir uma
reflexão que evidenciasse o fosso entre esses e os países pobres. Era
importante que países como o Brasil olhassem apenas para as ques-
tões do seu ambiente natural. Mesmo com a Lei n. 6.938/1981, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, não houve mu-
dança significativa nesse sentido:

[...] em termos educacionais, a questão ambiental conti-
nuou sendo vista como algo pertinente às florestas, ma-
res  e  animais  ameaçados  de  extinção,  enquanto  não
eram discutidas a condição do homem, os modelos de
desenvolvimento predatórios, a exploração de povos, o
sucateamento do patrimônio biológico e cultural, a ex-
pansão e o aprofundamento da pobreza no mundo e a
cruel desigualdade social estabelecida entre os povos. 
A  EA era vista  como algo tão terrivelmente perigosa
que a abordagem meramente ecológica das questões
ambientais ‘deveria continuar’ (DIAS, 1991, p.7).

A terceira observação é que não podemos entender o desen-
volvimento da EA apenas pela iniciativa governamental. Consideran-
do as características do movimento ambiental brasileiro que se dife-
rencia  dos movimentos  dos  países desenvolvidos (LEFF,  2004),  há
uma EA que vai sendo gestada em outros contextos movidos pela
busca da qualidade de vida, seja no campo, seja nas cidades:

 No plano da sociedade civil, a participação dos grupos
e movimentos organizados também contribuiu para a
demarcação da preocupação ambiental enquanto esfe-
ra de ação política cidadã, isto é, esfera plural de deci-
sões comuns que afetam o interesse público. Seja pela
via  dos  movimentos  nomeadamente  ecológicos,  seja
pela via das lutas sociais pelo acesso público aos bens
ambientais,  uma diversidade de atores entre os movi-
mentos sociais, grupos de interesse e ONGs incorpora-
ram a temática ambiental em suas agendas. É no con-
texto das lutas e anseios destes segmentos que a ques-
tão ambiental ganhou densidade política, no sentido de
alcançar o status de luta cidadã, não se restringindo às
decisões da esfera governamental, das agências multila-
terais  ou de  um corpo de  especialistas  (CARVALHO,
2008, p.14).
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Dessa forma, muitas questões que atualmente incluímos no
rol de temas discutidos no âmbito da EA já faziam parte de ações de
diferentes instituições e movimentos sociais.

Como exemplo, podemos citar o saneamento, que se tornou
quase um reducionismo em muitas práticas de EA, ao focalizar a pro-
blemática do lixo e sua destinação. Outro tema, a alimentação saudá-
vel, que traz em sua proposta uma alimentação balanceada e diversi-
ficada, tem sido a base para o trabalho de construção de hortas que
muitas escolas incluíram como ação de EA. 

É, portanto, num contexto permeado por lutas na sociedade
brasileira  dividida  em classes,  no  interior  do  regime militar  e  pela
abertura política que, na década de 1980, a EA ganha espaço em le-
gislações  importantes,  como a Política Nacional  de Meio Ambiente
(1981), conforme já citado, e a Constituição Federal de 1988. Se as
práticas para sua efetivação ainda não foram suficientes, conforme
Dias (1991), ao expor o percurso histórico percorrido, pelo menos ela
passa a existir formalmente. Com a extinção da SEMA, em 1989, em
virtude da fusão com outros órgãos – Instituto Brasileiro de Desenvol-
vimento Florestal (IBDF), Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca (SUDEPE) e Superintendência da Borracha (SUDHEVEA) –,
que iriam formar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (IBAMA), a EA passa a ser uma divisão na
estrutura organizacional desse órgão, quando poderia ter sido uma
coordenadoria com uma capilaridade maior de suas ações, conforme
depoimento de Dias (Ibidem),  que participou da instauração desse
processo.

Do ponto de vista das concepções que permeavam o debate
e o fazer  da EA, o viés conservacionista/ecológico ainda continua,
mas acreditamos ser pertinente o que diz Carvalho (2008, p.5):

Na própria década de 1980, a aproximação de educa-
dores afinados com a perspectiva pedagógica freireana
e as pedagogias críticas, atuantes em movimentos soci-
ais ou em órgãos de Governo e, ainda, a entrada nas
instituições de ensino superior de militantes ambientalis-
tas com um perfil  mais crítico e popular  fizeram com
que se materializassem propostas e ações que entendi-
am os problemas ambientais como decorrentes das re-
lações e mediações sociais que nos constituem como in-
divíduos. 



40|Parte I – Filosofia e História da Educação

Se  analisarmos  o  contexto  histórico  citado,  perceberemos
que havia uma efervescência de ideias e lutas que culminaram com o
fim do regime militar. Sabemos também que a educação, como parte
da sociedade, compartilha os conflitos existentes e, portanto, não po-
deria passar incólume, muito menos a EA, que traz para essa arena
discussões que, em verdade, deveriam ser inerentes à educação. Con-
tudo quando analisamos o caso brasileiro, não é a legislação educaci-
onal a primeira a atentar para a necessidade de uma educação volta-
da para as questões ambientais. Foi a legislação ambiental, mais espe-
cificamente a Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, que iria
tratar primeiramente dessa necessidade.

Isso nos parece ser uma contradição que acreditamos estar
na base de diversas concepções do que seja a EA, pois o foco da lei
citada reside principalmente nos recursos naturais e na conscientiza-
ção que se deve promover para a proteção deles. Logo, as questões
sociais  ficam em segundo plano. Entendemos,  por outro lado, que
essa pluralidade de tendências da EA não ocorre isolada, mas tem re-
lações diretas com a própria diversidade do debate ambiental, consti-
tuído de várias correntes, e não se trata de dizer que existe uma con-
cepção correta e outras que estão erradas, mas de ter clareza de que
tipo de EA é necessária para contribuir com mudanças radicais na re-
lação homem-natureza.

A chegada da EA na escola é importante, pois na sociedade
atual ela é o lugar onde ocorre a socialização do saber e se instaura a
institucionalização da prática pedagógica. Conforme Saviani (2011,
p.13), “[...] a escola configura uma situação privilegiada, a partir da
qual se pode detectar a dimensão pedagógica que subsiste no interior
da prática social global.” Por isso, entendemos que os diversos cursos
de formação e eventos promovidos por algumas universidades nesse
período foram importantes para a qualificação de educadores que po-
diam fazer avançar essa discussão no chão da escola. 

Se continuarmos o percurso histórico da EA no Brasil,  ao
chegarmos aos anos 1990,  temos uma década muito fecunda. No
ano anterior à realização da Eco-92, a Comissão Interministerial res-
ponsável pela preparação de tal evento internacional considerou rele-
vante a EA no âmbito da política ambiental brasileira e, como conse-
quência, foi criado no MEC o Grupo de Trabalho para Educação Am-
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biental.  Esse  grupo,  em 1993,  foi  transformado  na  Coordenação-
Geral de Educação Ambiental (Coea/MEC) que, por sua vez, com a
mudança ministerial ocorrida em 2004, foi transferida para a Secreta-
ria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD),
mudando a sigla para CGEA (HENRIQUES et al., 2007).

Na esfera governamental no âmbito do IBAMA e do MEC,
várias iniciativas foram tomadas. Em relação ao órgão ambiental, al-
gumas dessas iniciativas foram realizadas em parceria com o MEC,
como o Projeto de Informações sobre Educação Ambiental, o Encon-
tro Nacional de Políticas e Metodologias para a Educação Ambiental,
ambos realizados em 1991. Em 1992, são criados os Núcleos Estadu-
ais de Educação Ambiental do IBAMA (NEAs) e, no período de 1992
a 1994, é desenvolvida a Proposta Interdisciplinar de Educação Am-
biental para a Amazônia, em parceria com universidades e Secretarias
de Estado de Educação (SEDUCs) da região. É importante mencionar
a criação da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio
Ambiente (DEA/MMA) no final dessa década, ligada ao Gabinete do
Ministro (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2014).

Já no âmbito educacional, além de eventos promovidos, en-
tendemos  que  é  importante  destacar  a  promulgação  da  Lei  n.
9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacio-
nal. Este destaque, porém, faz-se mais pela ausência de uma referên-
cia direta à EA, o que representa um atraso, se considerarmos que a
lei ambiental de 1981 já a referendava. O que temos no texto da lei
da educação é apenas menção vaga, ao expressar que é obrigatório o
estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, “o conhecimento do
mundo físico e natural, e da realidade social e política, especialmente
o Brasil.” (art. 26, § 1º).  Ou ainda, quando define o objetivo do Ensi-
no Fundamental, que, entre outros, deve possibilitar ao aluno ter a
“compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores que fundamentam a sociedade”
(Art. 32, inciso II).

Menção mais direta é feita nos Parâmetros Curriculares Naci-
onais, publicados em 1997, em que o estudo do meio ambiente está
dividido em três blocos: os ciclos da natureza; sociedade/meio ambi-
ente; e manejo e conservação ambiental.  Os conteúdos a serem inse-
ridos no currículo escolar já estão de alguma forma definidos com for-
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te inclinação à valorização dos aspectos naturais do meio ambiente,
como já discutimos noutro momento (PALHANO, 2006).

Nesse percurso, podemos dizer que um avanço no conjunto
das diretrizes específicas para a EA no País foi dado com dois docu-
mentos. O primeiro é o Programa Nacional de Educação Ambiental
(PRONEA), lançado em 1994 e reeditado com contribuições de con-
sultas públicas em 2004, assumindo a sigla ProNEA. O segundo foi a
Lei n. 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambi-
ental (PNEA), regulamentada pelo Decreto n. 4.281/2002, que foi, se-
gundo Loureiro (2008, p. 7), fruto de discussões e disputas entre ten-
dências da EA de quase uma década, sendo, na visão desse autor:

[...] primeira do gênero na América Latina, expressa a
superação de dúvidas comuns quanto aos pressupostos
da  Educação  ambiental,  principalmente  quanto  aos
seus objetivos e finalidades, procurando institucionalizar
os pontos consensuais. 

Portanto, considerando o que já fora estabelecido em nível
internacional em diversos tratados, o Brasil cria as diretrizes que deta-
lham  o  que  igualmente  já  estava  preconizado,  tanto  na  Lei  n.
6.938/1981, que definiu a Política Nacional de Meio Ambiente, quan-
to na Constituição Federal de 1988. 

Diante das diversas tendências que norteiam a concepção e
a realização da EA, é importante que a PNEA esclareça logo no art.
1º:

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os proces-
sos  por  meio dos  quais  o  indivíduo e a  coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes  e  competências  voltadas  para a conservação
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essen-
cial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Ao analisarmos essa definição, percebemos que, embora a
EA seja concebida como processo que envolve não só indivíduos,
mas também a coletividade, ela foca uma transformação que passa
pelo sujeito, pois é neste que se opera a mudança de valores, habili-
dades, atitudes e competência. 

Porém é preciso atentar que a qualidade de vida e a susten-
tabilidade não podem ser alcançadas somente com a disposição de
um sujeito educado ambientalmente. A definição da lei até pode ser
interessante  ao incluir  a  coletividade,  porém essa  coletividade não
pode ser tomada no vazio, abstratamente: ela se constitui de ribeiri-
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nhos, empresários, sindicatos, movimentos sociais/ambientais, indíge-
nas, quilombolas, produtores familiares, produtores do agronegócio e
outros grupos. E todos esses setores situam-se em classes sociais de-
terminadas, com interesses diversos e, por vezes, antagônicos. Eis al-
gumas questões que devem ser observadas quando nos propomos a
educar para a sustentabilidade preconizada na lei.

A sustentabilidade, conforme Brüseke (1995), deve ser con-
siderada pelo tripé: sustentabilidade ecológica, econômica e social, o
que demanda analisar o meio ambiente para além dos seus aspectos
naturais. Por isso, de certa forma, pode significar um avanço para a
EA, quando a lei define em um dos seus princípios: “a concepção do
meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência
entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade;” (Lei n. 9.795/99, art. 4º, inciso II). Pelo menos, no
que concerne ao marco legal, a EA pode superar uma tendência pre-
dominante de EA no Brasil, que foca apenas os aspectos naturais do
meio ambiente (LAYRARGUES, 2002; PEDRINI, 1998). 

Dessa forma, é importante que a efetivação da EA seja per-
passada por uma concepção que reconheça que, se há mudanças no
ambiente  natural,  como  poluição  dos  rios,  do  ar,  desmatamento,
aquecimento global, extinção da fauna e flora, elas ocorrem pela ação
humana em determinado modelo societário. Nesse sentido, vale citar
um dos objetivos fundamentais preconizados na PNEA: 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada
do meio ambiente em suas múltiplas e complexas rela-
ções, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, le-
gais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais
e éticos; (Art. 5º, inciso I).

Cabe ainda assinalar que a referida lei recomenda que a EA
seja desenvolvida na educação formal, perpassando todos os níveis e
as modalidades de ensino de forma integrada, interdisciplinar, sem se
constituir uma disciplina,2 salvo nos cursos de pós-graduação e de ex-

2 Nas diretrizes que orientam a EA, tanto em nível internacional como nacional, é
unânime o posicionamento de que ela não se constitua uma disciplina. Pensamos
que essa é uma questão que, na prática, não está de todo bem resolvida, pois pela
própria orientação neoliberal da educação, na atualidade o foco é o ensino da Mate-
mática, língua materna e Ciências, o que pode levar a uma marginalização da EA.  A
questão é complexa e não cabe discuti-la aqui, dados os limites e os objetivos desta
pesquisa. Por ora, cumpre reconhecer que a abordagem interdisciplinar, como tema
transversal, é a condição atual em que se dá a EA no País e, por isso, é nessas condi-
ções que ela deve ser pensada e enfrentada objetivamente.
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tensão, nos quais é facultada tal forma de organização. Já na educa-
ção não formal, prevê que haja interlocução do poder público federal,
estadual e municipal com os meios de comunicação de massa, a atua-
ção de Organizações Não Governamentais (ONGs) e empresas priva-
das para a sensibilização da sociedade quanto às questões ambien-
tais, incluindo ainda nessa modalidade de educação a prática de eco-
turismo.

É válido ressaltar que, na Lei n. 9.795/1999, ficou estabeleci-
do que a coordenação da implementação de tal política seja feita por
um Órgão Gestor dirigido de forma compartilhada pelos Ministros de
Estado de Meio Ambiente e da Educação, representados, respectiva-
mente, pela DEA/MMA e pela Coordenação-Geral de Educação Am-
biental (CGEA/MEC), com as seguintes atribuições:

I – definição de diretrizes para implementação em âm-
bito nacional;
II  – articulação, coordenação e supervisão de planos,
programas e projetos na área de educação ambiental,
em âmbito nacional;
III  –  participação na negociação de financiamentos a
planos, programas e projetos na área de educação am-
biental. (Art. 15). 

De certa forma, se considerarmos as propostas de enraiza-
mento para a Política Nacional de Educação Ambiental, cada ministé-
rio tem atuado na esfera que lhe é própria. Ou seja, a CGEA/MEC
tem promovido, no contexto do Programa “Vamos Cuidar do Brasil
com as Escolas”, a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio
Ambiente, realizada desde 2003, como espaço de  EA difusa, come-
çando na escola e se propagando pelas conferências municipais, esta-
duais até aquela realizada na esfera federal; apoio à implementação
das Comissões  de Meio Ambiente e  Qualidade de Vida na Escola
(Com-Vidas) que, entre suas tarefas, tem a construção, de forma parti-
cipativa, da Agenda 21 na Escola. 

Quanto ao Ministério do Meio Ambiente:
A DEA/MMA desenvolveu as linhas de ação ‘Apoio à
Gestão e Planejamento’, que promove ações destinadas
ao âmbito do planejamento, gestão, monitoramento e
avaliação de programas e políticas nas três esferas de
governo em sintonia com todos os setores sociais; a li-
nha  ‘Formação  em Educação  Ambiental’,  relativa  ao
desenvolvimento de processos de formação continuada
de educadores ambientais populares; e a linha ‘Comu-
nicação para a Educação Ambiental’,  voltada aos as-
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suntos relativos à comunicação ambiental com caráter
educador, atuando ainda na interface da informação e
documentação, gerenciando tanto o Sistema Brasileiro
de  Informação  sobre  Educação  Ambiental  -  SIBEA
como o Centro de Informação e Documentação Ambi-
ental – CID-Ambiental (BRASIL, 2006, p.10).

Visando assessorar o Órgão Gestor da Política Nacional de
Educação Ambiental, um Comitê Assessor foi criado em 2002, tendo
a participação de representantes de vários setores da sociedade:

[...] o Comitê Assessor tem exercido papel relevante na
consulta pública do ProNEA, no processo de institucio-
nalização  do  Sistema  Brasileiro  de  Informação  sobre
Educação Ambiental (SIBEA), e na elaboração do mo-
delo de Decreto da criação das Comissões Estaduais In-
terinstitucionais de Educação Ambiental (CIEAs) (BRA-
SIL, 2006, p.11).

Em nível governamental, vale ainda mencionar que, referen-
dando marcos regulatórios da EA desde a Política Nacional de Meio
Ambiente de 1981, foi aprovada em 2012 a Resolução nº 2, do Con-
selho Nacional de Educação, que estatui as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Ambiental, estabelecendo que:

Em conformidade com a Lei nº 9.795, de 1999, rea-
firma-se que a Educação Ambiental é componente inte-
grante, essencial e permanente da Educação Nacional,
devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis
e modalidades da Educação Básica e da Educação Su-
perior, para isso devendo as instituições de ensino pro-
movê-la integradamente nos seus projetos institucionais
e pedagógicos (Art. 7º).

Pelo exposto, pode-se afirmar que nos últimos 20 anos, a EA
ambiental no Brasil, na esfera governamental, tem conquistado um
aparato legal que lhe permitiria alcançar principalmente as escolas e
os diversos espaços da sociedade. Estudo realizado pelo próprio MEC
sinaliza uma expansão da EA na última década, embora seja possível
perceber, pelos dados apresentados, a existência de muitos desafios
(HENRIQUES et al., 2007).  Contudo entendemos que o fato de a EA
estar assegurada na forma da lei e aparecer nas estatísticas educacio-
nais, como tem mostrado o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais  Anísio Teixeira (INEP),  não significa a sua efetivação
como política pública, mas pode constituir-se um importante mecanis-
mo de controle para que também as condições de sua efetivação se-
jam criadas. 
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Por outro lado, há outra observação importante: as diretrizes
para a EA no Brasil reafirmam aquelas diretrizes estabelecidas em ní-
vel internacional, que carregam marcas das orientações neoliberais,
não apenas para a educação, como também para o campo ambiental,
sobretudo pós-Eco-92. Não podemos afirmar que haja uma transposi-
ção fiel dessas propostas para o seio da escola e da sociedade. Dizer
que toda EA praticada é neoliberal, porque decorrente de diretrizes
forjadas sob o neoliberalismo, como analisamos, é não vê-la numa
perspectiva dialética. Assim, pensamos que é uma tarefa difícil, diante
de tantas práticas hoje disseminadas no País, fazer uma “classificação”
dessa natureza: o caminho que escolhemos é mostrar as marcas neoli-
berais que estão presentes neste campo, como contribuição para su-
perar a ingenuidade de alguns jargões conhecidos do tipo “fazer algo
é melhor do que nada”,  ou que “cada um deve fazer  sua parte”.
Mensagens nessa perspectiva são disseminadas nas escolas e pode-
mos  mostrar  um caso  ilustrativo,  identificado numa publicação  do
MEC destinada ao público infantil:

Figura 4 – Gibi Turma da Mônica

Fonte:3

3Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&view=download&alias=16492-cartilha-turma-da-monica-
cuidando-do-mundo&category_slug=outubro-2014-pdf&Itemid=30192>.  Acesso
em 12/02/2016.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16492-cartilha-turma-da-monica-cuidando-do-mundo&category_slug=outubro-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16492-cartilha-turma-da-monica-cuidando-do-mundo&category_slug=outubro-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16492-cartilha-turma-da-monica-cuidando-do-mundo&category_slug=outubro-2014-pdf&Itemid=30192
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Acreditamos que essa ilustração sintetiza algumas das pro-
blemáticas da EA: a degradação ambiental é atribuída a um homem
genérico, expresso na fala do personagem Franjinha. Também a men-
sagem é clara quanto à importância da Rio+20, que explicitou a rela-
ção capital-meio ambiente configurada na Economia Verde. E um úl-
timo detalhe: os chefes de Estados estão de mãos dadas e sorridentes,
ou seja, não há nenhum conflito entre eles e os interesses capitalistas
dos países ali representados. Noutra página da mesma revista, a men-
sagem sobre o consumo se faz presente admitindo o consumo desne-
cessário, mas que pode ser resolvido com a reciclagem, ou seja, a ges-
tão dos resíduos. 

Foi a partir dessas considerações que situam a EA no cenário
nacional, que por sua vez, não está dissociada do que vem ocorrendo
em nível internacional que discutimos a relação da EA e o neolibera-
lismo. Daí procuramos expor como isso se apresenta na Amazônia,
especificamente no município de Santarém, atualmente  lócus de in-
vestimentos que o colocam no jogo das relações comerciais capitalis-
tas.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA: TRAJETÓRIAS EM 
SANTARÉM

A inserção da EA em Santarém ocorreu, como em nível na-
cional, impulsionada pela busca de práticas conservacionistas diante
da degradação ambiental provocada pelo capital na Amazônia, sobre-
tudo a partir do regime militar.

Neste sentido, identificamos que esse caminho que culmina
com a inserção da EA na escola nos anos 2000, pelo governo munici-
pal, é antecedido por práticas de diversas instituições da sociedade ci-
vil, sendo uma das vias as ONGs.

É nessa perspectiva que o Grupo de Terça-Feira criado no fi-
nal  da  década de  1970,  posteriormente  na década de  1990,  será
transformado numa ONG, o Grupo de Defesa da Amazônia (GDA), o
qual terá uma atuação que não é substancialmente diferente da pro-
posta do Projeto Saúde e Alegria (PSA) e do Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia (IPAM), que incluirá a escola como um espa-
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ço importante de desenvolvimento da EA ao lado de suas ações vol-
tadas para a gestão ambiental na região. 

Essas instituições, diante da problemática ambiental, irão de-
fender  propostas  que  procuram  desenvolver  práticas  sustentáveis,
principalmente junto às populações da zona rural, sejam elas da regi-
ão do planalto, mas também ribeirinhas dos rios Amazonas, Tapajós e
Arapiuns. Mas, uma vez que existe um forte vínculo entre escola e co-
munidade, identificamos, no decorrer do estudo, que a instituição es-
colar é inserida como canal de disseminação da EA. 

É assim que, principalmente o IPAM no âmbito do Projeto
Várzea realizado na várzea do rio Amazonas, na região de Santarém,
estabelecerá uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) já na década de 1990 e desenvolver um Programa de Edu-
cação Ambiental em várias escolas da várzea que, conforme análise
de Manzochi (2005), passou pelo menos por três fases de 1994 até
2005.  Esse programa inseria-se dentro de uma proposta maior  de
gestão dos recursos naturais da várzea (WWF-Brasil, 2013). 

O GDA, da mesma forma, desde a década de 1990, desen-
volveu ações diversificadas de EA, dispondo, inclusive em sua sede,
de um espaço aberto a estudantes, sejam de escolas municipais, esta-
duais ou mesmo particulares para consultas ao seu acervo bibliográfi-
co focado na Amazônia. Vale mencionar que um trabalho pioneiro de
pesquisa dessa instituição sobre a contaminação mercurial no rio Ta-
pajós foi  divulgado via cartilhas em escolas da região (FERREIRA;
RODRIGUES; SIQUEIRA, 1998). O Programa Capacitação de Educa-
dores Ambientais Multiplicadores (PROCEAM) realizado junto às po-
pulações ribeirinhas do rio Arapiuns e Tapajós num contexto em que
as comunidades enfrentavam problemáticas, como caça predatória,
desmatamento e pressão de madeireiras se insere na perspectiva da
busca de práticas sustentáveis, gestão dos resíduos sólidos e orienta-
ção para a organização comunitária.

 Segundo a proposta do PSA, a EA não se constitui  uma
prática isolada e deverá perpassar todos os seus programas (CEAPS,
[200-]). A escola assim como a comunidade são envolvidas nas ações
realizadas com a pretensão de que a sustentabilidade seja alcançada
junto aos comunitários.
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Dito de uma forma breve, constatamos que a via de entrada
da EA nas escolas municipais de Santarém ocorreu a partir de 1990,
principalmente pelo trabalho desenvolvido por essas ONGs citadas.
Temos aí uma marca do neoliberalismo na EA, pois o protagonismo
dessas instituições da sociedade civil, principalmente naquele contex-
to, era afim com o papel de relevância atribuído ao terceiro setor pela
reforma neoliberal do Estado ocorrido no Brasil (BRASIL, 1995).

Por outro lado, é preciso reconhecer  que o poder público
não ficou ausente em incorporar a EA à política municipal, já que, na
década  de  2000,  a  SEMED  institucionaliza  uma  Coordenação  de
Educação Ambiental, cria a Escola da Floresta e a Escola do Parque
da Cidade com propostas voltadas para o espaço escolar. Mesmo as-
sim, precisamos reconhecer a possibilidade de que outras instituições
e mesmo as escolas, por iniciativa própria, também já viessem inserin-
do a temática ambiental na educação (SANTARÉM, 2009).  

CONSIDERAÇÕES

Essa contextualização histórica como uma parte do estudo
desenvolvido procurou situar o terreno no qual emerge a EA no Bra-
sil, para identificar o movimento e as contradições engendradas nessa
trajetória,  tendo por  premissa  que a  proposta  de  desenvolvimento
sustentável de onde provém a EA tem sido cativa da lógica neoliberal
ao tentar conciliar crescimento econômico e sustentabilidade ambien-
tal.

Assim, nos movemos do cenário nacional para o local, a fim
de analisar as propostas de EA desenvolvidas em Santarém, sejam
pelas ONGs que mencionamos ou pela SEMED. Constatamos que
tais propostas, ao não questionarem incisivamente a ordem capitalista
como motor da crise ambiental em nível internacional, nacional e lo-
cal, deixam um espaço aberto para a expansão da lógica neoliberal
que tem assediado tanto o campo ambiental como o educacional.
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EDUCAÇÃO EM TERRA DE ICAMIABA

Odenildo Queiroz de Sousa*

Roberto Akira Goto**

Em Terra de Icamiaba, romance da Amazônia (1934), do pa-
raense Abguar Bastos (1902-1995), o tema da educação se mostra de
maneira diversificada, uma vez que, a todo momento, personagens e
narrador conhecem momentos de ensino e aprendizagem no contexto
da floresta amazônica. Como esses processos ocorrem é o que o pre-
sente estudo procura analisar, tomando os contra o pano de fundo da˗
temática da brasilidade, conforme a concebia o romancista ao pregar,
no texto Formação do Espírito Moderno (apud CAVALHEIRO, 1944),
o apego à realidade regional em seus vários aspectos.

O protagonista do romance, Bepe, assume o papel tanto de
professor, metaforicamente, quanto de aluno, nas várias circunstân-
cias educacionais que se configuram no espaço amazônico. No início
do enredo, surge como aluno num seminário em Belém do Pará, aí
enfrentando dificuldades de convivência por contrariar ou contestar
os dogmas religiosos católicos.

Já crescido, o menino fica em Belem, no Seminario1.
Depois de alguns anos já é um desplante de intelijencia
temivel dentro dos conciliabulos padrescos. As suas ati-
tudes de revolta contra os dogmas poluidos izolam-no
do prestijio teologal. Os padres temem-no. Afastam-no.
Bepe não se intimida. Discute, condena, reforma. O seu
talento não é o do conceito pejorativo de Papini. É o
que se move na Criação e entende a verdade experi-
mental.
Entre ciencia e arte prefere a ultima: pode livremente
criticar a primeira.
Só acredita nas literaturas que têm a sua lei con-
forme o tempo (BASTOS, 1934, p. 21).

*Professor do Programa de Letras do Instituto de Ciências da Educação da Universi -
dade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Doutor em Educação pelo Programa DIN-
TER UNICAMP/UFOPA, beneficiário de auxílio financeiro da CAPES – Brasil. Integra
o Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil – HIS-
TEDBR-UFOPA E-mail: odenildoqs@yahoo.com.br.
**Orientador, professor do Departamento de Filosofia e História da Educação da Fa-
culdade de Educação da Unicamp. E-mail: goto@unicamp.br.
1Nas citações do texto do romance, optou-se pela versão de 1934, conservando˗se e
respeitando˗se a grafia do autor.
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Os primeiros sinais da índole do estudante são confrontados
com o dogmatismo dos ensinamentos de uma instituição educacional
religiosa do início do século XX. Sua ousadia em discordar de argu-
mentos de padres professores é uma amostra de suas inquietações e
inconformismo perante o conhecimento dogmático, sobretudo o fun-
dado nos “mistérios da fé”, e situações aparentemente sem possibili-
dade de mudança. Mas também mostra que o herói manifesta, desde
menino,  uma  postura  de  contestação  que  leva  os  padres  a
afastarem no. Ao observar que seu talento é “o que se move na Cria˗ -
ção”, o narrador indica que ele está em constante desenvolvimento,
abarcando o entendimento da “verdade experimental”  sugestão, tal˗ -
vez, da adoção de um ponto de vista empirista, desde a tenra idade.
A alusão a Papini (1881 1956) parece passar pela leitura de ˗ Un uomo
finito (1913), em que se afirma que “o talento não é senão o grau su-
blime da mediocridadeˮ2. 

Em outra parte do enredo, no episódio da discussão entre
Bepe e o engenheiro Roberto Pila, demarcador de terras, o protago-
nista derrama conhecimentos, argumentando sobre a validade dos di-
reitos de quem vive e mora na terra, como posse natural, ainda que
contrária ao Regulamento de Terras, o que é retrucado pelo engenhei-
ro. Nesse embate segue a discussão:

─ É uma indisciplina que, seguida por todos, declarava
falida a verdade das leis.
─ Qual, doutor. Os animais e as plantas não lêm precei-
tos. No entanto têm uma disciplina expontanea que sur-
preende a nossa razão. As formigas, as abelhas, os pei-
xes, as aves migratorias, nunca se aperceberam de teo-
rias.  Nunca  entenderam  o  subjetivismo  de  Savigny,
nem o objetivismo de  Ihering  ou Zoll.  Todos  têm os
seus  direitos  assegurados  atravéz  uma subconsciencia
coletiva. Ha o respeito mutuo, a confiança reciproca, o
rejime honesto. Não ha funções elasticas. O erro é puro
e a verdade purissima. Não ha necessidades inexplicá-
veis, nem concluzões duvidozas.
─ As suas teorias colocam-no em um mundo á parte,
onde o direito da força também é apreciado, não é? O
gigante que tem fome come a comida do anão e este
morre sacrificado pelo estomago do outro. É justo?
─ Justissimo. Entre um anão que tem fome e um gigan-
te que ainda não comeu, quem deve alimentar-se é o

2Cf.  Giovanni  Papini, Um  Homem  Liquidado.  Trad.  Alberto  Morais.  Lisboa:
Gama,1948.  Disponível  em:  <http://www.citador.pt/textos/a-mediocridade-do-
talento-giovanni-papini>. Acesso em: 10 jun 2016
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gigante, porque, entre duas forças, deve subzistir a mais
util. Mas se fôr precizo uma justificativa ela surjirá indi-
vizivel.  Não ha rodeios. Ao passo que na lei dos ho-
mens ha meios capazes de tornar em justiça uma infa-
mia, quando seria mais absoluto que a infamia se con-
sumasse, assim como é (BASTOS, 1934, p. 109-110).

A discussão com o engenheiro permite a Bepe tanto mostrar
seu  conhecimento  empírico,  advindo  da  convivência  na  floresta,
quanto expressar seu conhecimento científico. Na primeira afirmativa,
usa a figuração da sociedade dos animais para tratar dos direitos indi-
viduais.  Na segunda forma de expressão, não desarticulada da pri-
meira, argumenta com nomes ligados a concepções epistemológico-
jurídicas, citando autores que influenciaram a ciência jurídica no sécu-
lo XIX e suas teorias, como o subjetivismo de Savigny3 e o teleologis-
mo de Ihering4. Com essa habilidade na construção do discurso, Bepe
arremata seus argumentos lançando mão da realidade da rotina ju-
rídica, em que há meios capazes de transformar uma infâmia em justi-
ça, a exemplo do que comenta o narrador sobre o juiz da vila, que se
torna oponente do grupo de Bepe, situação em que o positivismo ju-
rídico prevalece sobre as condições sociológicas que envolvem o fato:

Rezolve tudo com a lei impermeavel e implacavel, que,
por isto mesmo, é escandalosamente falsa. Póde estar
vendo, com olhos do corpo, a verdade, mas decide com
a mentira, desde que esta seja a verdade olhada pelo
olho da lei (BASTOS, 1934, p. 124-125).

Com isso, em ambas as formas de expressar-se sobre o direi-
to, o protagonista demonstra ter conhecimento científico. Essa capaci-
dade argumentativa, envolvendo ideias extraídas da vida na floresta e
provindas dos bancos escolares, favorece o herói, demonstrando sua
argúcia na exposição do pensamento e seu poder de convencimento,
fatores que intensificam seu caráter de liderança.

3 “A ideia fundamental da doutrina histórico-jurídica de Savigny era a oposição à co-
dificação do direito, por considerá-lo como manifestação característica da livre cons-
ciência do povo ou do espírito popular, sob a forma do costume, e não como um
produto racional do legislador, visto que surge na história como decorrência dos usos
e costumes e da tradição. O legislador não cria o direito, apenas traduz em normas
escritas o direito vivo [...]” (cf. DINIZ, 2003, p. 98).
4 O teleologismo de Rudolf Von Ihering, ensina Maria Helena Diniz, rechaça “o abs-
tracionismo dos conceitos jurídicos e o emprego do método dedutivo-silogístico na
aplicação do direito, salientando o caráter finalístico das normas jurídicas. [...] a ciên-
cia jurídica deve interpretar normas de acordo com os fins por elas visados” (cf. DI -
NIZ, 2003, p. 59).



56|Parte I – Filosofia e História da Educação

Outro momento de comprovação das habilidades do herói
na construção do discurso é o episódio da chegada à casa de Julião
Cosme, em que Bepe fica sabendo do golpe aplicado por Calazar
para ficar com as terras dos Cosme. O herói deixa escorrer livremente
seu raciocínio:

─ É razoavel  a  honestidade dos sacrificios  quando o
meio é transcendentalmente honesto. O sincero que dá
o braço ao leviano, ou estica o seu avesso no espirito
do companheiro, ou suicida-se virtualmente. Para evitar
um suicidio moral, aquele que é enganado deve escon-
der-se na consciencia de quem o engana. Para isto é
precizo  uma lição permanente de superioridade.  Pro-
cura-se, pois, guardar uma semelhança de atitudes que,
não sendo baixeza, é experiencia ou adaptação. Nunca
se deve escapar ao meio. O problema do habito e da
tradição está num singularissimo aforismo: na terra de
sapos, de cócoras com êles. O mimetismo salva todas
as situações. Uniformizada a côr perde-se a refração. Os
bótes  não  alcançam  os  prismas.  No  Amazonas  toda
bondade é  pernicioza.  Para  preparar  os  ambientes  o
homem deve considerar a “descida”. Deve ir, primeiro,
ás células,  para, depois,  misturado ás transformações,
educar os centrossomos para rezistencia do corpo novo.
Sóbe-se, então, e não ha receio de fracasso (BASTOS,
1934, p. 57).

Bepe constrói  uma retórica  com o intuito  de convencer  e
persuadir, impregnada de ensinamentos que sugerem a Julião tons de
retaliação, por meio da presença do ofendido na consciência de Cala-
zar.  Contudo,  o  discurso  é  empolado  pelo  vocabulário  rebuscado,
pelo uso de termos científicos, entremeados de sentenças sobre as re-
lações humanas, em frases que metaforizam a condição de espoliado
do amigo de Bepe, mas que se afastam da compreensão de Julião.
Como lembra Lausberg  (1972,  p.76),  “o  ouvinte  tem de dominar,
pelo menos empiricamente, as mesmas formas linguísticas (gramati-
cais, lexicais), que o sujeito falante”, o que não ocorre na cena, ainda
que, no meio da frase, o herói use uma figuração à altura do conheci-
mento do caboclo5 Julião: “na terra de sapos, de cócoras com êles”.
Trata-se de uma distração de Bepe, que, ao se dar conta do quase
monólogo, de imediato remedeia a situação; afinal, o herói tem clare-

5 O termo caboclo é aqui utilizado no sentido positivo, assim caracterizado no âmbito
do folclore como sendo “o homem da terra”, e não o de ignorante ou da zona rural
(LIMA, 1999, p. 26).
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za acerca da necessidade de ser bem compreendido no que fala. Re-
considera, então, a construção das frases e o vocabulário:

Bepe suspende o periodo.
Julião, angustiado, não compreende. No seu intelecto
de analfabeto a lição do amigo é uma arenga d’outro
mundo.
Bepe reconsidera. Dezempola os simbolos:
─ Vais entender-me. Não é imoral tomar-se a justiça por
meios injustos. Se te fazem o mal, e tu o sabes, e não
podes remedial-lo, aceita-o. É um teatro para as angus-
tias. Porem, já preparaste os sentidos para assistirem o
mesmo espetaculo n’alma do teu malfeitor. Este não po-
derá revoltar-se porque a mudança da tua face será o
espelho do seu remorso. Toma tento :  Calazar é um la-
drão (BASTOS, 1934, p. 57-58).

Ao  desempolar  os  símbolos,  Bepe  se  aproxima  da  com-
preensão do amigo, de maneira a convencer Julião de que Calazar é
golpista, afirmativa que corrobora a frase do herói de que “No Ama-
zonas toda bondade é perniciosa”, ou seja, assim como a calmaria da
natureza amazônica pode revelar tristes surpresas, a boa intenção de
Calazar escondeu a maldade. Vê se aí a aplicação no romance da te˗ -
oria da brasilidade do autor, que não mostra o caboclo como peça de
ornamento da paisagem amazônica, mas, pelo contrário, o homem
com suas habilidades e a problemática educacional e social.

Na passagem em que conversa com Mauro, Bepe demonstra
seu conhecimento sobre a Amazônia e sua habilidade verbal: “─ Sal-
garam-te a mocidade, rapaz. Estás velho e feio. Quem foi que te pôz
cupins ás costas? Febre ou máu-olhado?” (BASTOS, 1934, p. 79). O
herói expressa seu conhecimento cultural pelo emprego da imagem
do cupim, como símbolo da destruição, visível nas condições físicas
do personagem Mauro, e também sua escolarização, pelo uso do por-
tuguês escorreito. 

Bepe, ao ter sido educado em seminário, deveria ter seu ca-
ráter modelado nos dogmas da fé cristã. Contrariamente a isso, tem
aguçadas as suas ideias sobre a liberdade de pensamento e de fé. No
Badajós,  coloca então em prática essa postura diante dos fatos na
materialidade da vida daquela comunidade, por meio de ações de in-
tervenção na sociedade e pelo domínio na construção do discurso e
da intenção comunicativa, ou seja, dentro do preceituado pela ideolo-
gia da brasilidade.
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No contexto de Terra de Icamiaba, a floresta é um complexo
de vidas e símbolos. Disso o herói se prevalece, adquirindo, sobretudo
pela observação, ensinamentos para a ampliação do seu olhar sobre a
comunidade do Badajós relativamente aos seus costumes, sua visão
de mundo, suas perspectivas de vida. Essas aulas diárias emanam dos
fenômenos da natureza, do comportamento dos animais como reação
a esses fenômenos, das situações de confronto entre os animais, ou
ainda da contemplação da paisagem. São lições que dependem mais
do aluno/aprendiz Bepe do que da floresta, uma vez que a intencio-
nalidade de aprendizagem do herói se sobrepõe ao metafórico ensino
da floresta, na medida em que a identificação dos sinais do meio e a
interpretação deles pelo líder comunitário dependem de uma educa-
ção ou aprendizagem já adquirida por ele. Por isso, falar em lições da
floresta é uma metáfora para melhor capturar a forma de como ela é
mostrada poeticamente no romance pelas vozes do narrador e dos
personagens.

Uma espécie de apresentação dessa comunicação entre na-
tureza e homem ocorre quando o protagonista, ao observar a vida de
indígenas, medita sobre o abandono da vida na cidade pelo dito ho-
mem branco por uma vida na natureza e junto aos índios, com condi-
ções de esse branco chegar a tuxaua. Deste modo, esse homem se
sente um aprendiz de misantropo e perto de uma vida em estado de
natureza:

Lonje do movimento dinamico das cidades, lonje dos
convivios  animadores,  ficam  sepultados  [os  tuxauas
brancos] no ermo e, guiando o gentio brutal, são como
êle: sempre feliz, porque anda nú e acredita estar bem
vestido  com  a  paizajem  do  seu  mundo  (BASTOS,
1934, p. 176).

Nesse contexto, a natureza é uma fonte do conhecimento (as
vestes, a luz) para aquele que convive com ela, de sorte que, embora
nu, seja fisicamente, seja por conta da ignorância, esse homem é ves-
tido, ensinado, iluminado, caracterizado pela paisagem, sem excluir,
ainda, um jogo de interferências de movimento pendular. Com isso, o
homem regional traz em sua constituição típica as marcas do seu local
de vida, com reflexos na História ou na ficção representativa dessa
cultura; adquire conhecimentos, de modo formal ou não, mas quem o
molda como identidade é o local, é a natureza que o explica, e que
também lhe propicia oportunidades de aprendizagem.
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Essas oportunidades de aprendizagem estão no cotidiano do
protagonista.  Tal  como o  caboclo  pescador  que conhece  o  tempo
bom ou o tempo ruim de pescaria ao olhar o céu e as águas, assim o
herói retira mensagens pelo olhar: “Bepe olha o céu. Borboleta na
marjem é sinal de vazante. Espuma no fio da correnteza é repiquete.
Isto é facil de saber (BASTOS, 1934, p. 127). Trata-se de uma de-
monstração do quanto o caboclo entende os sinais  da natureza,  e
que, para isso, basta observá-la com esmero, como nessa oportunida-
de em que ele vê borboletas na margem e entende que se trata de va-
zante, mas se vê espuma na correnteza, sabe que é o seu contrário, é
“elevação súbita  do nível  de um rio”  (GEIGER, 2011,  p.1188).  O
olhar de Bepe é instrumento de aprendizagem na floresta de símbo-
los.

O comportamento dos animais e a paisagem configuram li-
ções e informações para o cotidiano da convivência na selva, do que
o herói se vale para tomar decisões acertadas diante da missão de li-
bertar “seu  povo do Badajós das injustiças praticadas pelos poderoˮ -
sos locais, decisões essas tomadas com extremo respeito para com o
meio em que vive, conferindo indiscutível credibilidade aos significa-
dos das expressões da natureza:

Bôto alvoroçado é embarcação que se aproxima. Jabu-
rú na marjem, junto de varadoiro, bicando peixe, é si-
nal de lago espocado. E aquela nuvem grossa e compri-
da,  parda e luminoza, é o sinal  convencionado entre
Bepe e o tempo.
Tempestade,  para  conhece-la,  só  êle.  Bastava  olhar
para as aguas e vê-las dansar com certo geito e certa
côr. Chuva de S. João era conhecida nos arredôres. As
outras pertenciam-lhe áprofecia.
A nuvem continúa. Dito e feito. Vento. Rio preto. Urubú
voando baixo.
Bepe consulta o céu. Ainda tem uma hora. Manda bus-
car  os  tres  prizioneiros.  Põe-lhes  as  vendas.  Manda
leva-los  para  o  centro  da  máta  (BASTOS,  1934,  p.
141).

Boto, jaburu, urubu dão o sinal do que está acontecendo ou
do que pode acontecer. O boto anuncia aproximação de embarcação,
o jaburu indica que um lago está se esvaziando, e o urubu o mau
agouro sobre a vida dos três prisioneiros dos revoltosos. As nuvens,
por sua vez, dizem sobre o tempo para que Bepe saiba o momento
ideal para agir. Em todos esses movimentos, a retórica tem o efeito de
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enfatizar uma leitura humana dos sinais, não de modo a marcar a
presença do fantástico na obra, mas oferecendo se como recurso utili˗ -
zado pelo autor para expor a representação da cultura local,  man-
tendo-se firme na estética flaminaçu ao poetizar a movimentação do
característico contexto amazônico. Todas estas expressões são as fon-
tes naturais de informação que auxiliam o herói nas suas ações e de-
cisões.

A comunicação entre homem e natureza é permanente, in-
clusive até o momento da partida dos revoltosos do Badajós para a
terra nova:

Bepe, olhando pela janela a sombra movediça das ar-
vores,  vê um braço suspenso, que arde, iluminado. É
um galho sêco, enfeitado de vagalumes.
Aquela rutilancia é um sinal.  A alma das plantas está
vestida de prata para poder receber condignamente a
alma dos homens abandonados.
Amazônia que ninguem sabe! (BASTOS, 1934, p. 177).

O tom de tristeza e esperança que embala as palavras do
narrador sobre a natureza ecoa na floresta em nome dos que não po-
derão seguir para a “República miraculosa”, tal qual na frase proferi-
da pelo herói quando todos avistam a terra nova em tom de lamento
pelo que ficou no Badajós, o passado de tristezas e injustiças: “Não
ha passado. Há coizas mortas e tecidos dezaproveitados” (BASTOS,
1934, p. 180). Bepe interpreta os sinais da natureza como de tristeza
ao visualizar o galho seco enfeitado de vagalumes, afinal o abandono
e a morte dos que ficaram serão uma realidade. Bepe compreende
esses sinais e passa a saber que só restará a eles o amparo da floresta.
E arremata de maneira sentenciosa: “Amazônia que ninguem sabe!”,
como a fazer uma declaração sobre o que realmente é essa terra que
o Brasil precisa conhecer melhor; trata-se de mais uma expressão da
brasilidade defendida pelo romancista.

No decorrer da caminhada, o narrador expõe novamente a
movimentação de animais, mantendo o sentido de emissores de si-
nais ou expondo suas funções no mundo das simbologias da selva,
agora não somente traduzidas pelo entendimento de Bepe, mas pelo
entendimento de todos os caminhantes, como se aqueles seres esti-
vessem se solidarizando com os revoltosos e estimulando-os a enfren-
tar as árduas adversidades do caminho:

Os sacis levam luzes na bôca para mostrar os barran-
cos, que estão a cair.
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Os passaros devassam as alturas. Vão levar a Deus a
mensajem das almas inquietas.
Quero-quero vai na frente. É o que anuncia, dentro da
noite,  a  aproximação  do  inimigo.  Cuan-cuanaviza  a
morte invizivel.
Urutaí marca as horas. Nos galhos altos o seu bico é um
ponteiro, que acompanha os caminhos do sol. Quando
este descamba, a cabeça do passaro, caida sobre o pei-
to, já está na pozição de dormir. Cojubim marca as ma-
drugadas.
Uirapurú, de plumas brancas, vai no centro, cercado de
fama e temor. É o que chama as aves perdidas.
Seguem:  o tamanduá, que come as formigas da terra;
o tatú, que descobre os cadaveres sem dono; o acotipu-
rú, que guarda o sôno das criancinhas.
O papagaio canta para os companheiros :  é o interpre-
te dos bichos, entre os homens.
É precizo reprezentar as duas forças maiores, antagoni-
cas nos efeitos, mas iguais nas proporções. Força ofen-
siva, uma. Força rezistente, outra. Ambas insolentes : a
onça e a anta.
E os dois animais acompanham os fujitivos, resfolegan-
do vigor e coragem.
O macaco sóbe nas arvores e derruba os frútos. É a sa-
gacidade anonima.
O cão adivinha as cautelas dos traidores. É o ôlho da
tréva (BASTOS, 1934, p. 178-179).

Nessa passagem, o narrador trilha a imbricação entre o len-
dário, o místico e o real, sem descambar para o inverossímil. Ora, sa-
cis carregando luzes na caminhada dos revoltosos é uma metáfora
que não significa a visão real daquela gente na noite, mas o próprio
imaginário do caboclo que encontra na dinâmica dos animais e da
natureza outras explicações para o que vê no dia a dia, fundamenta-
das na própria cultura. Em seguida, há a referência a Deus por meio
da figuração do voo dos pássaros, sendo sugerido tratar-se do Deus
cristão, uma vez que são recorrentes as referências ao catolicismo no
texto como expressão da cultura religiosa histórica dos povos ama-
zônicos. Depois, a movimentação dos outros pássaros é descrita aos
rebeldes como alerta de aproximação de inimigos ou sinal relativo ao
tempo, ou ainda com significações como a de guarda das crianças,
força,  resistência,  sagacidade  e  vigilância,  enfim,  sempre  servindo
como fonte de informações àquela gente esperançosa de novos e me-
lhores dias na terra nova. É também desse modo que Bastos se man-
tém coerente com sua proposta de brasilidade, ao expressar a cultura
local,  o homem representativo dessa cultura e  a natureza.  Em ne-
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nhum momento o texto ficcional descamba para o extraordinário ou
o fantasioso. Em todos esses trechos há a expressividade material da
natureza,  dos  animais,  dos  fenômenos  naturais  em traduções,  por
parte  do herói,  perfeitamente  verificáveis  no  cotidiano do caboclo
amazônico, na forma explicativa e compreensiva da cultura do ama-
zônida.

Numa acepção mais política, o vínculo com a proposta de
brasilidade do romancista pode ser notado desde a passagem em que
o narrador faz incisiva descrição do intelecto do herói:

O seu intelecto é um sete de Setembro mais sério que o
do Ipiranga.
Reaje contra as filosofias retroativas. Anacronismo é ex-
pressão  de  conduta.  Muda-se  a  conduta.  Quem não
muda fica monótono. Fica lugar comum. Fica desperce-
bido na turba-multa das idéas.
O que é ninguem liga. Liga-se ao que vai ser. Porque o
quotidiano é a curiozidade das transformações (BAS-
TOS, 1934, p. 22).

Com a metáfora do Sete de Setembro, o narrador dá a di-
mensão dos ideais de contestação e libertação em Bepe, do seu in-
conformismo com o status quo, assim como de sua visão de um futu-
ro como transformação e melhoramento do presente. Já antes, nas
primeiras páginas do romance, o herói é apresentado como aquele
que “Ensina aos que não sabem ler e consola os que não têm reme-
dio” (BASTOS, 1934, p. 9), como um anúncio da solidariedade a um
povo colocado em segundo plano pelo Estado, situação que favorece
sua sujeição à exploração exercida pelo grande proprietário de terra,
pelo comerciante estrangeiro ou pelo próprio caboclo que aprendeu a
ser ímprobo.

No contexto da selva em que vive após os estudos no semi-
nário, as vicissitudes do Badajós são o repositório do qual Bepe extrai
o autoconhecimento e o aprimoramento de sua visão sobre a vida em
comunidade. Constata que aquele povo necessita de um despertar da
condição de gente explorada e enganada, além de esclarecimentos
sobre seus direitos. Vê se impulsionado, em sua missão educativa e li˗ -
bertadora, por uma necessidade de vencer a ignorância, que ele mes-
mo comprova ser o meio fundamental de dominação do povo pelas
autoridades jurídicas, políticas e econômicas do Badajós. O episódio
em que Bepe vai até a Vila para requerer do juiz proteção jurídica



Teses em educação: a Amazônia sob múltiplos olhares|63

para  suas  terras,  ameaçadas  de  serem tomadas  por  Lazaril,  é  um
exemplo do uso desse artifício:

Bepe, então, raciocina:  tudo tem dois lados : o direito e
o avêsso. O direito é que se aprezenta, brilha, fascína.
Mas acontece que logo se polúi e logo se mancha. Só o
avêsso continúa inalteravelmente limpo, mas ignorado.
A ignorancia, pois, é o lado melhor das coisas (BAS-
TOS, 1934, p. 125).

Convencido de que a ignorância é que induz à necessidade
de mudança e que ela é um desafio a ser vencido, o herói desenvol-
ve, então, uma metodologia apropriada aos ensinamentos, tomando
as expressões da dinâmica da natureza como formas retóricas para
explicar, argumentar e persuadir e, assim, manter-se ao alcance do
entendimento daquela comunidade desassistida pelo Estado no direi-
to à educação. Com esse propósito, o herói transforma-se num hábil
utente de contextos figurativos da natureza amazônica, valendo se da˗
descrição de sua dinâmica como explicação sobre determinado episó-
dio da vida dos comunitários do Badajós. Veja-se um momento desse
uso retórico da figuração da natureza amazônica, em que o herói age
como um educador informal ao dispensar lições ao personagem Mau-
ro quando ele chega à fazenda de Bepe em busca de emprego:

É verdade.  Meu pai  gostava  de  ti.  Vais  hoje  mesmo
para o centro. Repara os oiriços : têm a primeira coura-
ça, rija. E as amendoas têm outras, tambem rijas. Assim
tu deves ser. Duas cascas bem fortes, porque, quando
os terçados da sorte te baterem na constancia, encon-
trarão primeiro a tua vontade, depois a tua vingança. A
vingança dos oiriços está em se subdividirem em outros
pequenos ouriços, dentro do globo de páu. Sê como as
castanheiras:  só ficam satisfeitas e só dão frútos quanto
têm, acima de suas frondes, o céu, simplesmente o céu.
Mas não sejas como a imbaúba que morre dezalentada
quando uma arvore da vizinhança lhe suplanta o cresci-
mento (BASTOS, 1934, p.80).

O herói se vale da linguagem cotidiana do caboclo amazôni-
co, como a imagem do ouriço, exemplo de resistência a qualquer gol-
pe, traduzindo a ideia de que o fragilizado pode encontrar em si mes-
mo forças de reação. Bepe prossegue o ensinamento lançando mão
da imagem da castanheira, que na plenitude de seu crescimento se
encontra no esplendor de suas possibilidades e habilidades, ao con-
trário  da  imagem da imbaúba.  Contudo,  Mauro  não alcança  total
compreensão das palavras de Bepe: “O protejido não compreende. Ri
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e  acha  na  franqueza  do  patrão  um éco de  novidade.”  (BASTOS,
1934, p. 81). A despeito disso, o caboclo reconhece e legitima as pa-
lavras e ações de Bepe: “Mauro admira aquêle chefe, que lera nos li-
vros e viera da cidade” (BASTOS, 1934, p. 106). Bepe tem experiên-
cia e conhecimentos suficientes para liderar Mauro juntamente com a
comunidade do Badajós; afinal, ele morou na cidade grande e fre-
quentou escola, assim entende o caboclo, fato que caracteriza a fala
do herói como argumento de autoridade.

Numa passagem em que o narrador é a voz de Bepe, que
“sonha com uma República miraculosa”, entre comentários de como
seria a vida nesse local, endereça vários ensinamentos a narratários
nominados como “curiosos”. São raciocínios que ensinam e demons-
tram os valores do povo do Badajós: “Tudo que não vem da felicida-
de é dôr. O preço do heroismo é dôr. O heroismo é a felicidade em
marcha. Aqui, todos são heroicamente felizes.  (BASTOS, 1934, p.ˮ
159) Nessa retórica doutrinária, o herói educador discorre por meio
de frases curtas, cada uma delas sendo uma sentença cujo sentido é
ampliado pela seguinte, de maneira que todas se inter-relacionam ao
mesmo tempo em que se mantêm independentes. Muito embora o
herói,  no momento dessas  reflexões,  porte-se como um visionário,
imaginando como seria estar na terra nova, suas palavras se voltam
para a realidade presente do povo do Badajós, de sorte que a senten-
ça final é um desfecho e uma síntese do que é a vida daquela gente:
são pessoas que construíram a vida com o sacrifício que traz o bom
resultado, a felicidade, que eles têm juntamente com a força para en-
frentar as adversidades.

Há também os preceitos: “A mentira é o temor da justiça.
Aqui não se mente, porque a justiça é a vitoria do homem sobre a
coiza” (BASTOS, 1934, p. 159). A lição agora se volta para uma for-
ma de prevenção contra algo que poderá ameaçar a justiça e, portan-
to, a convivência entre os habitantes da terra nova: a mentira. Bepe
sabe que essa é uma das causas da derrocada da comunidade no Ba-
dajós, que palavras mentirosas levaram à descrença do homem sobre
o próprio homem, destruíram humildes patrimônios, levaram famílias
à falência  e mortes sobrevieram. Por isso, dá relevância ao cuidado˗
em evitá-la para que prevaleça a justiça como triunfo da essência hu-
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mana sobre as aparências da materialidade sobre a qual recai a men-
tira.

Em contraposição à destruição que a mentira provoca, refle-
te sobre o amor em tom professoral:

O amor é a força comum, que não se divide. Atúa con-
forme os instrumentos que o interpretam. Tolhe-lo, de
qualquer geito, é cometer um crime tão grande como o
homicidio e tão feio como o roubo. Ama-se o que se
quer.  Não ha mandamento,  nem lei,  nem juramento,
que possa perpetuar a atração dos seres, desde que a
tensão sentimental force o dezequilibrio. Aqui, em qual-
quer tempo, é permitido dezagregarem-se as almas e os
corpos em beneficio de outras transformações duradoi-
ras (BASTOS, 1934, p. 159).

Sob o argumento de que se pode amar o que se quer, o líder
comunitário discorre sobre o amor no sentido de que ele deve ser ali-
mentado nas pessoas para sustentar a agregação por uma causa cole-
tiva,  tornada objeto desse  sentimento,  a transformação duradoura.
Desse modo, o amor alcança status de força de agregação que sobre-
puja o desequilíbrio causado pela tensão sentimental. A transforma-
ção duradoura seria o novo tempo trazido pelo amor entre as pesso-
as. Em seguida, o herói instrui sobre a aplicação do sentido da unida-
de e da fração no projeto social da terra nova:

O nosso poder estabelece a Unidade. Tudo é um, fraci-
onado quantas vezes sejam as necessidades. Não ha ta-
manhos diversos  nem comodidades maiores.  A meza
onde a prole senta e alimenta-se é uma, apenas. Lauta
ou pobre. Todos os dias (BASTOS, 1934, p. 159-160).

A afirmativa inicial do herói é de teor político educativo, na˗
qual argumenta que o poder de todos estabelece divinamente a Uni-
dade,  numa explícita  defesa  da  integração  coletiva  de  objetivos  e
ações, para que não haja divergências que frustrem o objetivo co-
mum, do qual depende o desenvolvimento da comunidade. E conti-
nua a explanação de sua concepção instrutiva dizendo que toda for-
ma fracionada assim o é por uma necessidade decorrente da Unida-
de, ideia essa metaforizada pela imagem da mesa à qual os vários e
distintos membros da família tomam assento para as refeições. Tal fi-
guração serve para ilustrar a realidade da existência das diferentes for-
mas de pensar e agir que trazem resultados substanciais ou discretos,
mas que, de todo modo, não podem ameaçar o senso de um coletivo
unitário, mesmo porque a ausência dessa unidade foi o que possibili-
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tou o povo do Badajós ser espoliado e explorado pelo poder político,
jurídico e econômico. Com os olhos na vida na terra nova, as pala-
vras doutrinárias do líder revolucionário são no sentido de garantir
aos “rebelados do Badajós” o máximo possível de vida digna.

A ausência, como o enredo de Terra de Icamiaba deixa evi-
dente, de instituições escolares no vale do Badajós, no início do sécu-
lo XX  em decorrência da dificuldade de acesso, segundo a justificati˗ -
va recorrente usada pelas prefeituras para esse abandono das comu-
nidades ribeirinhas e terrafirmeiras  leva à educação informal, uma˗
vez que, ausente o Estado, a aprendizagem se dá pela vivência no
meio, pelo empirismo, pela observação do comportamento da nature-
za, dos animais, pelo cultivo de alimentos e experimentos com folhas
e plantas medicinais. Com isso, a selva é a escola que forma e provê
o currículo do ribeirinho e do terrafirmeiro.

Suplantando o maniqueísmo da luta entre o bem e o mal, o
romance alcança o embate entre o conhecimento e a ignorância, visto
que os dramas vividos pelo povo do Badajós são decorrentes de sua
ingenuidade perante os mais espertos e poderosos economicamente.
Essa é uma das situações que estimulam o herói a se tornar um edu-
cador informal. No Badajós, o herói trata de adaptar o conhecimento
formal ao contexto da vida na floresta, por meio de uma aprendiza-
gem informal, sem a qual erguer-se-ia uma barreira entre o intelecto
de Bepe e o dos amigos daquela comunidade. Para esse intento, o
herói, além de adaptar o seu discurso, amplia seu conhecimento de
mundo por uma aprendizagem pela observação da dinâmica da natu-
reza, da fauna e da flora. Aplica esse conhecimento em seu cotidiano,
ensinando  e  alertando  a  população  sobre  a  condição  social  dela,
numa atitude educativa que vai ao encontro do currículo que os co-
munitários têm construído na vida que aquele lugar oferece, de modo
a confirmar a assertiva do narrador de que caboclo não sonha fora do
sono.
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A EDUCAÇÃO DE SURDOS NAS TESES E DISSERTAÇÕES1

Eleny Brandão Cavalcante*
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AS PESQUISAS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

As pesquisas no campo da educação especial que investigam
as produções nesse campo do conhecimento são em número signifi-
cativo.  Indicarei  algumas para expor o que tem sido desenvolvido,
sem, no entanto, ter a pretensão de mapear todas as produções, visto
que se estenderia muito a discussão.

A pesquisa de Nunes et al (1999) intitulada “A pós-gradua-
ção em educação especial no Brasil: análise crítica da produção dis-
cente” realizou uma análise crítica de 197 dissertações do mestrado
do CEMEd/UERJ e do PPGEEs/UFSCar, defendidas no período de
1981 a 1995. Como resultado, a pesquisa detectou: a predominância
da investigação sobre a deficiência mental; a faixa etária de 5 a 14
anos foi privilegiada; instituições escolares como principal lócus e, por
fim, o foco no tema de ensino-aprendizagem. Quanto à concepção de
deficiência, foi observada uma crescente substituição do modelo clíni-
co pelo modelo psicossocial.

A pesquisa  de  Ferreira  e  Bueno (2011)  intitulada “Os 20
anos do GT Educação Especial:  Gênese,  trajetória e consolidação”
teve como objetivo analisar as produções científicas do GT2, no perío-
do de 1991 a 2010. Dividiu as análises nos seguintes eixos temáticos:
Gênese e organização do GT, na qual buscou os aspectos históricos
de construção do grupo, que circunscreveu os primeiros 5 anos; e De-
senvolvimento e Consolidação. Esse último foi dividido em dois perío-
dos: 1º período (1991/2001), com a descrição geral do GT, recorren-
do a trabalhos anteriores sobre o grupo e as publicações de trabalhos

1Artigo fundamentado em minha tese de doutorado defendida em julho de 2006. O
doutorado foi realizado em parceria UFOPA/UNICAMP, com auxílio da CAPES.
* Doutora em Educação pelo Programa DINTER UNICAMP/UFOPA, beneficiária de
auxílio financeiro da CAPES – Brasil. Professora Adjunto 1 da Universidade Federal
do Oeste do Pará. Integra o Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Edu-
cação no Brasil – HISTEDBR-UFOPA. E-mail: elenycavalcante@hotmail.com.
** Orientador da tese de doutorado, professor Titular aposentado da UNICAMP. E-
mail: sanfelice00@gmail.com
2 Grupo de Trabalho da ANPED referente à Educação Especial.
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completos, comunicações e pôsteres; 2º período (2002/2010), com a
realização  de  um balanço  tendencial  fundamentado  nos  trabalhos
completos publicados no grupo, tanto os apresentados quanto os ex-
cedentes.

Antes de ser constituído como GT da ANPED, organizou-se
em 1989, na 12ª reunião como grupo de estudos, congregando pro-
fessores e pesquisadores do campo da educação especial. Em 1991,
na 14ª reunião foi aprovado como Grupo de Trabalho da Anped, em
conjunto com os GTs de Educação e Comunicação e Sociologia da
Educação. Nasceu com o objetivo de consolidar a identidade do gru-
po e discutir a necessidade de profissionalização da educação especi-
al, assim como vinculá-la à educação como um todo.

A pesquisa de Casagrande e Cruz (2014) intitulada “Análise
epistemológica das teses e dissertações sobre atendimento educacio-
nal especializado: 2000-2009” realizou a análise epistemológica das
teses  e  dissertações  sobre  Atendimento  Educacional  Especializado
(AEE), no período de 2000 a 2009, tomando como base o esquema
paradigmático de Sánchez Gamboa (1987)3. Foram analisados os ní-
veis técnico e teórico de 18 teses e dissertações. No nível técnico, teve
como resultado que: 72% das pesquisas foram realizadas em institui-
ções públicas; 44% sem especificação metodológica; 50% não identi-
ficaram o tipo de análise dos dados e 84% foram pesquisas qualitati-
vas. No nível teórico: 27,7% abordam a temática da surdez/deficiên-
cia auditiva; 61% não especificaram a abordagem metodológica; 17%
das pesquisas sustentam-se na abordagem crítico-dialética; 22% na
abordagem fenomenológica-hermenêutica. Destaca-se a necessidade
de ampliação de pesquisas sobre a questão epistemológica, a fim de
contribuir  para  com a  qualidade  e  aproximação  das  investigações
com a práxis.

Silva (2004) realizou sua dissertação de mestrado, intitulada
“Análise Epistemológica das dissertações e teses defendidas no Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar (1981-
2002)” com o objetivo de analisar as implicações epistemológicas, a

3SÁNCHEZ GAMBOA, S. A. Epistemologia da pesquisa em educação: estrutu-
ras lógicas e tendências metodológicas. 1987, 229 f. Tese (Doutorado em Educação –
Filosofia e História da Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de
Campinas, Campinas, 1987.  A obra classifica as  pesquisas em 3 abordagens em-
pírico-analítica; pesquisas de abordagem fenomenológico-hermenêutica e as de abor-
dagem crítico-dialética.
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partir das abordagens metodológicas das produções, levando em con-
sideração os determinantes sociopolíticos e econômicos. Foram anali-
sados 27 trabalhos, cujos resultados indicaram que: 89,9% sustentam-
se na abordagem empírico-analítica; 11,1% na abordagem fenome-
nológica-hermenêutica e nenhum trabalhado na perspectiva crítico-
dialética. 

O trabalho desenvolvido por Sacardo (2006) intitulado “Pu-
blicação científica derivada das dissertações e teses na interface entre
educação física e educação especial”, teve como objetivo investigar as
publicações científicas provenientes das teses e dissertações em Edu-
cação Física e Educação Especial, que geraram produtos como livros,
artigos, capítulos de livros com enfoque na educação especial. Como
resultado apontou que as dissertações e teses foram publicadas nos
seguintes  meios  de divulgação científica:  58% na forma de  artigo;
29% em capítulos de livros e 13% em livros. Dessa forma, concluiu
que o principal  meio de socialização das pesquisas de mestrado e
doutorado ainda é o artigo. 

O trabalho de Marques et al (2008) intitulado “Analisando as
pesquisas em Educação Especial no Brasil” teve como objetivo anali-
sar  a  articulação do problema de  pesquisa  com o aporte  teórico-
metodológico das pesquisas em Educação Especial, a partir dos pres-
supostos epistemológicos. Para alcançar tal objetivo foram analisadas
as teses e dissertações dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu
em Educação e Educação Especial, disponíveis no banco de teses da
CAPES,  no  período  de  2001  a  2003,  tendo  como  palavra-chave
“Educação Especial”. Foram analisadas 85 teses e dissertações, sus-
tentadas na análise feita por Sanchez Gamboa (1998).

Como  resultados,  encontraram  pesquisas  fundamentadas
nas  concepções  empírica,  fenomenológica  e  dialética.  Os  autores
apontaram que as pesquisas não apresentam uma análise crítica; falta
definição da concepção de educação; fundamentam-se em diferentes
aportes teóricos; não fazem articulação entre os referenciais teórico-
metodológicos adotados nas pesquisas e, não há explicitação da me-
todologia utilizada.  Destacam também os problemas na elaboração
dos resumos, que não indicam as informações necessárias de uma
pesquisa científica.  

Silva (2013) em sua tese de doutorado, intitulada “Tendên-
cias teórico-filosóficas das teses em educação especial desenvolvidas
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nos cursos de doutorado em educação e educação física do Estado de
São Paulo (1985-2009)” analisou a partir das tendências teórico-filo-
sóficas sobre deficiência/diferença, as implicações epistemológicas das
teses relacionando com os determinantes sociopolítico e econômico.
Como resultado aponta: a predominância do realismo empírico e por
outro lado, um crescente número de pesquisas sustentadas no realis-
mo crítico; indica que as discussões no campo da educação especial
têm se aproximado dos debates em torno da educação de modo geral
e dos movimentos sociais.

Silva (2013) classifica as produções em educação especial
no Brasil em três períodos, quais sejam: 1º Pioneirismo (1971-1984);
2º Expansão (1985-1999) e 3º Consolidação (1999-2012). O primei-
ro período é marcado pela criação dos primeiros cursos de mestrado
com pesquisas em educação especial, a primeira delas realizada na
UFSM em 1971; em seguida houve a criação do mestrado em educa-
ção especial na UFSCar, em 1978 e, em 1979 foi criado o mestrado
em educação da UERJ. Foram defendidas 51 dissertações, no perío-
do do pioneirismo, marcado pelo princípio da normalização e pelo
princípio da integração/mainstreaming. 

O segundo período é marcado pela defesa da primeira tese
na área da educação especial, em 1985, por Gilberta Jannuzzi, no
PPGE da UNICAMP. Foram defendidas 339 dissertações e 28 teses na
área, aproximando-se dos problemas da educação regular geral e sus-
tentando-se nos princípios integracionistas e início do debate sobre a
educação inclusiva, a partir da década de 1990. Nesse período tam-
bém foi criada a ABPEE (Associação Brasileira de Pesquisadores em
Educação Especial), em 1993 e a ANPEd (Associação Nacional de
Pesquisadores em Educação), em 1978. O último período, tem como
marco inicial a criação do curso de doutorado em educação especial
da UFSCar. Nesse período, foram publicadas 976 dissertações e 289
teses na área da educação especial. Em todos os períodos as IES com
maior destaque foram a UFSCar e a UERJ. No período de expansão
acrescenta-se a USP, UFRGS, UNESP/Marília e a UNICAMP.

A partir  das  pesquisas  indicadas  e  da  exposição de  Silva
(2013), conclui-se que a produção de teses e dissertações no campo
da  educação  especial,  teve  um crescimento  gradativo,  de  1971  a
2009, ampliando o número de publicações, principalmente a partir
dos anos 1990, influenciadas, principalmente, pelas políticas de inclu-
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são. Buscarei agora indicar as produções na área da surdez e os traba-
lhos que tiveram como objeto a produção de conhecimento sobre
educação de surdos no Brasil.

AS PESQUISAS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO DE SURDOS

As pesquisas sobre produções acadêmicas têm crescido, com
o objetivo de mapear as produções em determinada área do conheci-
mento. Como a presente pesquisa debruça-se sobre as produções das
teses e dissertações no campo da educação de surdos, cabe indicar os
trabalhos e publicações realizados com essa finalidade, nesse campo
específico de investigação.

Dessa  forma,  indiquei  algumas das  pesquisas  encontradas
nos  levantamentos  realizados,  no  período  de  1990  a  2013,  assim
como, as que relacionam a surdez com outras áreas, unicamente pelo
fato de terem realizado pesquisa sobre produção em educação de sur-
dos. Algumas pesquisas encontradas fogem o período destacado, mas
como tinham relação com a presente pesquisa será aqui destacada, a
fim de indicar o que se encontrou no debate sobre a produção na
área em questão.

O trabalho de Botarelli  (2014)4 intitulado “A educação de
surdos no Brasil: análise de resumos acadêmicos (1987-2010)” objeti-
vou realizar um levantamento no banco de teses da CAPES, analisan-
do os resumos dos trabalhos no campo da educação de surdos, no
período de 1987 a 2010, visando responder quem, quando e o que é
investigado nessa área. Utilizou como aporte teórico o materialismo
cultural de Reymond Williams, trabalhando principalmente com con-
ceitos de cultura e surdez. Utilizou como descritores os termos: surdo,
deficiente auditivo, escola e escolarização, encontrando um total de
643 pesquisas no período. 

Como resultados foram encontrados 89 instituições com pro-
duções no campo da educação de surdos, tendo como maiores nú-
meros as IES da região sudeste e sul. Os programas que mais têm
produção são os de Educação e os de Letras/Linguística/Linguagem
(71,7%), seguidas dos programas de Psicologia, Distúrbios da Comu-

4 Esse trabalho, apesar de ultrapassar o limite temporal estabelecido aqui nesta pes-
quisa, foi selecionado em função de realizar uma pesquisa sobre as produções na
área da educação de surdos.
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nicação/Fonoaudiologia (16%) e, por último, situam-se os programas
da área da Saúde e de Tecnologia (4,7%). Os restantes das produções
estão pulverizadas em diferentes programas.

Botarelli (2014) indica um salto nas produções no campo da
surdez no período de 2001-2010, destacando como possíveis fatores
a Lei nº 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5626/05 e a
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (2008).

No item “o que” pesquisam, avaliou a incidência dos termos
“surdos” e “deficiente auditivo” nas publicações. Até 1992 há o pre-
domínio do termo “deficiente auditivo”, o que demarca a prevalência
do modelo clínico; nos demais períodos há a predominância gradati-
va do termo “surdo”, consolidando-se no período de 2006 a 2010,
com 84% de uso, que segundo Botarelli (2014) deve-se a ascensão
do modelo socioantropológico.

Outra pesquisa realizada foi a de Pagnez e Sofiato (2014) in-
titulada “O estado da arte de pesquisas sobre a educação de surdos
no Brasil de 2007 a 2011” analisou no banco de teses da CAPES os
resumos  das  teses  e  dissertações,  utilizando  como  palavras-chave:
educação de surdos e Libras. A pesquisa foi feita levando em conside-
ração o período de 2007 a 2011, sendo encontrado um total de 349
trabalhos. Dentre os resultados, identificaram ser a Universidade Fe-
deral de Santa Catarina a detentora da maior produção; a temática
mais privilegiada foi a “escolarização de surdos” (30) e o autor mais
citado foi Vygotsky. Destacam também a dificuldade em encontrar os
dados devido à má qualidade de muitos dos resumos encontrados.

A pesquisa de Ramos (2013) também trata da temática e
está no levantamento das teses e dissertações realizadas na presente
pesquisa, contemplando o período de análise. A dissertação intitulada
“Análise da produção acadêmica constante no banco de teses da Ca-
pes segundo o assunto educação de surdos (2005-2009)” objetivou
analisar as tendências e perspectivas no campo da educação de sur-
dos,  no referido período.  Os dados indicaram que pesquisas estão
concentradas no mestrado acadêmico; nos programas da região sul e
sudeste; a insuficiência de oferta de bolsas; o grande número de pro-
duções  em instituições  privadas;  grande  número  de  produções  na
área de educação, letras e linguística e em programas como ciências
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da computação, engenharia e tecnologia. As análises foram baseadas
nas seguintes categorias: Linguagem, Processos Educativos e Inclusão
Escolar/Social e destaca a necessidade de mais pesquisas buscarem o
estudo sobre a produção do conhecimento nessa área.

O trabalho de Kuntze e Schambeck (2013) intitulado “Músi-
ca e surdez: um levantamento da produção acadêmica no Brasil” le-
vantou as produções no campo das artes, surdez e música, tanto nos
programas de pós-graduação no banco de teses da CAPES, quanto
em artigos nos periódicos ANPPOM (Associação Nacional de Pesqui-
sa e Pós-Graduação em Música) e ABEM (Associação Brasileira de
Educação Musical), no período de 2005 a 2012. Nos programas de
pós-graduação foram encontrados 21 trabalhos, por meio das temáti-
cas: arte e surdez; artes e surdez e música e surdez. Nas revistas foram
encontrados 5 artigos, por meio das palavras: surdo, surdez e defici-
ente auditivo. A maioria dos trabalhos é proveniente de outras áreas
que não as de Artes, como por exemplo, as áreas de educação, psico-
logia e educação física. Destacam que devido à obrigatoriedade do
ensino de música nas escolas (a Lei 11.769 de 18 de Agosto de 2008)
há a necessidade de realização de mais pesquisas sobre esse assunto.

Os trabalhos que se debruçaram sobre a produção do co-
nhecimento no campo da educação de surdos ainda são incipientes e
as  produções  abarcaram diversas  áreas  de pesquisa,  em diferentes
programas, da educação à medicina. 

AS PESQUISAS SOBRE EDUCAÇÃO DE SURDOS 
NAS TESES E DISSERTAÇÕES

As pesquisas sobre educação de surdos levantadas nos Pro-
gramas de Pós-Graduação em Educação e Educação Especial,  das
Instituições de Ensino Superior brasileiras, recomendadas e reconheci-
das pela CAPES, no período de 1990 a 2013 totalizaram 274 produ-
ções. Desse total, 50 foram de teses e 224 de dissertações, seleciona-
das  em  59  IES,  que  estão  assim  distribuídas  por  região:  Norte
(4,02%); Nordeste (8,76%); Centro-Oeste (2,55%); Sudeste (47,81%)
e Sul (36,86%). 

Os programas com produções iguais ou superiores a 10 fo-
ram: UFRGS (25); UNICAMP (23); UFSC (22); UFSCAR (20); UFSM
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(14); UFES (12); PUC/SP (12); UNIMEP (12); CUML (11). A distribui-
ção das produções teve maior concentração de trabalhos na região
sul e sudeste, principalmente, para as seguintes Unidades da Federa-
ção: São Paulo (98) e Santa Catarina (80), totalizando juntas 64,96%
das produções, o restante de 35,04% dos trabalhos está distribuído
entre 19 Estados. O ano de maior produção de teses e dissertações,
no período de 1990 a 2013, foi o de 2011 com 42 produções. As ins-
tituições públicas foram as que apresentaram o maior número de tra-
balhos,  sendo  responsável  por  62  trabalhos,  71% das  produções.
Quanto à orientação dos 274 trabalhos, estes estavam distribuídos en-
tre 141 orientadores, dentre os quais 74,47% são do sexo feminino e
25,53% do sexo masculino. A maioria das pesquisas (74,45%) não
tem financiamento e apenas 25,55% apresenta financiamento, entre
CAPES, CNPQ e outros. 

Quanto as  principais  temáticas  privilegiadas  nas  pesquisas
destaco: identidade/alteridade/cultura/diversidade (34); formação do-
cente/continuada/saberes (26) e Interpretação em Libras/ tradutor in-
térprete de Libras (24). O público-alvo principal dos trabalhos foi alu-
nos (132) e professores (104). A metodologia foi um aspecto destaca-
do  por  poucos  trabalhos,  sendo  os  principais  o  estudo  de  caso
(9,96%) e o etnográfico (6,76%), os demais 61,92% não identifica-
ram a metodologia utilizada. Sobre a base teórica 57,66% identifica-
ram e 42,34% não identificaram. Das que identificaram, as principais
bases  teóricas  foram:  estudos  culturais  (21,67);  epistemologia  da
prática (17,22%) e pós-estruturalista (15,56%). O principal referencial
teórico-metodológico  das  pesquisas  foram:  Foucault  (24);  Vygotsky
(19); Bakhtin (10).  Sobre a teoria da educação inclusiva/especial os
teóricos mais indicados foram: Bueno (5) e Soares (5) e na educação
de surdos, os autores mais citados foram: Skliar (16); Quadros (10) e
Perlin (10).

As fontes principais de coleta de dados, indicadas nas pes-
quisas foram os sujeitos com 71,90%. O campo empírico mais recor-
rente,  das dissertações e teses analisadas,  foi  a escola regular com
26,22% e 41, 61 % não indicaram esse dado. O local de realização
das pesquisas foi maior em São Paulo com 10,94% e 50,73% não
identificaram. A técnica de coleta de dados mais utilizada foi a entre-
vista (27,41%) e a observação (14,07%). A técnica de tratamento de
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dados teve 21,53% de indicação qualitativa, 3,29% quantitativa-qua-
litativa e 75,18% não indicaram. As abordagens epistemológicas fo-
ram identificadas em 62,04% dos trabalhos e não identificadas em
37,96%.  Das  que  identificaram,  foram  indicadas  como  principais
abordagens: a pós-moderna (54,12%); a crítico-dialética (20,59%); a
empírico-analítica (11,17%); a fenomenológica-hermenêutica (10%) e
a eclética (4,12%).

Do total das 274 pesquisas, 31 foram analisadas e lidas na
íntegra, atendendo ao segundo objetivo dessa tese de identificar as
pesquisa com sustentação teórica no marxismo. Para a seleção, utilizei
como critério: as pesquisas que indicaram no resumo trabalhar se não
diretamente com Marx, com Vygotsky e/ou com a teoria histórico-cul-
tural. Essa seleção resultou na delimitação do meu campo empírico
nos 31 trabalhos, sendo 5 teses e 26 dissertações, totalizando uma
amostra de 11,31% do total das produções. 

O terceiro objetivo subdivide-se em 3 especificações:  con-
cepção de educação de surdos; concepção de Vygotsky e/ou teoria
histórico-cultural e as proposições das teses e dissertações para a edu-
cação de surdos. Sobre a concepção de educação de surdos as pes-
quisas focam a proposta do bilinguismo e dos chamados Estudos Sur-
dos; há uma problematização sobre o local mais apropriado para a
educação de surdos; e uma confusão entre a teoria da psicologia his-
tórico-cultural de Vygotsky com a abordagem socioantropológica so-
bre surdez, que inclusive é feita por influência de Skliar (1997), o au-
tor mais utilizado no campo da educação de surdos nas produções
analisadas. Essa confusão desconsidera as divergências teóricas basi-
lares das duas abordagens e utiliza de forma inadequada a teoria de
Vygotsky para justificar a defesa de uma educação centrada na surdez
e na questão da subjetividade, individualidade e na diversidade. Essa
questão me levou a produção da categoria seguinte de análise, na
qual busquei indicar a concepção de Vygotsky e da teoria histórico-
cultural, ressaltando suas bases marxistas fundantes.

As pesquisas, em sua grande maioria, não fazem a indicação
do  aporte  teórico-metodológico  marxista  de  Vygotsky,  utilizando-o,
principalmente, para justificar a utilização da importância que o autor
dá à linguagem e à mediação. Essa apropriação parcial da teoria de
Vygotsky, além de descaracterizar a teoria da psicologia soviética, cor-
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robora o distanciamento do enfrentamento do capitalismo, através de
uma abordagem legitimamente marxista de educação e educação de
surdos.

Esse aspecto foi analisado como podendo ser proveniente de
3 fatores: 1) da relação da psicologia histórico-cultural  de Vygotsky
(1983) com a abordagem socioantropológica de Skliar (1997, 1998).
Sendo este, o autor mais citado nas pesquisas, a relação equivocada
entre as duas teorias, uma de base materialista e, outra de base idea-
lista, pode ter sido perpetuada nas produções. 2) o uso de publica-
ções brasileiras, traduzidas do inglês das obras de Vygotsky, podem
ter influenciado na visão a-histórica e idealista do autor. 3) a relação
das teorias de educação de surdos com o ideário neoliberal, materiali-
zadas nas teorias do “aprender a aprender”, conceituada por Duarte
(2006) como sendo um mecanismo neoliberal para a proliferação da
concepção pós-moderna e da consequente vulgarização do marxismo
enquanto teoria.

Na última categoria sobre as proposições para a educação
de surdos presentes nas teses e dissertações, a esmagadora maioria
indica questões circunstanciais da realidade empírica imediata desse
aluno, não abordando a problemática da sociedade capitalista e da
exploração proveniente da divisão de classes. Como principais indica-
ções das pesquisas, destaco: 1) Consolidação da educação bilíngue,
por meio da aprendizagem da língua de sinais e a língua portuguesa;
2) Centralidade do debate no papel do professor como principal res-
ponsável pelo (in) sucesso dos surdos; 3) destaque para o respeito às
diferenças; 4) defesa de uma escola só para surdos; 5) defesa de mu-
danças atitudinais na prática pedagógica como meio de alcançar o
êxito na educação do surdo, e 6) defesa de língua como apropriação
cultural para a humanização dos surdos.

Depois de todas essas colocações, resgato meu problema de
pesquisa que foi: De que forma as teses e dissertações no cam-
po da educação de surdos, que se sustentam em Vygotsky
e/ou na teoria da psicologia histórico-cultural, concebem a
educação de surdos?

A análise  desenvolvida  ao  longo  da  pesquisa  permite-me
afirmar  que a  maioria  dos  trabalhos  não podem ser  considerados
marxistas, pois ao utilizarem Vygotsky não consideram os aportes te-
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óricos materialistas, nos quais o psicólogo soviético sustenta sua teo-
ria. Um dos trabalhos inclusive é contra os princípios materialistas de-
fendidos pelo autor, marcando uma declarada contradição teórica. Os
trabalhos que buscam aproximação com Marx (2012) e com os con-
ceitos materialistas de Vygotsky, quando chegam ao debate sobre a
surdez,  não criticam, nem confrontam os  autores  que defendem o
subjetivismo e o particularismo, limitando a teoria de Vygotsky, como
restrita ao aspecto linguístico. Não há uma sustentação do marxismo e
nem uma crítica, ao que tem sido produzido no campo da educação
de surdos, quando não vinculam o fator econômico, a divisão de clas-
ses, a exploração do trabalho pelo capital e a transformação alienante
do homem em mercadoria, como fatores determinantes para a consti-
tuição da sociedade e da educação.

As pesquisas têm utilizado a teoria histórico-cultural  como
pretexto para justificar a centralidade do aspecto social (naturalizante),
da linguagem e das interações na educação de surdos. No entanto, o
fazem afastando-se do materialismo e inclusive excluindo até mesmo
Vygotsky de sua teoria,  pois,  é usada nas produções de forma tão
fragmentada, que fica difícil reconhecer a teoria vygotskyana na sua
amplitude e complexidade nas produções.

Os aspectos da linguagem, da identidade, da cultura, da al-
teridade, da formação, da aprendizagem e das interações são recor-
rentes nos trabalhos e centrais, na medida em que a educação de sur-
dos perpassa, principalmente, pela questão da linguagem. E as ques-
tões sociais, de classe, assim como os aspectos econômicos, são omiti-
dos e, quando presentes, são tangenciados de forma superficial, ser-
vindo como pano de fundo e não determinante das relações. Há um
apagamento desses fatores, pois os problemas que assolam o sujeito
surdo  se  resolveriam  pelo  reconhecimento  de  sua  língua,  cultura,
identidade, assim como, com professores solícitos, formados e alunos
que aceitem as diferenças. Em uma perspectiva pós-moderna, esses
argumentos são suficientes, no entanto, em uma abordagem que se
pretenda marxista, esses aspectos são secundários, pois para o capital
as questões de gênero de sexo etc., como afirma Wood (2007) não
são determinantes, e sim, a exploração cada vez maior do trabalhador
pelo capital.



80|Parte I – Filosofia e História da Educação

Na maioria das pesquisas há a perpetuação de concepções,
afirmações e argumentos, sem um aporte teórico claro e sem uma
análise apurada e cuidadosa de suas consequências e de sua adequa-
ção. O surdo é exaltado, centralizado como único capaz de ensinar a
língua de sinais, de proporcionar o contato com a chamada cultura
surda, colaborando para a construção de uma identidade idealizada e
servindo sempre como exemplo positivo para os demais surdos. Ana-
lisando a problemática dessas afirmações, percebo que não é tratada
nenhuma questão social, econômica e de classe, como se os surdos
fossem seres supremos, neutros e vivessem em um oásis dentro da so-
ciedade de classes, que ficaria imune a toda e qualquer influência do
meio “ouvinte nefasto”.

Esse é um dos fatores que me leva a concluir que as pesqui-
sas têm sustentado seus argumentos muito mais de educação de sur-
dos em reproduções de teorias, em um romantismo e em uma ideali-
zação do surdo, do que na sua educação e constituição enquanto ser
social. Essa visão marca o que chamei de “fetichismo da surdez”, na
qual o surdo é naturalizado e determinado pelo fator biológico, mes-
mo quando levantada a bandeira da diferença, distanciam-se dos de-
terminantes sociais que determinam a sociedade, a educação, o ho-
mem e seu psiquismo.

Busquei analisar a educação de surdos, não pelas correntes
pedagógicas formais conhecidas, mas pela forma com que tem sido
analisada  nas  pesquisas,  ou  seja,  destacando  as  suas  concepções
como: oralismo, comunicação total e bilinguismo. Não intentei com a
seleção dos trabalhos que indicaram adotar Vygotsky, realizar um es-
tudo psicológico, mas compreender como os trabalhos dos programas
de pós-graduação em educação e educação especial, estavam anali-
sando a educação de surdos, sustentados em base conceitual marxis-
ta. Destaquei como tese que mesmo esses trabalhos indicando traba-
lharem com um autor marxista, que são ainda fortemente influencia-
dos pela tendência da teoria do “aprender a aprender”, fundamenta-
da na visão pós-moderna da educação. A análise dos 31 trabalhos in-
dicou que realmente tem havido uma apropriação da concepção de
Vygotsky  e  da teoria  histórico-cultural,  pelas  teorias  pós-modernas,
sem um devido cuidado com suas bases conceituais fundantes, que
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são sustentadas no materialismo histórico-dialético e em uma psicolo-
gia marxista.

CONSIDERAÇÕES 

A pesquisa exploratória que fiz na revista Margem Esquerda
e na Revista on-line do HISTEDBR apontou que a temática da surdez
não tem se configurado como um problema de pesquisa para as revis-
tas e autores marxistas. Por outro lado, tem crescido a busca por fun-
damentação da educação de surdos, mesmo que de forma equivoca-
da, no campo do marxismo, como no caso, com o uso de Vygotsky e
da teoria histórico-cultural. Essa informação, indica que a educação
de surdos precisa ser melhor analisada pelos teóricos do marxismo, a
fim de buscar uma análise crítica que realmente atenda às categorias
de classe e da totalidade, o que permitirá uma análise que se liberte
das amarras da recorrente teoria pós-moderna.

A análise da educação de surdos deve ser pensada a partir
de uma visão dialética e, distanciando-se dos dualismos formais. Savi-
ani (2012) afirma:

Assim, em vez de pensar o problema segundo os câno-
nes da lógica formal,  que é a lógica da exclusão dos
apostos, caberia pensá-lo em termos dialéticos, em que
os polos opostos não se excluem mas se incluem, deter-
minando-se reciprocamente. (SAVIANI, 2012, p. 23).

Sobre esse tema, Saviani (2012) analisava a relação dialéti-
ca, na qual o homem é determinado pelas circunstâncias, ao mesmo
tempo em que essas são determinadas por ele. Assim, a educação do
surdo tem que ser analisada aliada à educação geral, confrontando as
bases de sustentação do capitalismo e visando a busca de sua supera-
ção.

Esta pesquisa configura-se, penso eu, como importante, pois
a grande maioria dos meus interlocutores,  não serão os marxistas,
pois já apontei neste trabalho que a temática da educação de surdos
não tem se configurado enquanto problema de pesquisa para os pes-
quisadores marxistas. No entanto, meus interlocutores serão professo-
res, alunos, acadêmicos, pesquisadores do campo da educação espe-
cial e da educação de surdos, que assim como eu, sentem-se incomo-
dados com a propagação de ideias que tem sido tomadas e reforça-
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das na educação de surdos, sem a devida reflexão crítica. Esta pesqui-
sa, acredito, possibilitará a ampliação do campo de análise da educa-
ção de surdos, tendo em vista, libertar-se das exclusivas amarras do
subjetivismo que imperam nesse campo de investigação.

Com esta pesquisa, insisto que é possível por meio do mar-
xismo, analisar um objeto específico, sem se perder em si mesmo ou,
na sua aparência  empírica.  A educação de  surdos  não pode ficar
apartada da educação geral e do debate acerca dos problemas sérios
que vive a sociedade, sustentada no modelo capitalista de produção.
É uma abordagem inicial, que não pretendeu ser um tratado sobre o
marxismo, nem sobre Vygotsky, mas pretendeu indicar como a teoria
de Vygotsky, sustentada no marxismo, tem sido trabalhada na educa-
ção de surdos e indica como o autor a propõe. Espero que essa te-
mática suscite novos debates, novas pesquisas para a ampliação do
conhecimento e que contribua para o aprofundamento da teoria vy-
gotskyana/marxista da educação de surdos.
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A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO PRESENTE NAS INSTITUIÇÕES
ESCOLARES DA COMPANHIA FORD INDUSTRIAL DO BRASIL NA

AMAZÔNIA BRASILEIRA DE 1927 A 1945

Edna Marzzitelli Pereira*

Mara Regina Martins Jacomeli**

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta os resultados obtidos pela pesquisa rea-
lizada na tese de doutoramento desenvolvida dentro do grupo de es-
tudo e pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil (HSTED-
BR),  do  Programa  de  Pós-Graduação em Educação (PPGED),  da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na área de pesquisa
Filosofia e História da Educação, e defende que a educação recebida
pelas crianças e oferecida nas instituições escolares criadas pelo Proje-
to  Ford1 evidenciava  as  ações  concretas  do  capitalismo,  na  forma
como esse modo de produção então se apresentava, no contexto in-
ternacional e no Brasil.

Encoberta pelas ideologias, pelas ideias liberais e pelo movi-
mento educacional  da escola nova, a política oficial  brasileira fazia
funcionar um aparato institucional que servia para garantir ao Projeto
Ford, no interior da Amazônia, obter a mão de obra feminina disponí-
vel, além de facilitar que os homens casados e com família viessem,
também, para trabalhar no Projeto. Além de tudo isso, poderia, talvez,
garantir a “educação” do futuro trabalhador, mais disciplinado, mais
adaptado aos novos costumes e culturas americanizadas.

Para tanto, seu objetivo foi investigar a história das institui-
ções escolares do Projeto Ford, sua concepção de educação, e como
tal concepção se relaciona com o contexto econômico e social do país

* Professora do Programa de Educação do Instituto de Ciências da Educação
da Universidade Federal do Oeste do Pará – Doutora pela UNICAMP e parti-
cipante do DINTER/UFOPA/UNICAMP – CAPES (2012-2016).
** Professora Doutora da Faculdade de Educação da UNICAMP e orientado-
ra da tese de doutoramento apresentada.
1Chamo de Projeto Ford a atuação da Companhia Ford Industrial do Brasil,
na Amazônia.
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e do oeste do Pará – especificamente, Fordlândia e Belterra, marcadas
pela exploração da borracha de 1927 a 1945.

Para  alcançar  tal  objetivo,  foi  contextualizado o  período e
seus efeitos na configuração da política oficial brasileira e os seus refle-
xos na educação, procurando, com isso, explicitar as motivações que
fizeram com que o Projeto Ford implantasse seis instituições escolares,
buscando, ainda, por meio da história dessas instituições escolares, al-
cançar a concepção de educação ali presente.

As primeiras inquietações que deram origem a este trabalho
foram mostrar como a educação institucionalizada das crianças ofere-
cida pelo Projeto Ford está ligada ao desenvolvimento das sociedades
e,  muito  particularmente,  ao  modelo  societário  determinado  pelo
modo de produção capitalista, no período de 1927 a 1945, e como
esse fato histórico evidencia a contradição entre o ideal de homem cu-
nhado pelo iluminismo – livre, autônomo, emancipado pela crença na
razão e na sua capacidade de construir sua história – e aquele criado
pela ideologia liberal – alienado para as relações entre os seres huma-
nos, com esvaziamento do indivíduo, para o subjetivismo e o irracio-
nalismo, voltado fundamentalmente para o mundo do trabalho.

Além disso, considero que um trabalho de história da educa-
ção da região oeste do Pará é um instrumento de resgate da cidadania
e de valorização da escola, já que a história de uma instituição escolar
não vale apenas por sua singularidade, mas pela capacidade de pro-
porcionar o conhecimento de uma manifestação social e expressiva,
de uma das mais importantes formas de inserção do indivíduo na so-
ciedade – a escola.

Desse modo, estudar a concepção de educação presente nas
instituições escolares do Projeto Ford é, antes de tudo o mais, apreciar
interesses,  é  desvelar  necessidades,  tomando o  objeto  não  apenas
pelo seu caráter gnosiológico, mas também levando em conta o ideo-
lógico presente.

Ou seja: não se trata de considerar que os interesses im-
pedem o conhecimento objetivo nem que este exclui os
interesses.  Os interesses impelem os conhecimentos e,
ao mesmo tempo, os circunscrevem dentro de determi-
nados limites. É nesse terreno que se desencadeiam os
embates e as lutas do campo intelectual onde equívocos
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gnosiológicos podem se manifestar como acertos ideo-
lógicos (SAVIANI, 2007, p. 23).

Lembro ainda que, no estudo ora relatado, a concepção de
educação se vincula à história de um grupo de instituições escolares
criadas por um projeto industrial, na Amazônia paraense, no começo
do século XX, para os filhos de seus trabalhadores.

Essas instituições, de um passado historicamente tão signifi-
cativo, ainda existem; é algo vivo; é produto e instrumento das deter-
minações históricas produzidas naqueles locais; é parte de uma rede
de acontecimentos, interesses e necessidades, e estudá-las é um privi-
légio, pois ouvir as pessoas falarem sobre a escola em que estudaram
é a garantia de divulgação e constituição de conhecimentos sobre a
vida dessas pessoas, sua educação e sua experiência escolar.

Parto, ainda, da convicção de que é preciso discutir a impor-
tância de se investigarem as especificidades da educação e das insti-
tuições educativas da Amazônia  e do Oeste do Pará, com vista a ga-
rantir uma compreensão mais concreta e orgânica da história da edu-
cação nacional; busquei, para tanto, as possíveis relações e determina-
ções propiciadas por análises teóricas capazes de promover a articula-
ção real  do singular e do universal, do particular e do geral,  vistos
como um princípio na construção de uma história da educação de
uma perspectiva histórico-crítica (SAVIANI 1999; 2013; ARCE, 2002).

Cabe esclarecer que o Projeto Ford construiu dois núcleos ur-
banos para apoiar as plantações de seringa nas margens do Tapajós –
Fordlândia2 e Belterra. O núcleo Belterra foi uma alternativa da Com-
panhia Ford Industrial do Brasil (CFIB) para salvar o projeto que já
apresentava sinais de fracasso.

Assim, a partir de 1934, a CFIB começou a ter acesso a uma
nova área de plantio que passa a receber maciços investimentos em
infraestrutura e, num período de cinco anos, evolui mais do que Ford-
lândia. Dessa forma, Belterra transforma-se, após meados de 1934,
no principal  foco de investimentos do Projeto Ford.  No bojo desse

2“No dia 28 de julho de 1928, menos de um ano após a criação da Compa-
nhia, a Vila de Fordlândia, com toda sua bela estrutura urbana e sediando a
CFIB, no Vale do Tapajós, foi dada como inaugurada, no local antes denomi-
nado, Boa Vista” (SANTOS, 2004, p. 33).
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movimento, foram construídas pelo projeto seis grandes escolas, sen-
do uma em Fordlândia e as demais, em Belterra, que passaram a pro-
mover, de maneira institucionalizada, a educação das crianças, filhas
dos trabalhadores. O jornal A Folha do Norte noticiava, em 1940, que
estudavam nas escolas de Belterra, sem considerar Fordlândia, naque-
le ano, cerca de 1000 crianças3.

Em síntese, quero responder à questão: Qual a concepção de
educação assumida pelo Projeto Ford nas instituições escolares por ele
criadas,  o  que motivou  essa  criação,  que história  elas  guardam,  e
como tudo isso se relaciona com o contexto econômico e social do
país e da região oeste do Pará, em Fordlândia e Belterra, no período
de vigência do Projeto e da exploração da borracha?

Como sabemos, o processo de produção do conhecimento
científico vincula-se a algumas definições quanto à maneira de ver e
focalizar uma problemática real, exigindo uma relação lógica entre as
concepções epistemológicas, os referenciais teóricos, e as técnicas e
metodologias de investigação adotadas, para que não se corra o risco
de construir uma espécie de “sopa metodológica” (LEFBVRE, 1995).

A  partir  desse  pressuposto,  busquei  conhecer  a  realidade
concreta no seu movimento, nas suas possíveis inter-relações por cujo
processo de construção do pensamento está pautado, constituindo-se
enquanto postura ou concepção, enquanto método de investigação e
análise, enquanto práxis.

Se o pesquisador da educação se propõe a realizar uma
pesquisa dialética da educação, de base materialista-his-
tórica (marxiana e/ou marxista),  isso  implica mais  do
que escolher um método de pesquisa, pois esse método
traduz uma postura ontológica,  epistemológica e uma
práxis, como já anunciado. É somente assim que se tor-
na possível uma coerência científica que desde a esco-
lha do objeto de pesquisa até a produção de um novo
conhecimento sobre o mesmo resulta de uma opção po-
lítica-ideológica, no âmbito de uma visão materialista de
mundo em contínuo movimento e onde as contradições
antagônicas são as chaves para se compreender as alte-
rações quantitativas e qualitativas da história e da edu-
cação (SANFELICE, 2008, 90/91).

3Folha do Norte, Belém, 02 mar. 1940.
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Logo, o materialismo histórico dialético é a base e o pressu-
posto teórico- metodológico deste estudo, em que as categorias con-
tradição, mediação e totalidade se constituem como mais apropriadas
para a apreensão da realidade que se quer   conhecer, justificando,
ainda, a deliberação de estudar as configurações orgânicas e conjun-
turais do capital no período de implantação do Projeto Ford. Tal estu-
do permitiria melhor entender as tensões políticas e sociais do Brasil e
da Amazônia, tensões essas que encobriam ações oficiais e oficiosas
em relação à educação e ao funcionamento de instituições escolares
criadas a partir de formas de pensar inusitadas e muito distantes da-
quelas preteridas ou referendadas para os  trabalhadores brasileiros,
naquele momento histórico.

Os sujeitos desta investigação foram os velhos, as crianças e
os adultos de ontem que ainda vivem na região; antigos alunos, funci-
onários, professores e outros que, de uma forma ou outra, tiveram al-
guma ligação com as escolas estudadas durante, ou logo após, a sua
instauração pelo Projeto Ford.

Em síntese, os dados obtidos para alcançar o objeto de estu-
do do trabalho resultam da triangulação entre as entrevistas realiza-
das, a análise documental feita em documentos encontrados nos ar-
quivos das instituições estudadas e a interpretação das imagens do
Projeto Ford e suas escolas.

A sua exposição na tese foi  organizada em quatro seções,
além da primeira – Introdução: para definir o movimento de conteú-
do, forma, espaço e tempo, como segue. O Capítulo 2 – O período de
criação e de implantação das instituições escolares em Fordlândia e
Belterra (1927 – 1945). Nesse capítulo, discutimos a nova configura-
ção do movimento de expansão e consolidação do capital, caracteri-
zando-a como a fase monopolista  do capitalismo que,  dividindo o
mundo entre as grandes potências, provoca as duas grandes guerras
mundiais, tendo como consequência a consolidação do império ame-
ricano e a divisão ideológica entre o capitalismo e o socialismo; ade-
mais, aventando o papel da borracha como commodity de importân-
cia vital em todo esse movimento que está apoiado no desenvolvi-
mento industrial caracterizado pelo processo de produção e de organi-
zação do trabalho fordista, com destaque para a  Ford Motor Com-
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pany, empresa de Henry Ford. Ainda nesse capítulo tratamos do Bra-
sil, num contexto de tensões políticas e sociais, caracterizado por uma
economia primário-exportadora frágil  e dependente, que favorece o
domínio americano como grande potência  econômica,  tecnológica,
militar e política, sob a garantia do domínio cultural e ideológico. Tra-
ta, ainda, da Amazônia brasileira, a necessidade de sua ocupação, o
seu abandono e decadência com o fim do ciclo da borracha, o que fa-
voreceu a entrada de “inovações”, dentre elas a Companhia Ford In-
dustrial do Brasil e a fundação de suas cidades-empresa Fordlândia e
Belterra. 

O Capítulo 3 que recebeu o título A História das instituições
escolares do Projeto Ford: o dito, o visto e o feito. Nesse capítulo, tra-
çamos a história das instituições escolares criada pelo Projeto Ford, na
região oeste do Pará, entre os anos de vigência do Projeto – 1927 a
1945 –, apresentando um histórico da criação e da implantação das
escolas para, em seguida, analisar a vida e a evolução dessas institui-
ções, procurando considerar, por meio dos dados obtidos, o aporte
físico para as práticas pedagógicas, (re) construindo seu funcionamen-
to, suas rotinas, o papel desempenhado para além dos seus muros,
suas ações ligadas ao desenvolvimento enquanto instituições escolares
e,  finalmente,  buscar  compreender  a  existência  concreta  dos  seus
agentes, seus destinos de vida e as práticas pedagógicas por eles de-
senvolvidas. No capítulo 4, intitulado A educação no Brasil e a con-
cepção  de  educação presente  nas  instituições  escolares  do  projeto
Ford, adentramos na história da educação brasileira, tentando apro-
ximá-la da história das instituições escolares do Projeto Ford, por meio
da análise do capitalismo e do caráter liberal de suas escolas, cuja ex-
pansão  passa  a  ser  demandada  pela  sociedade.  Discutimos,  nesse
sentido, o papel que o Estado assume como seu maior e mais impor-
tante patrocinador, a partir da implantação de um sistema educacio-
nal estatal. Em seguida, fizemos uma passagem pelas teorias da edu-
cação ou pedagogias que foram historicamente construídas, no Brasil,
e o trabalho didático, como as práticas educativas, que cada uma des-
sas pedagogias insere. Por fim, visando o objetivo desse estudo, pro-
curamos alcançar a concepção de educação presente nas instituições
escolares do Projeto Ford.
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Nas considerações finais, explicitamos a concepção da edu-
cação presente nas escolas estudadas discutindo as mediações e impli-
cações que tal concepção teve na formação dos sujeitos naquele lugar
e naquele tempo histórico.

Neste artigo discutimos a concepção de educação presente
nas instituições escolares, conforme foi explicitada no estudo da histó-
ria dessas instituições escolares e apresentada na parte final do capítu-
lo 4. Para tanto, dividimos a discussão em quatro partes, a saber: a
concepção humanista de educação; as escolas da Ford; as escolas do
Projeto Ford; e a concepção de educação presente nas instituições.

A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO PRESENTE NAS INSTITUIÇÕES 
ESCOLARES DO PROJETO FORD

A concepção de educação, aqui explicitada, foi entendida a
partir da sua presença em instituições escolares historicamente recons-
truídas na pesquisa realizada em que foi considerado o período de sua
criação e implantação, as mediações que pudessem permitir conhecê-
las em toda sua concretude, enquanto instituições singulares encarre-
gadas de propiciar educação formal a sujeitos específicos e identificá-
veis, e os sentidos possíveis decorrentes de uma organização e de um
funcionamento sistemático próprio,  realizado por profissionais  reco-
nhecidamente preparados para tal fim.

Além do mais, essa concepção de educação insere-se num
contexto de determinações históricas que a vincula às atividades ma-
teriais de todos os sujeitos envolvidos constituindo-se numa represen-
tação que como tal envolve uma rede de acontecimentos, de interes-
ses e necessidades antagônicas.

Uma  representação,  assim  com  entende  Marx  e  Engels
(2007, p. 93-94):

A produção de idéias, de representações, de consciên-
cia, está, em princípio, imediatamente entrelaçada com
a atividade material e com o intercâmbio material dos
homens, com a linguagem da vida real. O representar, o
pensar, o intercâmbio espiritual dos homens ainda apa-
recem, aqui, como emanação direta de seu comporta-
mento material. O mesmo vale para a produção espiri-
tual, tal como ela se apresenta na linguagem da política,
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das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. de um
povo. Os homens são os produtores de suas representa-
ções, de suas idéias e assim por diante, mas os homens
reais, ativos, tal como são condicionados por um deter-
minado desenvolvimento,  de suas forças  produtivas  e
pelo intercâmbio que a ele corresponde, até chegar às
suas formações mais desenvolvidas.

Há nesse sentido uma concepção de educação advinda da-
queles que patrocinavam as instituições escolares, explicitadas de dife-
rentes maneiras, mas há uma outra colocada a termo no dia a dia das
escolas e que produziram e ainda produzem nos sujeitos envolvidos
representações diferentes sobre a escola, e que vai das finalidades da
educação escolar  às  pedagogias  defendidas  e  explicitadas  em suas
práticas reais.

Feita essa observação preliminar, cabe retomar as principais
concepções de educação na história da educação brasileira. Segundo
Saviani (2005, 2008, 2013), essas concepções de educação estão di-
vididas em cinco tendências, a saber:

A  concepção  humanista  tradicional,  desdobrada  em
duas vertentes: a religiosa e a leiga; a concepção huma-
nista moderna; a concepção analítica, que cabe consi-
derar  paralelamente à  concepção produtivista;  a  con-
cepção crítico-reprodutivista; e a concepção dialética ou
histórico-crítica. Cada uma dessas concepções compor-
ta, via de regras, três níveis distintos entre si. São eles:
a) o nível correspondente à filosofia da educação; b) o
nível da teoria da educação, também geralmente cha-
mado pedagogia; e c) o nível da prática pedagógica. As-
sim postulamos que uma concepção pedagógica se dis-
tingue de outra não necessariamente por conter esse ní-
vel  e  não aquele,  mas,  frequentemente,  pela maneira
como articula esses níveis e pelo peso maior ou menor
que cada um deles  adquire no interior  da concepção
(SAVIANI, 2005, p. 62).

A CONCEPÇÃO HUMANISTA DE EDUCAÇÃO

Assim, considerando a cronologia de predominância das di-
ferentes concepções de educação na história da educação brasileira e
ainda o período desse estudo, trataremos aqui das concepções huma-
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nista  tanto  a  tradicional  nas  suas  duas  vertentes,  religiosa  e  leiga,
quanto à moderna.

Saviani (2005) é quem explica:

Em termos históricos a primeira tendência [humanista
tradicional] foi dominante até o final do século XIX. A
característica própria do século XX é exatamente o des-
locamento para a segunda tendência  [humanista  mo-
derna] que veio a se tornar predominante o que, entre-
tanto, não exclui a concepção tradicional que se con-
trapõe às novas correntes,  disputando com elas a in-
fluência sobre a atividade educativa no interior da esco-
la (SAVIANI, 2005, p. 2).

As concepções humanistas associam-se ao humanismo en-
quanto corrente filosófica do Renascimento que valorizava o Homem,
colocando-o no centro da criação. Marca a passagem do teocentrismo
para o antropocentrismo, sem que isso, necessariamente significasse o
afastamento de Deus e da religião. O Humanismo foi uma tentativa
de trazer de volta o auge da Humanidade: a Antiguidade Clássica, em
oposição à Idade Média considerada a época das Trevas. No entanto,
na Idade Média muitas das características do Humanismo já existiam,
apenas não eram significativas. As principais características do huma-
nismo são: a valorização do ser humano, a valorização das emoções
humanas entre os artistas e o surgimento da burguesia.

Assim, Chauí (1997) vê a Filosofia da Renascença (do século
XIV ao século XVI):

É marcada pela descoberta de obras de Platão desco-
nhecidas na Idade Média, de novas obras de Aristóteles,
bem como pela recuperação das obras dos grandes au-
tores e artistas gregos e romanos. São três as grandes li-
nhas do pensamento que predominava na Renascença:
1. Aquela proveniente de Platão, do neoplatonismo e
da descoberta dos livros de Hermetismo; nela se desta-
cava a idéia da Natureza como um grande ser vivo; o
homem faz  parte  da Natureza  como um microcosmo
(como espelho do Universo inteiro) [...]; 2. Aquela origi-
nária dos pensadores florentinos, que valorizava a vida
ativa, isto é, a política, e defendia os ideais republicanos
das cidades italianas contra o Império Romano-Germâ-
nico, isto é, contra o poderio dos papas e dos imperado-
res  [...];  3.  Aquela que propunha o ideal  do homem
como artífice do seu próprio destino, tanto através dos
conhecimentos  (astrologia,  magia,  alquimia),  quanto
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através  da política  (o  ideal  republicano),  das  técnicas
(medicina,  arquitetura,  engenharia,  navegação)  e  das
artes (pinturas,  escultura,  literatura, teatro).  A eferves-
cência teórica e prática foi alimentada com as grandes
descobertas marítimas, que garantiam ao homem o co-
nhecimento de novos mares, novos céus, novas terras e
novas  gentes,  permitindo-lhe ter  uma visão crítica  de
sua própria sociedade (CHAUÍ, 1997, p.46).

Cambi (1999) nos fala sobre a  Escola do Humanismo uma
das bases teórico- metodológicas das concepções humanistas:

Ao lado da copiosa tratadística pedagógica, o humanis-
mo dá lugar a algumas significativas experiências esco-
lares inspiradas pelos princípios dos studia humanitates
que, além de terem grande difusão na Itália e larga res-
sonância na Europa, constituem também a base para a
organização dos estudos clássicos na época moderna.
[...] (CAMBI, 1999, p. 235).

O autor mostra-nos a experiência escolar exitosa de um dos
educadores humanista do período:

Vitorino dos Ramboldi (ou Rambaldoni) nasceu em Fel-
tre por volta de 1378 de uma família nobre reduzida à
pobreza. [...] O ideal pedagógico de Vittorino se resume
na convergência da formação humanística com o ensi-
namento ético-religioso do cristianismo, e se exprime na
formação de um homem completamente desenvolvido
através do cuidado do corpo (ginástica), das artes (dan-
ça, música e canto), das práticas religiosas e da exalta-
ção do amor de Deus e do próximo, também por meio
do exemplo. [...] A escola de Vittorino compreende três
cursos  (de  gramática,  de  dialética  e  de  retórica)  nos
quais são ensinadas as disciplinas do “trívio” e do “qua-
drívio”4, mas com métodos inteiramente novos. [...] No
curso de poucos anos, a escola de Vittorino conquista
uma fama e uma consideração não inferior à de muitos
studia italianos, tanto é que, em 1433, o imperador Se-
gismundo lhe confere a patente de Universidade, depois
renovada  pelos  sucessores  imediatos  (CAMBI,  1999,
p.237-239).

Esses são os traços comuns que aproximam as concepções
humanistas. Em relação a teoria e a prática as concepções humanistas

4Matérias ensinadas nas escolas medievais (Escolásticas) representadas pelas
chamadas Artes Liberais, divididas em: trívio – gramática, retórica, dialética;
e o  quadrívio –  aritmética,  geometria,  astronomia e música.  http://www.-
mundodosfilosofos.com.br/escolastica.htm. Acessado em 20/06/2016.
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dividem-se em: as que priorizam à teoria sobre a prática, subordinan-
do e diluindo as práticas nas teorias, cujo problema fundamental é
responder a pergunta como ensinar - a concepção humanista tradicio-
nal, nas suas duas vertentes; e as que de maneira inversa subordinam
a teoria à prática, diluindo a teoria nas práticas, traduzindo seu pro-
blema fundamental na pergunta como aprender – a concepção huma-
nista moderna, cujo lema aprender a aprender generalizou-se (SAVIA-
NI, 2005).

Assim  as  concepções  tradicionais  continuamente  apontam
para uma teoria de ensino; da pedagogia de Platão e da pedagogia
cristã à teoria da evolução e a sistematização de Herbet-Ziller, passan-
do  pelas  pedagogias  dos  humanistas,  pela  pedagogia  da  natureza,
pela pedagogia idealista de Kant, Fichte e Hegel, todas preocupadas
em como a escola, instituição de ensino centrada no professor, pode-
ria adequadamente cumprir sua tarefa de transmitir os conhecimentos
acumulados pela humanidade, com fins a formação intelectual dos in-
divíduos que a frequentavam, os alunos.

Neste  contexto  a  prática  era  determinada  pela  teoria
que a moldava fornecendo-lhe tanto o conteúdo como
a forma de transmissão pelo professor,  com a conse-
qüente  assimilação  pelo  aluno.  Essa  tendência  atinge
seu ponto mais avançado na segunda metade do século
XIX com o método de ensino intuitivo centrado nas li-
ções de coisas (SAVIANI, 2005, p. 2).

Já na concepção humanista moderna a questão fundamental
era estruturar teorias e práticas que ajudassem a resolver a questão de
como aprender,  isto é,  produzir  teorias de aprendizagem. Dos seus
precursores como Rousseau, Pestalozzi e Foebel à Kierkegaard, Stir-
ner, Nietzsche e Bergson até os renovadores da Escola Nova, às peda-
gogias não diretivas de Snyders, à pedagogia institucional, ao constru-
tivismo, todos se preocupavam em propiciar caminhos teórico-meto-
dológicos capazes de ajudar o aluno a aprender.

Saviani (2005) explica:

Pautando-se na centralidade do educando, concebem a
escola como um espaço aberto à iniciativa dos alunos
que, interagindo entre si e com o professor, realizam a
própria aprendizagem, construindo seus conhecimentos.
Ao professor cabe o papel  de acompanhar os  alunos
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auxiliando-os  em seu  próprio  processo  de  aprendiza-
gem. O eixo do trabalho pedagógico desloca- se, por-
tanto, da compreensão intelectual para a atividade práti-
ca, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos
cognitivos para os métodos ou processos de aprendiza-
gem, do professor para o aluno, do esforço para o inte-
resse, da disciplina para a espontaneidade, da quantida-
de para a qualidade (SAVIANI, 2005, p.2).

Depois de explicitadas as características gerais, as visões de
homem, de mundo e de sociedade; de termos discutido ao longo de
todo esse capítulo as diferentes posições acerca de como os indivíduos
acessam ao conhecimento, como entendem a educação e a escola em
cada uma das concepções humanistas, tanto a tradicional quanto a
moderna, queremos saber:  como Henry Ford, considerado um liberal
símbolo do seu tempo histórico, pensava a educação e principalmente
a escola? Que concepção de educação estava presente em suas esco-
las –  Escolas da Ford? Essa concepção de educação é a mesma das
escolas estudadas – Escolas do Projeto Ford?

AS ESCOLAS DA FORD5

Para responder a essas e a outras questões suscitadas vamos
mostrar a Escola da Ford apresentada por Henry Ford (1954) em seu
livro: Os princípios da Prosperidade, traduzido por Monteiro Lobato.

Henry Ford é um liberal símbolo do seu tempo. A escola que
defende e descreve em seu livro é uma escola do trabalho assalariado,
da disciplina taylorista-fordista e produtivista, sendo tais conceitos fun-
damentais para entender sua concepção de educação. Entende os ho-
mens a partir de sua individualidade e de sua capacidade de trabalho.
“Um homem pode ser muito douto e inútil; ao contrário, outro pode
ser indouto e utilíssimo” (FORD, 1954, p. 187) e a sociedade humana
como um palco “democrático” de disputas não de classes sociais, mas
de oportunidades e capacidades individuais.

Assim, o autor analisa a sociedade do seu tempo:

5Escolas da Ford – refere-se às escolas que Henry Ford patrocinava nas suas
fábricas no EUA para formar trabalhadores para as suas indústrias.
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Sentimo-nos  chocados  quando  verificamos  que  nem
tôda a humanidade é humana, que numerosos grupos
de homens não revelam para com outros grupos senti-
mentos  humanos.  Grande  esfôrço  se  faz  para  provar
que esta atitude é peculiar de determinada classe, mas o
fato é que é a atitude de todas as “classes” e o será en-
quanto os homens persistiram na falsa noção de “clas-
ses”.  Outrora,  quando tudo se  fazia  para  inculcar  ao
povo a idéia  de que os  “ricos”  eram desprovidos de
sentimentos humanos, generalizou-se a opinião de que
as virtudes só floresciam entre os “pobres”. 

Entretanto, “ricos” e “pobres” são pequenas minorias, e
nelas não pode caber tôda a sociedade humana. Não
há bastantes “ricos” nem bastantes “pobres” que justifi-
quem uma tal classificação. Há muito rico empobrecido
sem que houvessem mudado de sentimentos, e muitos
pobres enriquecidos sem que com isto o problema mu-
dasse de aspecto. 

Entre os ricos e os pobres está a enorme multidão que
não é nem uma coisa nem outra. Uma sociedade só de
milionários seria idêntica à sociedade atual;  uns iriam
cultivar  o  trigo,  outros  fazer  o  pão,  outros  construir
máquinas ou dirigir trens – feito por alguém. Na realida-
de não há classes fixas.  Há homens que não querem
trabalhar.  Muitas  das  “classes”  estabelecidas  não pas-
sam  de  pura  obra  de  imaginação  (FORD,  1954,  p.
191).

Para Henry Ford, deve-se educar para a vida, promover uma
educação utilitária, tendo o industrialismo como princípio, numa esco-
la que possa bastar-se a si mesmo, proporcionando aos alunos6 meios

6Para as alunas uma escola de enfermagem: “O ano passado provemo-nos
duma escola de enfermeira, abrindo o Calra Ford Nurses Home, e depois a
Henry Ford School of Nursing and Hygiene, instituições prepostas a formas
enfermeiras e especialistas sem outra preocupação além do cuidado dos do-
entes. Êstes estabelecimentos estão melhor montados que a maioria dos ho-
téis de primeira classe. Situam-se no mesmo terreno do hospital, mas afasta-
dos. A secção de residência consta de 309 moradias individuais, tôdas deco-
radas e mobiliadas do mesmo modo, agrupadas em tôrno de elevadores.
Possuem uma sala e uma cozinha para cada grupo com o fim de dar a sensa-
ção do verdadeiro lar. No primeiro andar, 8 pequenas salas ligam-se a um sa-
lão comum de visitas, onde as moças podem receber suas amigas. As salas
de jantar, cozinhas, lavanderia, rouparia, etc., ficam no sub-solo. Atrás do es-
tabelecimento há um jardim, disposto entre as duas alas. Todo o edifício é ar-
quitetado de modo a proporcionar às enfermeiras uma completa mudança
de ambiente ao deixaram as salas de estudo ou o hospital” (FORD, 1954, p.



98|Parte I – Filosofia e História da Educação

de ganharem a vida como em qualquer outro emprego. Escola e tra-
balho como uma coisa só. Os rapazes aprendem produzindo peças e
ferramentas para os carros Ford, acentuando com isso o senso de res-
ponsabilidade.  Os  alunos  estudam,  fazem  esportes  e  ginástica  e
compõem equipes de futebol, baseball, basquete que participam de
competições com concorrentes locais como qualquer outro jovem.

Assim Henry Ford entende a educação utilitária:

Somos nós partidários do que se pode chamar educa-
ção utilitária, mas não do que existe com êsse nome.
Cremos que antes de mais nada um homem deve habi-
litar-se para ganhar a vida, e que tôda a educação que
não tenda a isso é inútil. Também cremos que a verda-
deira educação levará o homem ao trabalho, em vez de
o afastar dêle – e facilitar é os meios de conquistar uma
vida melhor para si e mais útil aos outros. O que costu-
ma passar por educação utilitária não vai além duma
instrução fragmentada em retalhos de todo inúteis.

Se educamos um menino para que espere lhe caiam do
céu as coisas; se lhe conformamos o espírito para que
considere a vida qual um benévolo sistema providenci-
al; se o preparamos a fim de que peça favores aos de-
mais em vez de recorrer às suas próprias fôrças, para a
criação do que necessite; nesse caso o que semeamos
não passa de sementes de servilismo – a inteligência se
deforma e a vontade se atrofia (FORD, 1954, p. 326-
327).

Os alunos da Escola da Ford aprendem fazendo e aprendem
aquilo de que precisam para a fabricação de carros; estudam sendo
remunerados por uma bolsa,  que recebem inclusive no período de
quatro semanas das férias anuais; fazem uma refeição diária na escola
e recebem dois dólares por mês, como reserva depositada num banco.

A Escola da Ford segundo seu idealizador:

Desde o início a escola se dirigiu mediante três princí-
pios:  1º)  conservar  os  rapazes  como rapazes,  não os
transformando prematuramente em operários; 2º) edu-
cação acadêmica conduzida pari-passu da educação in-
dustrial; 3º) inoculação no rapaz do senso da responsa-
bilidade,  fazendo-o  trabalhar  em artigos  de  utilidade.
Nada se faz por fazer, apenas.

334).
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A instrução se divide em duas partes: uma semana nas
classes, outra nas oficinas. As classes se entrelaçam tão
intimamente ao trabalho prático, que os estudantes po-
dem dominar um tema em menos tempo que em qual-
quer outra casa de ensino. A fábrica de Highland Park
constitui o livro texto e o laboratório da escola. As no-
ções de matemática se convertem em problemas con-
cretos nas oficinas. A geografia se liga estreitamente às
atividades de exportação e as classes de metalurgia pos-
suem todos os elementos, desde altos fornos até as sec-
ções de tratamento a quente dos metais, para observa-
ções  e  estudos  relacionados aos  das  classes.  O curso
acadêmico compreende inglês, desenho mecânico, ma-
temáticas, inclusive trigonometria, física, química, meta-
lurgia e metalografia. O curso industrial compreende a
aplicação prática dos princípios aprendidos nas classes,
bem como um estudo completo de cada tipo de máqui-
na empregada no fabrico de ferramentas (FORD, 1954,
p. 328- 329).

Grandin (2010) nos fala do que chama “pedagogia de Ford”
aplicada em uma das vilas localizada na Península Superior de Michi-
gan ligada ao estado de Wisconsin onde Henry Ford adquiriu florestas
para tirar a madeira necessária para o modelo “T” e também cons-
truiu escolas:

Ele e Clara, sua mulher, tinha um interesse especial pela
escola de Pequaming. Àquela altura, os Ford patrocina-
vam várias escolas experimentais em todo Meio-Oeste,
rejeitando o ensino público em massa em favor de pe-
quenas salas de aulas personalizadas e aprendizado ex-
perimental, que deveriam cultivar não apenas qualifica-
ções para o trabalho, mas também boas maneiras e ca-
ráter. O currículo de Ford enfatizava “aprender fazendo”
– além de leitura, redação e matemática, as meninas re-
cebiam instrução sobre habilidades domésticas e os me-
ninos sobre treinamento vocacional e todas as crianças
aprendiam jardinagem. E escola de Pequaming tornou-
se um modelo da pedagogia Ford e ele mesmo partici-
pava, ensinando às crianças danças antigas como qua-
drilha, dança de roda e a favorita de Ford, a varsovien-
ne, uma dança de roda polonesa com ritmo de polca.
“A menos que o Sr. Ford pedisse alguma coisa especi-
al”, lembra Oscar Olsen, violinista contratado por Ford
como professor de música de Pequaming, “nós dançá-
vamos como sempre tínhamos dançado”, ensinado as
crianças danças de roda (GRANDIN, 2010, p. 74-75).
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A partir daí podemos constatar que tanto a filosofia quanto a
teoria da educação que suas práticas pedagógicas deixam transpare-
cer – a pedagogia da escola nova –, inserem-se na concepção huma-
nista moderna para a educação.

Vejamos agora como Saviani (2013) explicita a filosofia de
educação, a teoria  e  prática pedagógica  defendida pela  concepção
humanista moderna e como Henry Ford descreve a escola criada por
seu projeto industrial, nos Estados Unidos.

A Filosofia da educação para a escola nova “[...] não supõe
o homem como uma essência universal, mas entende que os homens
devem ser tomados na sua existência real, como indivíduos vivos que
se diferenciam entre si, [...]” (SAVIANI, 2013, p. 62). 

Henry Ford fala sobre como devem ser educados os meninos
em sua Escola Industrial:

Não me simpatizo com a atual organização das escolas
industriais; os alunos só adquirem conhecimentos e não
a arte de usá-los na vida. [...] Com fim de proporcionar
uma boa instrução geral e ao mesmo tempo dar base
construtiva  à  habilidade  dos  meninos  fundamos  em
1916 a Escola Industrial Henry Ford. Nada tem de ver
com filantropia. Inspira-se no desejo de ajudar rapazes
que se viram obrigados a deixar a escola muito cedo, e
esta intenção acomoda-se com a necessidade de prover
nossas oficinas de bons mecânicos. [...] Os rapazes são
tratados como rapazes, procurando-se-lhes estimular as
boas qualidades que trazem em si. Observados na esco-
la ou na oficina, a ningém [ninguém] escapa o brilho de
domínio auroral que fulge em seus olhos. Êles possuem
o senso do „belonging‟, isto é, de serem alguma coisa.
Todos se compenetram de que estão realizando algo sé-
rio, que merece atenção. Aprendem fácil e ràpidamente,
porque estão a aprender coisa que um rapaz ativo dese-
ja saber e vive a perguntar sem que em casa lhe possam
responder (FORD, 1954, p. 161).

A teoria da educação ou pedagogia da escola nova:

[...] ganha, então autonomia em relação à filosofia da
educação, devendo buscar apoio nas ciências, já que é
o método científico que nos é possível ter acesso aos
elementos que caracterizam a vida dos educandos [...].
“Eis  por  que a  pedagogia nova será uma teoria  que
buscará  revestir-se  do  atributo  de  cientificidade,  seja
apoiando-se nas ciências já constituídas, [...] seja procu-



Teses em educação: a Amazônia sob múltiplos olhares|101

rando tornar  científica  a  própria  pedagogia por  meio
das escolas e classes experimentais” (SAVIANI, 2013, p.
62).

Ainda sobre a escola industrial e seu ensino.

A escola industrial não deve ser um compromisso entre
a escola superior e a primária, mas um lugar onde se
ensine às crianças a arte de ser produtivo. Se os alunos
são postos a fazer coisas sem utilidades – a fazê-las para
depois desfazê-las, não podem sentir interêsse pelo ensi-
no.  E durante o curso fica improdutivo;  as  escolas,  a
não ser por caridade, não conseguem assegurar a sub-
sistência dos alunos. E como inúmeros necessitam man-
ter-se, são obrigados a aceitar o primeiro trabalho que
lhes aparece. [...] O corpo docente é formado dos me-
lhores instrutores e o livro de texto á a Fabrica Ford. Re-
almente a fábrica oferece mais recursos para a educação
prática do que a maioria das universidades [...]. Os alu-
nos  mais  adiantados  trabalham  na  micrometria,  fa-
zendo-os com uma clara compreensão de sua finalidade
e dos princípios correspondentes. Fazem os reparos das
máquinas e aprendem a acautelar-se com elas; estudam
o planejamento de modelos em limpas e bem ilumina-
das salas,  sob a vigilância de instrutores,  e assim vão
construindo os alicerces de um futuro próspero.

Quando terminam os estudos, encontram nas fábricas
trabalho bem remunerado. O bem-estar moral e social
dos rapazes é cuidado de modo discreto. A vigilância ao
invés de ser autoritária, assume o aspecto de um inte-
rêsse amigo. Os professôres estão a par das condições
particulares de  cada aluno e observam suas inclinações
e tendências. Nada tende a fazer  dêles criaturas anima-
das e orgulhosas. Certo dia brigaram dois rapazes. Não
lhes foi pregado nenhum sermão sobre a inconveniên-
cia do ato.  Apenas foram aconselhados a resolverem a
pendência da melhor maneira e, como nada os demo-
vesse de decidir o caso a murros, foram-lhes das [da-
das] luvas de box e uma arena num canto das oficinas.
Única imposição: o caso terminaria ali, não dando lugar
a novas rixas fora da fábrica. O resultado foi um encon-
tro rápido e a reconciliação (FORD, 1954, p. 162).

A prática pedagógica é “orientada pelos princípios da peda-
gogia nova, a prática pedagógica, tal como se patenteia no escolano-
vismo, irá valorizar a atividade, as experiências, a vida, os interesses
dos educandos” (SAVIANI, 2013, p. 63).
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A prática pedagógica da Escola da Ford segundo seu ideali-
zador:

A escola foi instituída como um colégio particular, admi-
tindo alunos de 12 a 18 anos. A sua organização obede-
ce ao sistema de bôlsas; cada aluno quando se matricu-
la recebe uma bôlsa anual de 400 dólares, importância
que pode subir a 600, se o seu progresso é satisfatório.
Registram-se notas de classe, de oficina e de aplicação.
Do grau desta, depende o aumento da bôlsa. Além des-
ta remuneração cada aluno recebe uma pequena soma
mensal, que é depositada em seu nome num banco a tí-
tulo de economias, e lá fica durante o período escolar,
só podendo retirá-la antes a juízo da administração. Aos
poucos se foram resolvendo os problemas da direção e
descobrindo-se os  meios mais  eficazes de alcançar os
fins  propostos.  No comêço  ocupavam os  rapazes  um
têrço do dia na classe e o resto nas oficinas. Esta dispo-
sição não aprovou bem e os rapazes hoje passam uma
semana na classe e  duas nas oficinas,  mas as classes
não se interrompem porque as turmas de alunos se re-
vesam [revezam].[...] As lições de cálculo são dadas nos
problemas  concretos  da  fabricação.  Os  rapazes  não
martirizam o cérebro com um misterioso A que corre
quatro  milhas  por  hora,  enquanto  um B corre  duas.
Apresentam-se aos alunos fatos concretos e condições
reais, de modo a desenvolver-se neles o dom da obser-
vação. As cidades deixam de ser pontos negros nos ma-
pas, e os continentes, páginas do atlas. Assistem à expe-
dição dos produtos para Singapura e o desembarque de
matéria prima vinda da África ou América do sul,  de
modo que o planeta se torna para êle um mundo habi-
tado e não um globo colorido posto em cima da mesa
do professor. A usina é o laboratório de física e de quí-
mica, onde a prática sucede imediatamente à teoria e
tôdas as lições terminam por aplicações reais. Suponha-
mos que se trate de explicar o funcionamento das bom-
bas. O professor discorre sôbre o tema, responde às per-
guntas e leva a classe a ver funcionar uma bomba de
grandes dimensões. A escola dispõe de uma oficina ex-
celentemente  montada.  Os  rapazes  vão  passando  de
uma máquina para outra. Trabalham apenas em artigos
de que a nossa companhia se utiliza; mas as nossas ne-
cessidades são tão grandes que a lista compreende qua-
se tudo  que existe. O produto do trabalho escolar, de-
pois de examinado, é adquirido pela Ford Motor Com-
pany; o que não resiste ao exame é lançado à conta de
perdas da escola [...] (FORD, 1954, p. 163).
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Nas Escolas da Ford a concepção de educação presente é a
humanista moderna. Esta também é a concepção de educação pre-
sente nas Escolas do Projeto Ford?

AS ESCOLAS DO PROJETO FORD7

As escolas do Projeto Ford, apesar de terem sido criadas, im-
plantadas e patrocinadas pela Companhia Ford Industrial  do Brasil
(CFIB) como mais um dos seus investimentos feitos na infraestrutura
urbana em Fordlândia e em Belterra, elas não seguiam nenhum tipo
de orientação didático-pedagógica vinda da Companhia.

As  escolas  foram construídas  pela CFIB nas suas cidades-
empresas, mas não eram do projeto, como eram da Ford Motor Com-
pany as Escolas da Ford.

As instituições escolares criadas pelo Projeto Ford eram esco-
las brasileiras, entregues pelos representantes no Brasil da CFIB para
que fossem administradas por professoras também brasileiras, sob a
responsabilidade da Professora Normalista Zélia Braga, mesmo sendo
financiadas, durante os dezoito anos de sua existência, pela CFIB.

Em função disso a concepção de educação que estava pre-
sente nessas escolas, como representação, eram aquelas ligadas às ati-
vidades materiais e à linguagem da vida real dos sujeitos ali existente
a quem coube à responsabilidade de colocar em funcionamento as es-
colas  construídas  e  equipadas por  uma empresa.  Entendemos  que
apesar deste fato ter sido importante e ter influenciado ações e estra-
tégicas pedagógicas diferenciadas nessas escolas, eles não foram sufi-
cientes para determinar uma concepção de educação.

A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO

Nas escolas estudadas promovia-se o ensino de conteúdos
que tinham a pretensão de aproximar os alunos de conhecimentos
que os permitissem ter contato com as grandes obras literárias, com o
conhecimento científico capaz desenvolver o raciocínio e permitir de-

7Escolas do Projeto Ford – são as escolas criadas pela Companhia Ford In-
dustrial do Brasil em Fordlândia e Belterra – Oeste Paraense.
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monstrações  elaboradas  e  ainda  de  obterem hábitos  e  habilidades
consideradas e reconhecidas como fundamentais na educação escolar
do período. A ênfase, em todos os campos do saber, era na apresenta-
ção de modelos, privilegiando-se o especialista.

O professor, nesse sentido, era figura imprescindível, funda-
mental na transmissão dos conteúdos e na personalização de um mo-
delo moral e ético perfeito e que os alunos deviam seguir como sujei-
tos inacabados e em formação.

Logo o ensino estava centrado no professor, voltado para o
que é externo ao aluno, ou seja, os programas, as matérias, a organi-
zação e o funcionamento da escola, o trabalho da diretora. Os alunos
executavam o que já estava prescrito e fixado para que fosse cumpri-
do. Assim, o papel do professor era garantir que o aluno acessasse o
conhecimento oferecido, independentemente da sua vontade ou inte-
resse para que pudesse assim ter suas oportunidades sociais amplia-
das.

Essas oportunidades sociais vinculavam-se a um ideal uni-
versal de indivíduo, a uma essência predeterminada pela religião, pela
própria natureza humana ou ainda pelas necessidades e interesses da
própria empresa, que mesmo não explícitos em planos ou programas
existiam e as professoras sabiam que afinal eram eles que pagavam os
seus salários, cabendo à educação a tarefa de conformar os indiví-
duos a essa essência, fornecendo para isso informações úteis e impor-
tantes, que deveriam ser capazes de repetir no trabalho, na família, no
convívio com seu grupo social.

Nas escolas do Projeto Ford esse ideal estava ligado à civili-
dade. Cabia à escola e aos professores a responsabilidade de preparar
os alunos, crianças pobres do campo, para a vida coletiva, urbana
com valores higienistas modernos, valorizando as máquinas, os ape-
trechos domésticos, a casa, as louças sanitárias, os jardins, as formas
saudáveis e  modernas de viver e de se alimentar. Era preciso ainda
formar o cidadão para uma vida social democrática, ordeira, discipli-
nada para que pudesse fazer  bem suas escolhas,  para o consumo,
dentro do que preconiza o liberalismo. Formar sujeitos dentro da mo-
ral cristã e para o exercício do civismo ligado ao nacionalismo e pan-
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americanismo em voga. Era preciso ainda preparar o trabalhador útil
ao modelo industrial da plantation, pautado no fordismo.

Tal intento seria obtido pela escola gradativamente, a partir
de uma compreensão cada vez mais sofisticada do mundo exterior,
inatingível de outra forma por aquelas crianças, que de posse de mo-
delos, de ideais e de aquisições científicas e tecnológicas, mesmo que
por meio de teorias descritas nos livros didáticos, os instrumentariam
a uma maior compreensão e domínio do mundo que o cerca, seja
esse considerado como físico, social, cultural, etc.

Evidentemente, o ensino intencionava a perpetuação do mo-
delo de sociedade apresentado e enaltecido pela escola liberal,  ao
mesmo tempo buscava-se a produção de pessoas eficientes com valo-
res para além daqueles transmitidos na família, impulsionando-os em
direção a um maior domínio da natureza e para a elevação dos níveis
culturais adequados às condições reais ali existentes de moradia, de
trabalho, de lazer e consumo.

Nesse contexto, a educação formal servia ainda para selecio-
nar os mais bem sucedidos, sendo  a  evasão  e,  principalmente  a
reprovação  dos  alunos  uma   forma necessária quando o mínimo
cultural  pretendido de conhecimentos  e desenvolvimento não fosse
atingido, isso se utilizando de provas, arguições orais e exames tam-
bém necessários para comprovar quando esse mínimo exigido não
fosse obtido em cada série do ensino primário, já que àquelas crianças
não era dada a oportunidade de prosseguimento dos estudos, ou seja,
seu destino era o trabalho assalariado.

Assim, aqueles alunos que chegavam a receber o diploma de
conclusão do curso primário, e foram poucos, tinham um lugar desta-
cado na hierarquia social; para as meninas a oportunidade de repro-
duzir, ensinar o que tinham aprendido como professoras leigas nas es-
colas do projeto, aos meninos uma função dentre as consideradas me-
lhor remuneradas, conforme nos diz Grandin (2010, p. 194).

Os trabalhadores mais bem remunerados – garçons, car-
regadores de troncos,  bombeiros,  jardineiros,  pintores,
lubrificadores,  zeladores,  varredores,  escriturários,
guarda-livros,  estenógrafos,  professores  para  a  escola
das crianças  brasileiras,  desenhistas,  piloto  de  barcos,
açougueiro, funileiros e ferreiros – viviam em casas um
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pouco melhor, muitas vezes feitas de madeira, mas tam-
bém com tetos de palha e piso de terra.

O processo educacional desenvolvido nas escolas do Projeto
Ford tinha uma visão individualista, não possibilitando trabalhos de
cooperação,  de  conjugação  de  esforço  para  determinados  fins  co-
mum, no quais os futuros cidadão pudessem experienciar de alguma
forma a convergência de esforços, mesmo porque as professoras, de
onde emanava o conhecimento e o exemplo mais palpável, eram invi-
síveis fora da escola.

A aquisição do conhecimento  pressupunha que os  alunos
fossem capazes de acumular, armazenar e reproduzir as informações
obtidas, indo das mais simples para as mais complexas, decompondo-
se a realidade, a fim de simplificá-la, numa organização do ensino
predominantemente dedutivo. O resultado do processo de simplifica-
ção dos conteúdos é apresentado ao aluno para que seja “armazena-
do”, memorizado, atribuindo- se a ele um papel insignificante na ela-
boração e aquisição dos conhecimentos.

A educação é um processo amplo e contraditório, contudo
diríamos que nas Escolas do Projeto Ford ela estava mais próxima da
instrução, caracterizada como transmissão de conhecimentos ou con-
teúdos e restrita à ação da escola. A ênfase estava nos resultados for-
malmente obtidos pelos alunos e cuidadosamente documentados em
livros que comprovavam o produto, ou seja, a passagem dos alunos
por aquela série, pouco importando o processo ocorrido. O funda-
mental era que os modelos pré-determinados fossem alcançados ou
que a transmissão das ideias selecionadas e consideradas importantes
tivessem sido transmitidas, ensinadas e os alunos tivessem conseguido
memorizá-las, aprendê-las.

Assim, a escola era o lugar primeiro e privilegiado onde a
educação acontecia, sendo a sala de aula o lugar mais adequado para
que essa educação se efetivasse. Para tanto, a disciplina, o silêncio, a
seriedade,  a  limpeza  tornavam-se  fundamentais  e  indispensáveis,
além da postura cerimoniosa, discreta, venerada e distante dos alunos
assumida pelos professores. A escola fazia parte da vida das crianças,
mas não devia e não podia ser confundida com ela.
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Na escola era apresentado um modelo pedagógico que se
espera superasse as dificuldades e adversidades encontradas na vida,
pois esse modelo iria ajudar às crianças a conhecerem um novo mun-
do, ilustrado pela cultura dos grandes mestres, permitindo que eles ul-
trapassem suas atitudes  primitivas, por meio das disciplinas do currí-
culo  que  se  acreditava  tivessem virtudes  formativas  insubstituíveis.
Nesse estudo, o novo mundo é representado pelos prédios escolares,
pelos novos equipamentos e mobiliários neles encontrados, pelos li-
vros e materiais didáticos disponibilizados e também pelo próprio es-
paço urbano de convivência social  e cultural  das cidades-  empresa
construídas no meio da floresta.

O ensino nas escolas buscava predominantemente a forma-
ção de hábitos, formas de reações padronizadas e automáticas. O alu-
no que aprendia conforma-se com essa aprendizagem, considerando-
a suficiente,  fazendo com que frequentemente ocorresse uma com-
preensão parcial, incompleta e descontextualizada dos temas, mani-
festadas em expressões simbólicas que podiam ser verbais, algébricas
ou numéricas desencadeadas de forma automatizada.

Nas Escolas do Projeto Ford o método utilizado não variava
por série, por classe ou por alunos da mesma classe ignorando-se as
diferenças  individuais.  O ensino caracterizava-se pela  quantidade e
variedade de noções, conceitos ou informações, preocupando-se pou-
co com o valor da sensibilidade. O ensino pautava-se no que era cor-
reto, punindo até fisicamente, por meio da palmatória, o erro. O lugar
proeminente era o da expressão, cujo verbalismo do mestre e a me-
morização do aluno tinham valor em si mesmo.

As relações que se estabeleciam nas escolas entre professores
e alunos eram verticais, sendo o professor o responsável pela defini-
ção da metodologia, pela escolha dos conteúdos e sua distribuição,
pelo processo de avaliação do ensino. Ou seja, ao professor cabia a
condução dos seus alunos em direção aos objetivos que lhes eram ex-
ternos, escolhidos pelo próprio professor, pela escola, pela sociedade
onde a escola estava inserida, pela empresa que a patrocinava e não
pelos sujeitos do processo.

O método utilizado nas escolas estudadas como já procura-
mos demostrar, era o método chamado pelos educadores renovadores
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de tradicional, cujo traço mais marcante é a predominância da aula
expositiva e de demonstração feita pelo professor à classe, tendo o
aluno aprendido quando fosse capaz de reproduzir os conteúdos co-
municados em sala de aula em qualquer situação real.

Cabe aqui lembrar que:

A aprovação da Constituição de 1934 revelou um equi-
líbrio de forças entre os católicos e os pioneiros no âm-
bito educacional (CURI, 1984). A resistência dos católi-
cos não chegou a impedir o avanço dos pioneiros que a
partir do início da década de 1930 começaram a ocu-
par os principais postos da burocracia educacional. Em
1938 foi fundado o Instituto Nacional de Estudos Peda-
gógicos (INEP) – atualmente Instituto Nacional de Estu-
dos  e  Pesquisas  Educacionais  –  que  se converteu no
principal centro aglutinador e estimulador de experiên-
cias de renovação pedagógica. Conseqüentemente, se o
período situado entre 1930 e 1945 pode ser considera-
do como marcado pelo  equilíbrio  entre  as  influências
das concepções humanista tradicional (representada pe-
los católicos) e humanista moderna (representada pelos
pioneiros da educação nova), a partir de 1945 já se de-
lineia como nitidamente predominante a concepção hu-
manista moderna (SAVIANI, 2005, p. 14).

Nas Escolas do Projeto Ford a concepção de educação pre-
sente era a concepção de educação de quem a dirigia e de suas pro-
fessoras que colocavam em prática as suas orientações didático-peda-
gógicas. Essa concepção de educação muito provavelmente foi  cu-
nhada na Escola Normal do Estado Pará e também nas escolas esta-
duais que já começavam a receber a influência dos renovadores da
escola, mas sem o total apoio dos educadores mais antigos, os católi-
cos que desconfiavam das  inovações, pois acreditavam que o poder
da escola, estava na sua capacidade de formar pessoas melhores pela
disciplina, pela moral cristã e pelo civismo, tornando as crianças, adul-
tos mais “civilizados”, mais aptos a renovar à sociedade paraense, po-
dendo assim contribuir efetivamente com o desenvolvimento do país,
tornando-o moderno.

Logo, a concepção de educação presente nas escolas do Pro-
jeto Ford, segundo entende Saviani (2005) é a concepção humanista
tradicional, na sua vertente leiga, já que uma das exigências dos pa-
trocinadores da escola era que ela fosse leiga, apesar de como já dis-
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semos a religião católica se fazia fortemente presente por meio das
professoras.

 Essa concepção foi elaborada pelos pensadores moder-
nos já como expressão da ascensão da burguesia e ins-
trumento de consolidação de sua hegemonia. A escola
surge, aí, como o grande instrumento de realização dos
ideais liberais, dado o seu papel na difusão das luzes, tal
como formulado pelo racionalismo iluminista que advo-
gava a implantação da escola pública, universal, gratui-
ta, leiga e obrigatória (SAVIANI, 2005, p.33).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  artigo  objetivou apresentar  os  resultados  da  pesquisa
que buscou compreender a concepção de educação presente nas ins-
tituições escolares criadas pela CFIB, na Amazônia brasileira, investi-
gando para tanto a história dessas instituições e as vinculações dessa
história com o conjunto dos acontecimentos conjunturais que se fazi-
am presente tanto no plano mundial quanto nacional e local, desven-
dando as influências que Henry Ford e sua empresa Ford Motor Com-
pany exerciam sobre o que acontecia nas escolas e a ingerência que a
política educacional do Estado Novo e do governo interventor do Es-
tado do Pará podia ter sobre elas.

Essas instituições escolares, apesar de terem sido construídas
para atender uma necessidade imediata da empresa que as patrocina-
va nada, ou quase nada, tinham com as escolas que Henry Ford fazia
funcionar  em seus  domínios  nos  Estados Unidos ou que tinha em
mente e proclamava nos discursos que fazia a imprensa norte-ameri-
cana e que repetidas vezes escreveu em seus livros.

A história das escolas nos revelou que, assim como as cida-
des amazônicas se dividem em cidades da floresta e cidades na flores-
ta, como é o caso de Fordlândia e Belterra e todas as outras cidades-
empresas que os grandes projetos econômicos construíram ao longo
dos anos na Amazônia, também as escolas do Projeto Ford eram es-
colas no projeto estavam em suas cidades-empresas, eram patrocina-
das pela CFIB, forneciam educação escolar para os filhos dos seus tra-
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balhadores, eram usadas e apareciam nas suas estatísticas e propa-
gandas, mas não eram escolas do projeto.

Por outro lado, essas escolas também não foram alcançadas
pelas políticas nacionais ou estaduais que proclamavam novas ideias,
novas concepções de criança, de ensino, de utilização de materiais di-
dáticos capazes de contribuir para que os conteúdos escolares fossem
mais bem aprendidos, sem que os exames, as ameaças e os castigos
físicos como o uso da palmatória fosse necessário. A lição das coisas,
o método intuitivo não fazia parte, pelo menos de forma predominan-
te, das práticas didáticas que eram desenvolvidas nas escolas que es-
tudamos.

Evidentemente, as escolas do Projeto Ford traziam o sentido
civilizatório comum, desde a colonização portuguesa, às experiências
que se dispunham a trazer progresso, desenvolvimento e bons costu-
mes para Amazônia, já que ofereciam educação urbana para crianças
do meio rural, para crianças da floresta.

Nesse sentido, evidenciavam a elementar contradição da ide-
ologia liberal na educação, qual seja formar as crianças para serem
educadas, autônomas, livres pela crença na razão, falando e escreven-
do bem a língua portuguesa, resolvendo problemas aritméticos e geo-
métricos complexos, aprendendo a conhecer o Brasil e o mundo sem
sair do seu lugar, mas disciplinando-as, ensinando-as a obediência, a
civilidade, o civismo e os bons hábitos de higiene e saúde, capazes
torná-las adultos sadios e fortes, dentro da lógica da reprodução das
relações entre o capital e o trabalho.

Daí por que as escolas do Projeto Ford foram tão festejadas,
pois foram capazes de atender a diferentes necessidades e interesses
enquanto instituições educativas. Atendiam a CFIB, atraindo homens
com família e mulheres para trabalhar na plantação, contribuindo ain-
da para a formação de um trabalhador mais integrado a vida urbana,
ao trabalho industrial e ao consumo. E atendiam também ao Estado
que tinha na sua atuação educativa a garantia de ver constituído mais
um cidadão brasileiro, com formação moral e cívica adequada ao mo-
delo econômico e político desenvolvimentista e populista de Getúlio
Vargas e de sua caricatura no Pará o Interventor Magalhães Barata.
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Além disso, a escola atendia às aspirações das famílias dos trabalha-
dores que viam ali novas possibilidades de futuro para seus filhos.

Nesse contexto, a criação da creche é o coroamento desse
ideário. Tanto isso é certo que o atendimento às crianças pequenas só
foi pensado para Belterra, já que, na criação de Fordlândia, ainda não
se tinha ideia das dificuldades de obtenção de mão de obra que aca-
bou se  configurando.  A  creche foi  criada  como uma estratégia  de
marketing, para causar na propaganda, na chamada para contratação
de trabalhadores um impacto, diante do ineditismo desse atendimento
na região e a sua recente inclusão como política pública no Brasil.

Ao investigar a história dessas instituições escolares, recons-
truindo sua criação, seu funcionamento, sua forma de ensinar e de fa-
zer as crianças aprenderem, conhecendo ainda a sua estrutura física, o
seu dia a dia, as suas aulas, o material didático utilizado e as práticas
que eram desenvolvidas pelos alunos, crianças brasileira da zona ru-
ral, foi possível entender o papel e a importância dessas instituições
para aquelas crianças, a fora todos os interesses e necessidades, ex-
plícitas ou não, que envolviam a sua criação e o seu funcionamento.

No processo de mudança ocorrido na região de Fordlândia e
depois Belterra com a chegada do Projeto Ford, as crianças, em espe-
cial, tiveram o seu modo de vida muito afetado, mesmo aquelas que
vieram pelo processo migratório com seus pais. A mudança foi signifi-
cativa. Isso devido a vários fatores. Essas crianças faziam parte de gru-
pos sociais rurais que viviam da extração de frutos da floresta, da pes-
ca, de uma pequena agricultura, e se viram inseridas num meio urba-
no, onde a natureza, parceira próxima e inseparável, foi delas afasta-
da, descaracterizada, já que, as brincadeiras na praia na beira do rio,
acompanhando a mãe na lavagem de roupa e o pai na colheita dos
frutos no mato ou na caça, desapareceram, deixaram de fazer parte
do cotidiano. O tempo, que passava e a via crescer, era o tempo do
sol, da chuva, da vazante e das cheias do rio, não era o tempo do re-
lógio, do apito avisando do horário do trabalho dos pais ou a hora de
ir para a escola. Elas ainda foram separadas dos tios, primos e avós, o
que deixa marcas e muda a vida de qualquer criança.
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Assim, a escola para essas crianças era o lugar do encontro,
o lugar da conversa no recreio, da brincadeira, apesar de todas as afli-
ções e medos que a escola as fazia passar; aquele era um tempo bom.

Sem contar que estar na escola lhes deferia um prestígio, um
privilégio, seriam alfabetizados, teriam legitimado um conhecimento
que só os que frequentam a escola possuem, talvez receber um diplo-
ma; para as meninas, a possibilidade de ser professora, o que talvez
as fizesse permanecer por mais tempo estudando.

As escolas do Projeto Ford se distinguem e se aproximam de
outras escolas da região ou do país. Aproximam-se por que tinham a
sua  organização administrativa  e  didático-pedagógica  realizada  por
professoras brasileiras, paraenses formadas em escolas normais do Es-
tado. Distinguem-se por que elas não se vinculavam diretamente ao
Estado ou a nenhum munícipio, não diríamos que estavam fora do
sistema, pois o Estado era quem pagava a algumas e quem certificava
os alunos finalistas, mas não tinham nenhum tipo de acompanhamen-
to pedagógico.

Tal  aspecto  propiciou  uma autonomia real,  colocando em
destaque o papel desempenhado pelas professoras e, muito especial-
mente, pela professora Zélia Pinto de Sousa Braga. A professora Zélia
Braga foi para Fordlândia por um entendimento entre a CFIB e o In-
terventor Federal no Estado do Pará, Magalhães Barata, para dirigir a
escola recém-inaugurada (1931) Escola Boa Vista, mas com o passar
do tempo ganhou a confiança e a deferência dos administradores da
companhia e passou a ter o total domínio de tudo que acontecia, ad-
ministrativa e pedagogicamente falando, definindo desde como a es-
cola deveria ser limpa e organizada em seus horário e atividades até a
maneira como as professoras e as crianças deveriam se comportar,
definido, desta maneira, a concepção de educação.

É importante lembrar que, como a professora Zélia era ca-
tólica,  a  influência  da  educação  religiosa  também estava  presente,
mesmo que não explicitamente, já que a CFIB, por influência de seu
fundador Henry Ford, fazia questão de que a escola fosse laica.

Uma concepção de educação é um construto teórico, feito
por seres humanos para atender  interesses e necessidades também
humanas; e a aliança de interesses e necessidades entre a professora



Teses em educação: a Amazônia sob múltiplos olhares|113

Zélia Braga e a CFIB eram inteiramente compatíveis, apesar de con-
traditórias, e fizeram, para além das expectativas, das escolas  cartão
postal do projeto e ponto turístico, ainda hoje (2016), das cidades-
empresas americanas no interior da Amazônia.

Dissemos,  na introdução,  que um trabalho em história  da
educação da região oeste do Pará é um instrumento de resgate da ci-
dadania e de valorização da escola. E agora diríamos que o trabalho
que fizemos de história da educação na região oeste do Pará é apenas
um grão de areia escondido nas praias do Rio Tapajós, pois que há
muitas lacunas, muitas perguntas a serem respondidas e uma delas diz
respeito a pessoa e a profissional Zélia Braga; Quem foi essa mulher,
essa professora, essa gestora educacional que teve um papel funda-
mental nos dezoito anos de funcionamento das escolas criadas pelo
CFIB em Fordlândia e Belterra?

Em síntese, poderíamos dizer que, nas instituições escolares
do Projeto Ford, a filosofia educacional liberal com todas as suas con-
tradições reinava absoluta; a teoria da educação presente era a peda-
gogia tradicional e suas práticas cuja ênfase está na utilização pelo
professor da metodologia da exposição oral para o ensino, sendo que
a aprendizagem está pautada na memorização dos conteúdos escola-
res pelos alunos. Tais características inserem-se na concepção huma-
nista tradicional, como a entende Demerval Saviani.
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A SUSTENTABILIDADE DE UM CENTRO DE CIÊNCIAS NO
INTERIOR DA AMAZÔNIA: O CPADC DE SANTARÉM-PA

(1988-2015)
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INTRODUÇÃO

Após a segunda guerra mundial, no período da Guerra Fria,
o movimento de melhorias do ensino de Ciências surgiu em muitos
países da Europa e Estados Unidos. No Brasil esse movimento chega
alguns anos mais tarde, por volta da década de 50. No entanto, esse
movimento não atingiu da mesma forma todo o país, chegando pri-
meiramente nas regiões mais desenvolvidas, que hoje são Sul e Su-
deste, enquanto que na região Norte, mais particularmente no Estado
do Pará, esse movimento chega três décadas mais tarde e toma reper-
cussões no interior do Estado, quase uma década depois, ainda pou-
co discutidas na literatura do ensino de Ciências no Brasil. 

Na segunda metade da década de 80 um grupo formado na
Universidade Federal do Pará constituído por docentes e estudantes
da instituição já desenvolviam várias ações de melhorias do ensino de
Ciências  mais  frequentemente  em  Belém,  mas  também  com  de-
mandas no interior do Estado, especialmente de cursos de formação
continuada para professores. Esse grupo havia fundado o Clube de
Ciências da UFPA em 1979, que veio a se tornar ainda na década de
80  o  Núcleo  Pedagógico  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Científico
(NPADC) da UFPA. 

No contexto de expansão das melhorias do ensino de Ciên-
cias e Matemática para o interior do Pará envergado por esse grupo
com apoio de outras instituições educacionais e científicas paraenses,
surge em 1988 o Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento

*Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Doutora em Educa-
ção pelo Programa DINTER UNICAMP/UFOPA, beneficiária de auxílio financeiro da
CAPES - Brasil. E-mail: nilzileneufopa@gmail.com.
**Orientadora, docente da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). E-mail:
bethbarolli@gmail.com.
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 Científico (CPADC) de Santarém. Esse Centro nasce como
um grupo de liderança, a partir de um curso de formação continuada
para professores em exercício na educação básica ofertado pela equi-
pe do NPADC. 

Curiosamente, o CPADC criado em Santarém apesar de ter
passado por momentos de instabilidade, especialmente quando hou-
ve a transição do Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA)
em Santarém, ao qual inicialmente estava vinculado, para a Universi-
dade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), nova Universidade criada
em novembro de 2009, conseguiu se manter sustentável ao longo de
seus 27 anos de existência. 

Assim, a pesquisa aqui descrita apresenta os resultados de
uma tese de Doutorado em Educação concluída que teve por objetivo
geral compreender o que manteve a sustentabilidade desse Centro e
de suas práticas entre 1988 e 2015. Os objetivos específicos do traba-
lho  foram: caracterizar  a  história  da  criação  e  consolidação  desse
Centro a partir da história do Ensino de Ciências no Brasil, e mais
particularmente do ensino de Ciências no Pará; compreender o papel
pedagógico, social, cultural e político que esse Centro desempenhou /
vem desempenhando na região oeste do Pará. 

Os dados da pesquisa nos permitiram defender a seguinte
tese:

A sustentabilidade de um programa ou de um processo edu-
cativo não se dá apenas por sua autonomia e independência, mas por
sua capacidade de estabelecer articulações em redes com o seu entor-
no. 

Do ponto de vista da história do CPADC-Santarém, foi um
grupo que se manteve porque funcionou em redes colaborativas de
práticas sustentáveis ao longo do tempo. 

PROCEDIMENTOS DA INVESTIGAÇÃO: COLETA, ORGANIZA-
ÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE ANÁLISE

Buscamos uma série de fontes de informações que pudes-
sem dar condições de fazer uma reconstrução histórica dessa instân-
cia. Assim, a descrição dos acontecimentos amparou-se em entrevis-
tas, relatos, documentos oficiais do Centro e reportagens de jornais,
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que permitiram narrar fatos e fazer inferências nessas narrativas, con-
siderando principalmente a perspectiva dos participantes dessa histó-
ria. 

Nesse sentido, a natureza da pesquisa demandou uma meto-
dologia qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) e se caracterizou como
um estudo de caso único (YIN, 2001). Ponte (2006) nos esclarece que
o estudo de caso investiga situações específicas para a compreensão
global do fenômeno que se pretende analisar. Assim, podemos dizer
que o estudo de caso difere de outros tipos de pesquisa por se propor
a compreender uma instância singular, que é multidimensional e his-
toricamente situada (LUDKE; ANDRÉ, 1986).

A pesquisa foi iniciada com uma  fase exploratória (AN-
DRÉ, 2013), quando foram feitos os contatos iniciais com integrantes
do CPADC da UFOPA, conversas informais, leituras prévias de alguns
documentos do Centro,  acompanhamento de algumas reuniões do
grupo e leituras de artigos, teses, dissertações, para então definir o
foco de estudo e entrada em campo. 

Após esse momento inicial, passamos à fase de coleta de
dados. Foram realizadas dez entrevistas semi-estruturadas e produzi-
dos cinco relatos escritos concedidos por colaboradores da pesquisa
entre junho de 2013 e agosto de 2015. Esses colaboradores participa-
ram de alguma forma da história do CPADC de Santarém ao longo
de sua existência. 

Também foram utilizadas reportagens de dois jornais impres-
sos  “O Tapajós”  e  “Jornal  de  Santarém”  divulgadas  entre  1988 e
1994, bem como documentos oficiais do Centro, tais como atas, rela-
tórios, convênios firmados e correspondências oficiais. 

As memórias geradas pela experiência que a autora deste
trabalho teve no grupo desde 2010, quando ingressou na UFOPA,
também foram muito importantes para essa fase.  Bogdan e Biklen
(1994) defendem que a convivência do pesquisador com o ambiente
e objeto de estudo permitem uma análise indutiva, característica da
pesquisa qualitativa. 

A postura analítica esteve presente em vários momentos do
estudo deste caso, mas se tornou mais sistemática e formal após a
fase final da coleta de dados (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Para essa fase
de análise sistemática dos dados  (ANDRÉ, 2013), a partir dos
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dados contidos nas fontes foi feita a triangulação para a construção
de uma narrativa da história desse Centro. Triangulação é uma técnica
de coleta e análise de dados pela qual, no mínimo, três distintas fontes
se posicionam a respeito de um mesmo fato ou situação. (FIORENTI-
NI; LORENZATO, 2009. p. 226). Dito de outra forma, é a “checagem
de um dado obtido através de diferentes informantes, em situações
variadas e em momentos diferentes” (DENZIN, 1970 apud LUDKE;
ANDRÉ, 1986. p. 52). Assim, a variedade de informações oriundas
de diversas fontes, como entrevistas, relatos escritos, documentos do
CPADC, artigos, teses e dissertações sobre a atuação do NPADC no
Pará, permitiram “confirmar ou rejeitar hipóteses, descobrir novos da-
dos, afastar suposições ou levantar hipóteses alternativas” (LUDKE;
ANDRÉ, 1986. p. 19). André (2013. p. 97) ainda ressalta que a utili-
zação de diversas fontes de dados serve para “contemplar as múlti-
plas dimensões do fenômeno investigado e evitar interpretações unila-
terais ou superficiais”.

A narrativa elaborada conta a história do CPADC em três fa-
ses:
➔ Antecedentes  da  criação  do  Grupo  de  liderança  de
Santarém-PA:  o Clube de Ciências  da UFPA-Belém (1979-
1988): fase anterior à criação do grupo em Santarém, que vai desde
a criação do Clube de Ciências da UFPA, em 1979, até a fundação
do grupo de liderança de Santarém, em 1988. 
➔ Um Grupo de liderança interinstitucional no campus
da UFPA: O CPADC de Santarém (1989-2009): fase em que o
CPADC funcionou no Campus da UFPA-Santarém, até a criação da
UFOPA, em 2009. 
➔ O CPADC na gestão do ICED/UFOPA (2010-2015): tra-
zemos a fase de funcionamento do CPADC na nova Universidade, a
UFOPA, quando está vinculado ao Instituto de Ciências da Educação
(ICED). 

Utilizamos  uma  perspectiva  de  análise  narrativa  (CURY,
2013), em discussão com referenciais teóricos que nos ajudam a com-
preender  como  é  trazida  a  fantasia  fundadora  ao  grupo  (KAËS,
1997), como se constitui a rede (CAPRA,1996; 2002) que se formou
com  diferentes  profissionais,  instituições,  comunidades  de  práticas
(WENGER, 2001), e que foi responsável pela fundação e sustentabili-
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dade (HARGREAVES; FINK, 2007) desse Centro. Também procura-
mos  mostrar  como o  CPADC-Santarém por  sua  vez  alimentou/ali-
menta essa rede colaborativa e as mudanças de configuração dessa
rede nas diferentes fases da história do CPADC. 

ANTECEDENTES DA CRIAÇÃO DO GRUPO DE LIDERANÇA DE 
SANTARÉM-PA: O CLUBE DE CIÊNCIAS DA UFPA-BELÉM (1979-
1988)

Em 1979 uma docente da UFPA que ministrava a disciplina
de Didática Geral, professora Terezinha Valim Oliver Gonçalves, fun-
da com seus estudantes um Clube de Ciências nas dependências da
UFPA. Esse Clube nasce da necessidade desses estudantes de gradua-
ção exercitarem a docência de forma orientada por alguém mais ex-
periente e sem as cobranças do estágio formal do final do curso. Além
disso, era uma oportunidade de promover iniciação científica para cri-
anças (GONÇALVES, 2000), desenvolvendo “o ensino por meio de
projetos de investigação do interesse do aluno” (GONÇALVES; GON-
ÇALVES, 1998, p. 116).

Nesse período Terezinha estava em fase de execução de sua
pesquisa de campo do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática
na Unicamp coordenado por Ubiratan D’Ambrósio, especialista de re-
nome na área de Educação Matemática. Assim, o trabalho com a tur-
ma de Didática na UFPA representava oportunidade para coleta de
dados para sua pesquisa, na perspectiva da visão democrática do en-
sino  e  da  prática  da  docência,  amparada  principalmente  em Kurt
Lewin. Assim, mesmo não previsto inicialmente, o Clube de Ciências
nasce das discussões realizadas e demanda trazida pelos estudantes.  

O contato com diferentes concepções, teorias, metodologias,
que brotavam ainda em vários países da América Latina referente ao
ensino de Ciências no Mestrado na Unicamp em muito influenciaram
a postura e discussões na disciplina de Didática e no Clube de Ciên-
cias recém formado. A participação da docente também em cursos do
Centro de Ciências do Rio Grande do Sul (CECIRS), quando atuava
como professora da educação básica nesse Estado, teve influência no
modelo de trabalho de iniciação científica com as crianças que come-
çava a se configurar nesse Clube. 
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A equipe que se formou no Clube de Ciências da UFPA foi
composta inicialmente pela docente e seus estudantes da disciplina de
Didática Geral, mas ao longo dos anos passou a agregar novos mem-
bros, sendo estes estudantes de graduação, outros docentes da Uni-
versidade e professores atuantes na educação básica. Destes últimos,
inclusive, havia os que eram cedidos com parte de sua carga horária
pelas Secretarias de Educação1. 

Para além da formação de um simples grupo, podemos in-
terpretar que começa a se configurar na UFPA-Belém, com esse Clube
de Ciências, o que o teórico Ettiene Wenger chamaria de uma comu-
nidade de práticas (CdP), caracterizada como uma união de pessoas
ligadas, sem necessidade de formalização, que possuem um interesse
mútuo, realizam atividades práticas relacionadas a esse interesse com
esforço coletivo e têm repertório compartilhado2. 

Podemos entender  que o interesse mútuo inicial  dos  inte-
grantes do Clube de Ciências da UFPA era criar um ambiente em que
fosse possível dentro da Universidade exercitar a docência de forma
orientada por alguém experiente, na perspectiva do aprender fazendo,
relacionando a teoria com a prática. Pretendia-se desenvolver3 uma
relação triádica formada pelo “envolvimento pessoal, pelo aprender
fazendo em interação social  (docência em duplas) e pelo ambiente
democrático, no qual o professor era o líder democrático com quem
os membros do grupo discutiam e decidiam juntos” (GONÇALVES,
2000, p. 55).

As práticas que se configuravam com esse interesse estavam
inicialmente  voltadas  ao  trabalho com os  estudantes  da  educação
básica, na perspectiva do trabalho com projetos de investigação. As-
sim, começou a se criar a partir daquela constituição de CdP uma for-
ma de trabalho peculiar,  rotinas próprias,  organizaram-se conceitos
próprios, como imaginar o Clube como uma sociedade, na qual os
estudantes do Clube de Ciências seriam os sócio-mirins e os professo-
res das crianças, os sócios-orientadores. Esses são exemplos do que
Wenger chama de repertório que forma a CdP.

1 Ainda hoje há professores com cedência ao Clube de Ciências/NPADC/UFPA.
2 O termo “prática” é usado por Wenger (2001) como um fazer situado historica-
mente e socialmente.
3 O que de fato ocorreu.
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O primeiro projeto foi elaborado por essa CdP e financiado
pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) em 1980. Mas ao longo
dos anos esse Clube de Ciências ganhou a simpatia não só de estu-
dantes da educação básica, mas principalmente de seus professores
quanto ao trabalho de iniciação científica que vinha desenvolvendo.
Começaram então a surgir várias demandas de cursos para formação
continuada de professores da educação básica. A ampliação dos tra-
balhos  e  a  necessidade  de  financiamento  dessas  ações  levaram a
equipe que se formou no Clube de Ciências da UFPA a investir na
elaboração e submissão para financiamento de projetos em parcerias
com outras Instituições de cunho educacional e científico do Pará, pri-
meiro para a região metropolitana de Belém e posteriormente para o
interior do Estado.

É  desse  modo  que  em 1983  é  aprovado  pela  CAPES o
“Projeto de Melhorias do Ensino de Ciências e Matemática”.
O projeto foi elaborado em parceria com o Museu Paraense Emílio
Goeldi, Secretaria de Estado de Educação do Pará e Secretaria Muni-
cipal de Educação de Belém e previa realização de cursos para pro-
fessores e realização de eventos de divulgação e do ensino de Ciên-
cias e Matemática a serem implementados na região metropolitana de
Belém, bem como realização de feiras de ciências como culminância
dos trabalhos escolares. No ano seguinte à aprovação, o projeto passa
a integrar o PADCT/SPEC4 e em 1984 ocorre a I Feira de Ciências da
Cidade  de  Belém,  como  resultante  desse  projeto  (GONÇALVES,
2000). Ainda em 1984 é lançado um novo edital do PADCT/SPEC e
a equipe aprova outro projeto chamado “Laboratório Pedagógico
de Ciências e Matemática”, com ampliação das ações já realiza-
das, mas ainda somente para a capital. 

Até aqui chama a atenção o fato de que o trabalho iniciado
por Terezinha e seus estudantes no Clube de Ciências, que formaram
uma CdP, começar a se estruturar e se fortalecer com apoio de outras
instituições educacionais e científicas de Belém. Essa parceria pode ter
vindo como forma de reconhecimento de que os problemas da edu-
cação em Ciências e Matemática no Pará são complexos e não pode-
riam ser resolvidos de forma fragmentada. Havia necessidade de tra-

4 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Subprograma de
Ensino de Ciências.
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tar esses problemas de forma sistêmica, ou seja, de maneira interliga-
da e interdependente (CAPRA, 1982). Assim, a ideia de configuração
em redes, que tem origem na tentativa de explicar como sistemas vi-
vos naturais funcionam (CAPRA, 1982; 2002; HARGREAVES; FINK,
2007) tem potencial para explicar esse processo de parceria que co-
meça a se configurar em Belém5. 

A concepção de redes está associada à complexidade e ao
entrelaçamento e interdependência (CAPRA, 1982). Assim, podemos
interpretar que começa a se configurar uma rede composta por dife-
rentes  instituições  educacionais  e  científicas  da Grande Belém que
possuem aparentemente um interesse em comum: melhorias na edu-
cação básica, mais particularmente,  na educação científica e mate-
mática paraense. Essa rede que se sustenta pelas relações interpesso-
ais e interinstitucionais, com interação regular, que possuem interesse
em comum e que desenvolvem aplicações práticas relacionadas a esse
interesse será chamada de rede colaborativa de práticas susten-
táveis. 

O termo “sustentáveis” na definição deve-se ao fato de que
havia um empenho forte no sentido de que as práticas desenvolvidas
tivessem durabilidade, fossem mantidas ao longo dos anos. No pri-
meiro momento parece fazer parte dessa rede, além da UFPA (através
do Clube de Ciências), o Museu Paraense Emílio Goeldi, a Secretaria
de Estado de Educação e a Secretaria Municipal de Educação de Be-
lém, bem como os professores e estudantes de graduação envolvidos
com as atividades. A constituição dessa rede contribui para a aprova-
ção de projetos com financiamento externo e promovem a ampliação
e fortalecimento das ações do Clube de Ciências da UFPA.  

Em meados da década de 80 as ações desenvolvidas pelo
Clube de Ciências da UFPA de Belém já iam além da iniciação cien-
tífica para estudantes da educação básica e formação inicial de pro-
fessores. As ofertas de cursos de formação continuada para professo-
res, em virtude das várias solicitações vindas tanto da capital quanto
do interior do Estado, extrapolavam essas funções de um Clube de
Ciências.  Isso levou em 1985 à  criação do Núcleo  Pedagógico de

5A equipe do NPADC/UFPA era consciente da ideia de que as redes formadas entre
diferentes instituições no Pará poderiam ser fundamentais para consolidar e fortalecer
o processo de melhorias do ensino de Ciências e Matemática no Estado, por isso des-
de o início estabeleceu parcerias com várias (UNIVERSIDADE…, 2016).
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Apoio ao Desenvolvimento Científico (NPADC), passando a ter um
espaço  físico  próprio  e  a  estrutura  geral  de  um núcleo  da  UFPA
(NPADC/UFPA), ligado ao Centro de Ciências Exatas e Naturais da
Universidade6. Desse modo, o Clube de Ciências que foi pioneiro nas
ações, passou a ficar vinculado a este Núcleo (GONÇALVES, 1993).
Por esse motivo nos referimos algumas vezes, ao longo da narrativa, à
“equipe do Clube de Ciências/NPADC/UFPA”. 

Em 1987 as ações da rede se ampliam para o interior do Es-
tado através de um projeto aprovado com financiamento externo com
parceria da UFPA, através do NPADC, e a Secretaria de Estado de
Educação (SEDUC), através do Departamento de 1º e 2º graus. O
projeto  “Feiras regionais e estaduais de Ciências: uma pro-
posta para interiorização da melhoria do Ensino de Ciências
e Matemática no Estado do Pará”,  apelidado  pela  equipe  de
FREC, teve uma coordenação mista e foi aprovado no segundo edital
lançado pelo PADCT/SPEC (Edital 01/86).

Esse edital tinha por objetivo: “promover a capacitação dos
professores em exercício nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, através de
cursos de aperfeiçoamento ou programas de treinamento em servi-
ço”7. O FREC pretendia ir além do que, em primeiro momento, o títu-
lo do projeto poderia sugerir, com foco apenas nas Feiras de Ciências.
Diante da situação de isolamento e falta de apoio que os professores
do interior  se  encontravam,  foram pensados  cursos  de  atualização
metodológica (capacitação docente). Nesses cursos seriam considera-
das as diferentes realidades locais dos municípios e esse contexto seria
problematizado no ensino de Ciências e Matemática de modo a for-
mar consciência  crítica  entre  os  estudantes,  visando melhorias  das
condições de vida da população local. Assim, as Feiras viriam como
consequência, como a fase de apresentação à comunidade dos resul-
tados desse trabalho nas escolas. 

A equipe do Clube de Ciências/NPADC/UFPA de Belém en-
tendia  que  o ensino de Ciências  e Matemática possuía  um
compromisso  político  social  para  formação  de  cidadãos

6Como já esclarecido na Introdução, o NPADC tornou-se em 2009 o Instituto de
Educação Matemática e Científica (IEMCI) da UFPA. Neste Núcleo cursei o Mestrado
em Educação em Ciências e Matemática entre 2006 e 2008.
7CAPES. Edital do SPEC/PADCT. 1985 (p. 3). Arquivo do Projeto Fundão Biologia,
pasta H 1.3.  apud Mesquita e Ferreira (2007, p. 7).
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conscientes de sua realidade, críticos e com condições de lu-
tar por uma educação pública de qualidade e melhorias em
suas comunidades (GONÇALVES, 2000). Nesse sentido, a instau-
ração de uma nova cultura de formação de professores era
um meio para atingir esse objetivo. Foi esse ideário, ou fantasia
fundadora na concepção de Kaës (1997), que mobilizou as ações de
formação de professores que culminou com a criação dos grupos de
liderança para o ensino de Ciências e Matemática no interior do Pará.

A responsabilidade e o compromisso social na execução do
projeto FREC, por outro lado, esbarravam em questões objetivas rela-
cionadas ao contexto regional, como os desafios geográficos e de co-
municação no Pará na ocasião da aprovação. Essa situação trouxe al-
guns dilemas à equipe, bem como inseguranças quanto ao alcance
dos resultados pretendidos. 

O projeto foi aprovado, o FREC, mas começou a dar
um medo na gente de como a gente ia garantir os resul-
tados. A gente tão longe de tudo. Porque Belém... se
hoje  ainda  pode assustar  quem começa,  imagina  na-
quela época, era tudo muito mais difícil, em termos de
transporte e tudo. De comunicação de modo geral. TE-
LEFONE, era uma coisa incrível. Internet era um sonho
na nossa cabeça. Eu lembro que eu dizia: um dia a gen-
te vai só ligar e vai poder falar com todo mundo. Imagi-
na...isso que a gente está fazendo hoje aqui era um SO-
NHO pra mim [refere-se ao uso do skype], estás enten-
dendo? E  a  gente  achava  que  podia  fazer  isso,  mas
olha, passaram-se 30 anos, não é? (Entrevista com Te-
rezinha, 2013).

Assim, havia necessidade de criar estratégias  para superar
esses desafios para implantar o projeto FREC, pois o Curso prático de
Metodologia do ensino de Ciências7 inicialmente ofertado em Santa-
rém e em outros municípios era de 180 horas, que compreendia qua-
tro etapas de 45 horas.  Como é que a gente vai dar o curso e vem
embora? E daí? Como é que vão acontecer de fato as Feiras de Ciên-
cias pra gente ver os resultados? Esse foi um grande impasse (Entre-
vista com Terezinha, 2013). Ou seja, como sustentar o processo de re-
novação do ensino de ciências em Santarém e nos outros municípios?

Após várias discussões  da equipe do projeto,  foi  decidido
que os professores cursistas nos municípios do interior do Estado, ain-
da na primeira etapa, seriam desafiados a “criarem um Grupo de lide-

7O curso era de Aperfeiçoamento docente.
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rança acadêmica local” (GONÇALVES,  2000,  p.  21),  formado por
três ou quatro professores. O propósito de criação desse Grupo, con-
forme aponta Terezinha, era para que, inicialmente, servisse de ponte
entre os professores que ficam lá e o nosso Grupo daqui [da capital]
(Entrevista com Terezinha, 2013). Caso os professores cursistas tives-
sem alguma necessidade no meio tempo entre as vindas dos orienta-
dores, seria responsabilidade desses três ou quatro escolhidos infor-
marem à equipe do NPADC em Belém. Para isso valiam-se do telefo-
ne institucional ou de cartas, mas dada a necessidade de urgência da
comunicação na maioria das vezes, o contato era feito via telefone.
Em síntese, a criação dos grupos de liderança visava aumentar forças,
descentralizar e estabelecer parcerias, a fim de multiplicar o trabalho
que vinha sendo feito na capital do Estado (GONÇALVES, 2000). Es-
sas parcerias com os professores dos municípios a partir da criação
dos  grupos  de  liderança  vinham fortalecer  a  rede  colaborativa  de
práticas sustentáveis iniciada há anos na capital.

Apesar de Terezinha explicitar o motivo inicial para a criação
do Grupo de liderança em Santarém, de servir de apoio ao grupo de
Belém, uma carta entregue aos docentes na ocasião do primeiro cur-
so, em 1988, aponta um interesse maior para consolidar esses grupos
criados no interior do Estado: deles serem co-participantes do movi-
mento de melhorias do Ensino de Ciências, que havia começado no
Brasil na década de 50, mas cuja região Norte e Centro-Oeste ficaram
“esquecidas” no processo (GONÇALVES, 2000). Tanto é assim que
além do curso em Santarém nesse período, foram ofertados mais ou-
tros 14 (quatorze) cursos em diferentes municípios do Estado através
do projeto FREC. Destes, foram originados inicialmente 17 (dezesse-
te) grupos de liderança organizados de diferentes formas, tais como
Clubes de Ciências, Grupos pedagógicos, Museus de Ciências etc. O
número de grupos formados “depois chegou a mais de 30” (Entrevis-
ta com Terezinha, 2013).

As realidades encontradas em cada município para implanta-
ção dos grupos de liderança eram diferentes e estavam relacionadas
às injunções políticas locais, ao apoio ou não que recebiam do Cam-
pus  universitário  (quando  havia),  da  prefeitura,  das  Secretarias  de
Educação e da Comunidade, o que era determinante para a sua con-
solidação. Assim, a rede colaborativa de práticas sustentáveis que vi-
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nha se formando desde início da década de 80 na capital parece que
foi fortalecida com a participação dos grupos de liderança que se for-
maram e ainda contava com os apoios de alguns Campi universitários
e prefeituras municipais, que também passaram a fazer parte da rede,
cada um a seu modo, desenvolvendo ações, prestando apoios, para
que as práticas tivessem sustentabilidade. 

Como resultado do primeiro Curso Prático de Ciências que
foi oferecido em Santarém em 1988 para professores da rede munici-
pal  e estadual  de ensino8,  após a “chamada feita  aos professores”
através da carta e de conversas com a formadora (Terezinha), surge
um grupo de liderança local cujos integrantes foram escolhidos entre e
pelos próprios participantes do curso. 

A ideia  de criação do grupo de liderança,  que recebeu o
nome de Grupo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico
(GPADC) de Santarém, ganhou logo o apoio de professores, gestores
e  autoridades  locais.  Assim,  a  fundação  oficial  ocorrida  em
11/11/1988 contou com a participação de autoridades locais em Edu-
cação, coordenador do  Campus Universitário de Santarém, coorde-
nadora do NPADC/UFPA/Belém9, professores da rede Estadual e Mu-
nicipal de ensino participantes do primeiro curso prático de Ciências
ofertado pelo NPADC/UFPA/Belém e outros professores da rede Esta-
dual e Municipal de ensino. Podemos perceber que havia um interesse
mútuo entre essas pessoas para estarem ali reunidas. Algumas repre-
sentavam instituições que passaram a se tornar parceiras naquela oca-
sião, de modo a fortalecer a rede colaborativa de práticas sustentá-
veis. O grupo de liderança de Santarém nos parece também que sur-
ge como uma CdP.

UM GRUPO DE LIDERANÇA INTERINSTITUCIONAL NO CAMPUS
DA UFPA – O CPADC DE SANTARÉM (1989-2009)

Quando os professores participantes do curso de capacitação
oferecido pelo NPADC/UFPA em Santarém foram convidados a for-
mar um grupo de  liderança houve escolha entre  os  cursistas  para

8 A maioria desses cursistas era de professores leigos, sem formação ao nível de gra-
duação. Alguns também eram estudantes do Campus da UFPA-Santarém.
9 Professora Terezinha Valim O. Gonçalves, que coincidentemente estava no municí-
pio ofertado uma das etapas do curso prático de Ciências.
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quem formaria a comissão coordenadora do grupo. Assim, alguns in-
tegrantes ficaram com essa incumbência, apesar de nem todos efeti-
vamente se envolveram com a proposta. Nessa fase inicial já parece
claro as dificuldades do comprometimento dos professores com o tra-
balho duro da implementação de mudanças,  pois “Inovações facil-
mente atraem entusiastas precoces, mas é mais difícil convencer edu-
cadores mais céticos a se comprometerem com o trabalho duro da
implementação” (HARGREAVES; FINK, 2007, p. 11).

Percebe-se nesse primeiro momento que o grupo que efeti-
vamente esteve comprometido com a proposta de mudança era pe-
queno, em torno de três a quatro pessoas, o que exigia o desempe-
nho de múltiplas funções da comissão coordenadora, por exemplo,
coordenar e implementar ações, o que por certo gerava maiores difi-
culdades. No entanto, mesmo diante dessa situação, o ativismo, que é
um modo de reagir a pressões externas indesejadas, engajar-se asser-
tivamente com o ambiente, ativar redes pessoais e profissionais e for-
mar alianças estratégicas com a comunidade (HARGREAVES; FINK,
2007), foi uma característica fundamental dos integrantes desse grupo
para que as práticas se mantivessem e se consolidassem em Santa-
rém, mantendo a sustentabilidade do grupo. Assim, foi com essa atitu-
de, mobilizada pela “fantasia fundadora” trazida por Terezinha e com
apoio da rede que se formou, que a equipe inicial do GPADC-Santa-
rém conseguiu realizar práticas importantes já nos primeiros anos de
funcionamento.

Inicialmente esse grupo foi chamado de GPADC de Santa-
rém, mas já no início da década de 90 em virtude da abrangência de
suas  ações  em  um  novo  projeto  aprovado  em  edital  do
PADCT/SPEC, o Rede Piracema, passa a ser chamado de Centro Pe-
dagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico (CPADC) de San-
tarém. Além das relações interpessoais que surgem com a fundação
desse Grupo, o CPADC-Santarém surge como uma instância interins-
titucional, por ser formado pela parceria entre Secretaria Municipal de
Educação (SEMED) de Santarém, Secretaria de Estado de Educação
(SEDUC)  e  UFPA  (através  da  PROEX10,  Campus  de  Santarém  e
NPADC). Desse modo, já podemos perceber que a rede colaborativa
de práticas sustentáveis chega a Santarém agregando a nova CdP for-

10 Pró-reitoria de Extensão da UFPA.
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mada (o CPADC de Santarém) e outras instituições locais. Essa CdP
já no primeiro ano de existência dá indícios de que faria um trabalho
incansável para manter a “fantasia fundadora”: realizou eventos, co-
ordenou cursos a professores, assessorou a criação de novos grupos,
enfim... 

Como a sede do CPADC funcionou desde sua fundação no
Campus da UFPA-Santarém, o CPADC também serviu como um im-
portante instrumento para consolidar o projeto de interiorização da
Universidade nesse período. Por isso, em muitos aspectos a história
desse Centro se cruza com a história da interiorização da UFPA, e
mais  particularmente,  do  Campus  da  UFPA-Santarém.  O CPADC-
Santarém por muitas vezes representava a UFPA naquela região do
Estado, pois, como o grupo de liderança de Santarém surge no mes-
mo período da implantação do Programa de Interiorização da UFPA,
o trabalho do GPADC, especialmente com os professores e alunos da
educação básica, adquiria um grande potencial para trazer visibilida-
de das ações  da Universidade para  a população,  não somente de
Santarém, mas do Oeste do Estado. Nesse sentido, o papel político11

do CPADC foi importante no processo de interiorização da UFPA: De
início, aonde chegavam as negociações para expansão do Campus, lá
chegava também o Clube de Ciências e ou as atividades do GPADC
(Relato de Rosa, 2015).

A  presença  do  Campus  Universitário  de  Santarém  nessa
rede parece ter papel decisivo na sustentação do CPADC de Santa-
rém. Com o desafio de formar professores no interior da Amazônia e
fazer a “ponte” com a educação básica,  era interessante manter  o
Centro porque ele conseguia cumprir a função da extensão, estreitava
os laços com a educação básica, o que era muito importante para que
o Campus alcançasse um status na comunidade, especialmente nesse
primeiro momento (final da década de 80 e início de 90), já que ain-
da estava em processo de consolidação do programa de interiorização
da UFPA. Nesse sentido, passamos a compreender a coexistência de
diferentes interesses para que o Centro continuasse existindo, mas o
fato de conseguir fazer melhor o trabalho com os alunos da educação
básica, a exemplo do Clube de Ciências de Santarém, que atravessa
gerações em funcionamento na Universidade atendendo estudantes

11 E alguns relatam inclusive interesse político partidário.
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do ensino fundamental e médio em turmas anuais regulares, tem sido
um fator determinante para a sustentabilidade do CPADC na institui-
ção. 

A cedência de funcionários/professores ao CPADC possibili-
tada pela assinatura de convênios com as Secretarias de Educação
torna-se cada vez mais difícil ao longo dos anos. Assim, por volta de
2008 apenas dois funcionários continuam cedidos pela SEDUC e SE-
MED (Marta e Rui)  e as Secretarias de Educação passaram a não
mais disponibilizar outros professores para atuarem no CPADC. Já
não havia por parte da coordenação do  Campus  tanto apoio como
era no início do Grupo de liderança formado, pois o projeto de interi-
orização já estava consolidado e se falava na transformação do Cam-
pus da UFPA-Santarém em uma nova Universidade. Além disso, o
projeto  Piracema já  havia  finalizado,  o financiamento  com a OEA
também e a UFPA estava passando por uma crise financeira que afe-
tou o apoio que a Pró-reitoria de extensão dava aos Campi da UFPA
no interior do Estado e, consequentemente, aos Grupos de liderança
de Apoio ao Ensino de Ciências e Matemática formados nos municí-
pios. Essa situação gera uma crise no CPADC-Santarém que ameaça
a sustentabilidade do Centro.  Em outras palavras, o enfraquecimento
da rede colaborativa de práticas sustentáveis leva à crise do CPADC-
Santarém. 

Por outro lado, no plano mais interno e subjetivo ao grupo,
podemos perceber que havia uma dedicação hercúlea da equipe do
CPADC Santarém, em especial das coordenações do Centro até nesse
período, para que as ações continuassem a desempenhar seu papel
na região. No entanto, a falta de apoio das instituições que apoiavam
inicialmente, acabou tornando o trabalho muito árduo, quase esgo-
tando recursos materiais e humanos e, com isso, reduzindo as energi-
as necessárias para a sustentabilidade do grupo. Podemos inferir que
essa  situação  pode  ter  sido  um  dos  fatores  que  leva  à  crise  no
CPADC-Santarém. 

Assim, em termos institucionais, o que restou da rede cola-
borativa de práticas sustentáveis nesse período de crise do CPADC
parece ser o Campus da UFPA-Santarém, mesmo não sendo o apoio
tão próximo como no período da fundação; o NPADC/UFPA e a pró-
reitoria de extensão da UFPA na prestação de apoio, assessoria quan-
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do possível, dadas as limitações orçamentárias. As Secretarias de Edu-
cação,  como já  comentamos,  contribuiu  ainda com a cedência  de
dois funcionários. Ao que parece, ainda se conseguiu manter articula-
ção, mesmo enfraquecida, entre essas instituições de modo a garantir
o funcionamento do grupo.

Uma  possível  explicação  para  a  continuidade  das  ações,
mesmo reduzidas pela equipe, formada basicamente por duas pesso-
as que mantiveram em funcionamento, é a presença de confiança e a
emoção, duas fontes de energia para manter a engrenagem dessa ins-
tância em funcionamento. A confiança está relacionada à expectativa
positiva por resultados favoráveis; ela influencia a disposição para in-
vestir esforços. Quanto à emoção, está relacionada à identificação que
as pessoas têm com o tipo de trabalho emocional que o emprego lhes
exige (HARGREAVES; FINK, 2007).

O CPADC NA GESTÃO DO ICED/UFOPA (2010-2015)

Até a fundação da UFOPA em Santarém esse CPADC já ha-
via realizado um número gigantesco de atividades, mas seu momento
de auge parecia chegar ao fim nos últimos anos antes da criação da
nova Universidade. A crise chegou, o que sinalizava que eram neces-
sárias mudanças para que essa instância continuasse existindo. É des-
sa forma que o CPADC chega ainda em funcionamento, na fundação
da UFOPA no final de 2009. 

No início de 2010, quando novos docentes da Universidade
chegam através de concurso, assume a coordenação a docente Dara
que teve a pretensão de reerguer o Centro, pois já possuía um envol-
vimento emocional com aquele ambiente por ter participado de suas
ações em anos anteriores e conhecer a história daquela instância. Co-
meça a se delinear então uma nova perspectiva da história do, agora,
CPADC da UFOPA. 

Assim, a situação de crise do CPADC parece ter durado até
abril de 2010, com a chegada da professora Dara à UFOPA, quando,
por iniciativa própria, foi nomeada coordenadora do CPADC-Santa-
rém pela então diretora do ICED. A determinação da coordenadora
em retomar o CPADC, resgatando sua vocação original  parece ter
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sido decisiva, conforme fica claro em alguns relatos de participantes
da pesquisa.

Algumas iniciativas foram logo tomadas pela coordenação
que favoreceram o processo de retomada das atividades do centro:
convite a outros docentes da UFOPA para atuação como orientadores
no Clube de Ciências e outras atividades do CPADC; mudanças no
Clube de Ciências12; aumento do número de estudantes de graduação
na função de professores-estagiários; aquisição de bolsas de extensão
e de monitoria através de aprovação de planos de trabalho em editais
internos;  interação com outros projetos/programas da universidade,
tais como o Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) e
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)13.

A coordenação do CPADC da UFOPA ficou ligada direta-
mente à direção do ICED através de uma Coordenação técnica de
apoio a projetos e programas de pesquisa14. O (a) coordenador (a) do
Centro recebe apoio direto da equipe de docentes da instituição que
atuam no CPADC (professores-orientadores), em um regime de traba-
lho colaborativo, e estes recebem suporte da Secretaria do CPADC e
dos bolsistas e voluntários que atuam nas atividades. A equipe se mo-
difica a cada ano, alguns permanecem, outros se vão por vários moti-
vos, o que caracteriza o que Wenger (2001) chamaria de discontinui-
dades generacionales em uma CdP.

Um diferencial importante, se comparado a anos anteriores,
é a participação de docentes da Universidade como professores-orien-
tadores do CPADC, em geral, com pós-graduação na área de educa-
ção em Ciências e Matemática. Alguns, inclusive, formados em cursos
de pós-graduação  latu  e  strictu sensu ofertados pelo NPADC/UFPA.
Esses docentes sentiam-se convidados, e eram incentivados pela equi-
pe do Centro, a contribuírem com a proposta de melhorias do ensino

12 Tais como, aumento do número de turmas e separação entre ensino fundamental
e médio, entrada de estudantes de graduação de diferentes áreas para atuarem no
Clube de Ciências e preparação deles em Semanas Pedagógicas, realização de conse-
lhos de classe ao final de cada ano, entre outras.
13 Isso foi possível, em grande parte, porque os mesmos docentes que colaboravam
com o CPADC, também trabalhavam no PIBID.
14 Essa coordenação técnica de apoio a projetos e programas de pesquisa surgiu
apenas em 2014 com a oficialização do organograma do ICED. No período da entra-
da de Dara na coordenação do CPADC, a relação parecia ser diretamente com a di-
reção do instituto, já que não havia uma organização clara da estrutura do Instituto.
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de Ciências e Matemática na educação básica da região, afinal, pare-
ciam compartilhar desse compromisso mútuo da CdP. Podemos per-
ceber também que a rede colaborativa parece ter deixado não apenas
sementes, mas também frutos em anos anteriores15, que davam pros-
seguimento e ressignificavam em alguns aspectos a fantasia inicial tra-
zida por Terezinha à Santarém.

Além  dos  docentes  mais  diretamente  envolvidos  com  o
CPADC, outros docentes da UFOPA também passaram a oferecer co-
laboração eventual em orientação de estudantes, palestras, minicursos
etc.,  quando  solicitados,  ou  mesmo  utilizam o  Clube  de  Ciências
como “laboratório pedagógico” para práticas em disciplinas de gradu-
ação. 

O grupo parece ter adquirido maior independência instituci-
onal  para  funcionamento,  comparando-se  ao  grupo  da  época  da
UFPA Santarém, apesar das instituições que antes apoiavam terem
aos poucos se afastado. No entanto, parece ter enfraquecido as bus-
cas por apoio de instituições externas à Universidade. As mobilizações
no sentido de aprovar projetos parecem ter o intuito de fortalecer a
ação da CdP e manter a sustentabilidade das práticas. As parcerias in-
ternas à instituição (UFOPA) entre institutos, com pró-reitorias, com
outros projetos, com docentes, também adquirem importância para o
reconhecimento do CPADC e de suas práticas, já que a história aqui
contada é desconhecida da maior parte dos docentes que formam
hoje a UFOPA.  

Podemos perceber que uma perspectiva diferente de traba-
lho começou a se delinear e a rede colaborativa de práticas sustentá-
veis passou a ter uma nova configuração, com novos sujeitos/profissi-
onais envolvidos e novas instituições compondo a rede, como a UFO-
PA. Afinal, cada componente da rede tem a função de “transformar
ou substituir outros componentes, de maneira que a rede como um
todo regenera-se continuamente” (CAPRA, 2002, p. 18). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise narrativa da história do CPADC criado em Santa-
rém apontou para a existência de uma rede formada por diferentes

15 Os professores formados ao nível de pós-graduação que atuam neste CPADC.
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instituições e profissionais que, trabalhando em sinergia, interagiam
regularmente e possuíam um interesse em comum e aplicações de
práticas sustentáveis relacionadas a esse interesse. Essa rede, a qual
denominamos rede colaborativa de práticas sustentáveis, foi muito im-
portante para que o CPADC de Santarém pudesse se manter desen-
volvendo  práticas,  mesmo  ressignificadas  pelas  novas  gerações  de
membros, mas que se sustentaram ao longo de seus 27 anos de exis-
tência. 

Isso nos mostra que para um grupo pequeno funcionar, em
especial no interior da região Amazônica é necessário uma rede traba-
lhando em sinergia. Sem a existência dessa rede o Centro poderia tal-
vez ter existido, mas é pouco provável que fosse sustentável ao longo
dos anos. A sustentação dessa rede, por outro lado, necessita de pila-
res, como o entusiasmo das pessoas, apoio institucional e apoio finan-
ceiro. Foi possível perceber que na ausência de alguns desses pilares o
CPADC de Santarém entrou em crise, demonstrando a importância
desses elementos.  

Durante todo esse período assistimos a uma série de mudan-
ças e de transformações pelas quais a equipe do CPADC passou em
função das diversas demandas que atendeu. No entanto, essas mu-
danças não impediram que houvesse sempre um interesse mútuo que
unia aqueles integrantes, característica que nos permitiu identificar o
CPADC como uma Comunidade de prática (CdP).  

Na medida em que essa CdP teve garantida sua sustentabili-
dade por  integrar  uma rede  com aquelas  características,  pudemos
também discutir quais mudanças que ocorreram nessa rede. Como
houve o enfraquecimento ou ausência de apoios de algumas institui-
ções e profissionais ao longo dos anos, em especial na transição da
UFPA para UFOPA em Santarém, novas relações surgiram interna-
mente na nova Universidade de modo a reestabelecer a rede colabo-
rativa de práticas sustentáveis para manter o CPADC e a sustentabili-
dade de suas práticas. 

Se em um primeiro momento o CPADC conseguiu se man-
ter em grande parte porque cumpria um papel importante na consoli-
dação do projeto de interiorização da UFPA para a região oeste do
Estado, é indiscutível que a perspectiva extensionista do trabalho de-
senvolvido pela equipe desse Centro, na articulação da universidade
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com a escola básica, parece ter sido decisiva na sustentabilidade des-
sa instância ao longo de toda a sua história. 

Podemos perceber que o movimento de melhorias do ensino
de Ciências chega ao Pará em tempo e contexto bem peculiares se
comparadas a outras regiões do Brasil. Uma primeira diferença surge
no período em que começam a chegar essas discussões e práticas no
Estado, pelo menos três décadas depois de terem iniciado nas regiões
Sul e Sudeste do Brasil iniciativas similares. Se não fosse pela iniciati-
va do grupo do Clube de Ciências de Belém, em especial dos profes-
sores que se empenharam para que o Pará começasse a participar
desse movimento, é possível que mais algumas décadas demorassem
ainda para que a população do interior desse imenso Estado pudesse
ter a oportunidade de ter contato com inovações no ensino de Ciên-
cias. 

Assim,  temos  que  reconhecer  o  mérito  da  equipe  do
NPADC/UFPA e dos professores que “toparam o desafio” em Santa-
rém de fundar e manter práticas que estavam de acordo com a fanta-
sia fundadora (KAËS, 1997) de compromisso político social ambiental
do ensino de Ciências e Matemática e de contribuição para a melho-
ria das condições de vida dos paraenses. O ativismo dos integrantes
ao longo de toda a história aqui contada foi fator determinante para a
sustentabilidade do CPADC e de suas práticas em Santarém.
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O CARNAVAL É O QUINTAL DO AMANHÃ: SABERES E
PRÁTICAS EDUCATIVAS NA ESCOLA DE SAMBA BOLE-

BOLE EM BELÉM DO PARÁ

Margarida do Espírito Santo Cunha Gordo* 
Márcia Maria Strazzacappa Hernandez**

VISÃO PANORÂMICA DA AVENIDA DO SAMBA

As vivências e memórias carnavalescas que remontam desde
minha infância misturadas com inquietações que foram se materiali-
zando durante anos de estudo e de atuação como professora sobre os
temas educação, escola, qualidade de aprendizagem entre outros, ali-
adas ao interesse mútuo, meu e de Márcia Strazzacappa, minha orien-
tadora, de transformar isso tudo em estudo acadêmico, foi  o liame
que nos direcionou para a construção da tese O carnaval é o quintal
do amanhã: saberes e práticas educativas na escola de samba Bole-
Bole em Belém do Pará. 

Como as demais teses defendidas dentro do Laboratório de
Estudos sobre Arte, Corpo e Educação, Laborarte, a estrutura con-
vencional do texto sofreu algumas modificações. Assim, a tese foi de-
nominada desfile de carnaval. O texto é um samba-enredo. Os capítu-
los são estrofes. O problema é a indicação do enredo. O objetivo geral
é o enredo. A introdução é a sinopse do enredo. A metodologia são os
caminhos da composição. Os entrevistados são os destaques. Os auto-
res (referencial teórico) são os apoios dos destaques. A conclusão é o
fechamento deste samba-enredo. O glossário são as pérolas do carna-
val. Os anexos e os apêndices são a dispersão. O nosso samba enredo
(texto da tese) foi construído com três estrofes (capítulos). 
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auxílio financeiro da CAPES - Brasil. Professora da Escola de Aplicação da UFPA. E-
mail:  margaridagordo@yahoo.com.br. Grupos de Pesquisa: Laboratório de Estudos
sobre Arte, Corpo e Educação da UNICAMP – Laborarte e Grupo de Pesquisa em
Práticas Pedagógicas para o Ensino na Educação Básica da UFPA.
**Orientadora. Livre Docente pela UNICAMP. Doutora em Artes pela Universidade
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A 1ª Estrofe: Carnaval e escola de samba fez uma abordagem sobre o
corpo; traçou um breve histórico do carnaval no Brasil, fazendo um
contraponto entre o carnaval de escola de samba do Rio de Janeiro
com o de Belém do Pará. Fez-se também, um sobrevoo da trajetória
das escolas de samba de Belém, ressaltando seu início, os tempos áu-
reos, os conflitos, as dificuldades, as fundações das escolas, entre ou-
tros fatos e situações que permearam sua história. Essa estrofe é com-
posta por três partes:

CARNAVAL E CORPO

Olha põe no corpo movimento
Põe nos olhos sentimentos

Euforias verdadeiras
Hoje faz enredo na avenida

Minha escola tão querida, carnaval é brincadeira [...]1

Carnaval e corpo têm uma relação muito estreita, por isso é
importante  destacar  que a  historiografia  do corpo  revela  que  este
atravessou séculos vivenciando restrições e tabus, envolvido por mis-
térios, enigmas, contenção, discrição e silêncio. Somente na sociedade
contemporânea ele passa a ser o centro das atenções, principalmente
o feminino, que “de ocultado transformou-se em objeto de exposição,
admiração, desejo,  interferências” (MATOS, 2007, p.  11),  interven-
ções e estudos. Essa centralidade assumida pelo corpo revela muito
mais do que o próprio corpo, ela é carregada de valores simbólicos e
age como demarcadora de sua identidade cultural.

Como o corpo é o primeiro contato do ser humano com
tudo e com todos que o cerca – contato entre pessoas é uma constan-
te no carnaval – nele é delineado o arcabouço cultural de um grupo
específico. Daolio (2009, p. 39) reforça esse pensamento quando diz
que “o corpo é a expressão da cultura, portanto cada cultura vai se
expressar por meio de diferentes corpos, porque se expressa diferente-
mente como cultura”.

De acordo com Le Breton (2009, p. 11), apesar de o corpo
representar o principal ponto de diferenciação entre as pessoas e por

1Trecho do samba enredo do Bole-Bole para o carnaval de 2011, que teve como
tema: bonecos pra lá de animados. Compositor: Vetinho (PALHETA, 2012a, p. 95).
Não possui discografia.
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marcar a individualidade, acredita que, parte dele a ligação entre ou-
tros corpos, ou seja, o corpo é o lócus das relações interpessoais, “o
conector que o une aos outros”. Assim, podemos entender que o cor-
po também é o liame de uma escola de samba, do carnaval e dos
processos educativos. 

Faz-se necessário ressaltar que no espaço da escola de sam-
ba transitam muitas pessoas, muitos corpos se entrecruzando em seu
cotidiano e, que por uma vasta rede de socialização se conectam (re)
produzindo saberes e conhecimentos que são essenciais para a cons-
trução social, relacional e cognitiva do ser humano.

É importante abordar  que o corpo em seu cotidiano, por
uma questão social e comportamental, se prende a convenções, se to-
lhe de momentos de liberdade, se automatiza, desempenha tarefas e
cumpre papéis de modo mecanizado etc. Não necessariamente ele é
um corpo infeliz, mas um corpo comportado, educado e contido. Nes-
sa concepção de comportamento e contenção dos corpos e, conse-
quentemente do sujeito, fica nítido o papel da escola tradicional como
protagonista desse processo fundamentado na instrumentalidade, no
disciplinamento e na aprendizagem da civilidade, elegendo o controle
e a disciplina como marcos de educação (NÓBREGA, 2005).

Propomos que esse corpo seja tomado pela ação festiva do
carnaval,  tanto na escola quanto na vida.  Percebemos a escola de
samba mais independente dessas amarras e muito próxima da reali-
dade das pessoas, por isso, investimos neste estudo que busca o reco-
nhecimento de práticas educativas nesses espaços, com o intuito de
ampliar o acesso de mais jovens à educação. 

OS CARNAVAIS DO PARÁ

O carnaval no Pará, mais especificamente na capital Belém,
teve seu início com o entrudo, manifestação festiva trazida pelos colo-
nizadores portugueses para o Brasil no final do século XVII (1695), se
estendendo até meados do século XIX (1844), ano em que houve o
primeiro baile de máscaras no Teatro Providência e a chegada de ou-
tras práticas carnavalescas no Estado, como o Zé Pereira, o corso, os
clubes carnavalescos ou grandes sociedades, o carnaval de rua com
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sujos e mascarados, cordões etc., fase chamada de pós-entrudo (OLI-
VEIRA, 2006). 

Oliveira (2006) classifica o carnaval paraense em três fases:
1. Entrudo (1695-1844); 2. Pós-Entrudo (1844-1934) e 3. Carnaval
da Era do Samba (a partir de 1934), subdividida pelo autor em duas
fases: 1. Carnaval das batalhas de confete que vai até 1957 e 2. Car-
naval oficial de avenida, a partir de 1957. 

Gonçalves  (2006)  apresenta  uma  classificação  para  essas
manifestações carnavalescas que aconteciam no Rio de Janeiro no
início do século XX: 1. Cordões – caracterizados por uma manifesta-
ção sem nenhuma organização, livre e muito barulhenta, constituída
pela  população pobre;  2.  Grandes Sociedades  – eram constituídas
pela elite que se reunia nas associações e clubes, que tinha como ca-
racterística a organização e a pouca participação popular; 3. Ranchos
– formados por grupos mais populares, em relação às grandes socie-
dades e mais acessíveis.

A organização conquistada e os elementos adquiridos pelos
Ranchos, deram origem às escolas de samba, que segundo Von Sim-
son (2007, p. 26), é uma “maneira de brincar no carnaval criada na
década de 1930 por elementos das classes populares de origem afri-
cana, habitantes dos morros e subúrbios cariocas, tendo sido incenti-
vada pelo setor comercial e pelos poderes públicos”. 

É importante destacar que o carnaval carioca de escola de
samba foi oficializado na década de 1930 em plena ditadura varguis-
ta, momento no qual se pensava um novo projeto para o Brasil, nor-
teado por uma forte corrente nacionalista que apostava em sua recu-
peração econômica a partir do aproveitamento de suas riquezas natu-
rais, incluindo a formação do cidadão nacional (VIANNA, 2004). 

Segundo Vianna (2004) e Galvão (2009), o primeiro gover-
no de Getúlio Vargas foi marcado pelo fortalecimento do samba e do
carnaval, sendo estabelecido pelo governo que os sambas enredos ti-
vessem um caráter histórico, didático e patriótico, com o intuito de re-
forçar a “onda” nacionalista, pela qual o país estava passando.

O Rancho Escola de Samba Deixa Falar foi a primeira escola
de samba do Brasil, tendo sido fundada em agosto de 1928, desfilan-
do pela primeira vez em 1929. Teve vida curta, desfilando pela última
vez em 1933, apesar do pouco tempo de duração, o Deixa Falar con-
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tribuiu extraordinariamente para o carnaval carioca e para a própria
música popular brasileira. O título de escola de samba a que ele pró-
prio se atribuía foi adotado pelos blocos carnavalescos que surgiam,
espalhou-se pela cidade do Rio de Janeiro e deu início a uma nova
forma de brincar o carnaval, até porque antes do governo varguista
abraçar as escolas de samba, havia uma grande perseguição policial
contra o movimento de carnaval no Rio de Janeiro (CABRAL, 2011). 

Não há consenso, mas alguns autores defendem a tese de
que o sambista Ismael Silva, um dos fundadores do Deixa Falar, tenha
sido o criador do termo escola de samba. E segundo contam, a ori-
gem desse termo é devido ao fato dos sambistas de maior influência
serem denominados de mestres ou professores e de se reunirem para
tocar samba e ensaiar em frente a uma escola normal, que funcionava
no bairro do Estácio, berço do próprio samba. Por conta das influên-
cias advindas dessas situações, ao fundarem essa agremiação carna-
valesca, denominaram-na de Rancho Escola de Samba Deixa Falar
(CABRAL, 2011).

É oportuno identificar a relação existente entre a escola for-
mal e a escola de samba. Entre professor/mestre e sambista. Em to-
mar conhecimento de que a denominação escola de samba está com
suas raízes fincadas na escola, por que tentar cortar essas raízes? Por
que não permitir o cruzamento entre escola e escola de samba e espe-
rar a colheita? 

O nascimento das escolas de samba no Rio de Janeiro, coin-
cidiu com o período em que o paraense Raimundo Manito morou
nessa cidade (OLIVEIRA, 2006). No ano de 1929, quando Manito
chegou em terras cariocas, o Rancho Escola de Samba Deixa Falar
havia desfilado pela primeira vez, e a Estação Primeira de Mangueira
estava sendo fundada. Ao chegar de volta em Belém em 1934, reuniu
um grupo de amigos em um domingo gordo e saiu pelas ruas de seu
bairro rumo ao centro da cidade batucando e cantando, em um bloco
que  denominou  de  Rancho  Não  Posso  Me  Amofiná (OLIVEIRA,
2006).

Assim nasceu uma das mais antigas escolas de samba do
Brasil e a primeira do Estado do Pará, no bairro do Jurunas em Be-
lém, o Grêmio Recreativo e Beneficente Jurunense Rancho Não Posso
Me Amofiná. Anos após sua fundação deu início ao movimento car-
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navalesco de escola de samba – apesar de muito incipiente em seus
primeiros anos – foi com o passar do tempo evoluindo e adquirindo
algumas características próprias, mas mantendo suas raízes ligadas ao
carnaval carioca (OLIVEIRA, 2006).

A partir de então outras agremiações foram surgindo, como
o Tá Feio em 1935 proveniente do bairro da Campina, a Escola Mista
do Carnaval em 1936 (já extinta), oriunda do bairro do Umarizal e a
Escola de Samba Uzinense do bairro da Cremação (já extinta). Em
1946, outra agremiação foi fundada no bairro da Campina, o Impé-
rio de Samba Quem São Eles,  atualmente localizada no bairro do
Umarizal. Em 1951, chegou a vez da escola do bairro da Pedreira, o
Maracatu  do Subúrbio,  atualmente  denominada de  Embaixada de
Samba do Império Pedreirense. Em 1952, do bairro da Campina sur-
ge mais uma escola, a Sociedade Recreativa e Carnavalesca Dissiden-
tes da Campina que antes  de seu primeiro desfile de carnaval  em
1953, passou a denominar-se  Universidade de Samba Boêmios da
Campina,  tendo  desfilado  pela  última  vez  em  1985  (OLIVEIRA,
2006). 

De  acordo  com  Oliveira  (2006)  todas  essas  agremiações
também passaram a participar das famosas batalhas de confete, até
que no ano de 1957, a Prefeitura passou a ser a organizadora do des-
file, o qual ganhou o caráter de oficial e a acontecer todos os anos.

No ano de 1973 foi  a vez da  Associação Carnavalesca A
Grande Família do bairro do Telégrafo, que iniciou como bloco e foi
ascendendo de categoria até chegar a ser escola de samba em 1989.
Em 1974 foi fundado o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Piratas
da Batucada ainda como bloco carnavalesco no bairro do Reduto,
atualmente faz parte do grupo especial de escolas de samba, locali-
zando-se no bairro da Pedreira. Outra agremiação carnavalesca que
surgiu foi o Grêmio Recreativo Social e Cultural Mocidade Olariense
do Distrito de Icoaraci, fundado em 1975 como bloco, ascendeu à es-
cola de samba do grupo especial e atualmente, não desfila mais (OLI-
VEIRA, 2006).

No ano de 1979 nasceu o Grêmio Recreativo e Escola de
Samba da Matinha no bairro de Fátima, ascendendo para o grupo es-
pecial no ano de 1997. Outra agremiação carnavalesca que entrou
nesse cenário, já como escola de samba em março de 1981, foi  a
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Acadêmicos  da Pedreira,  pertencente ao bairro da Pedreira.  Atual-
mente não mais desfila (OLIVEIRA, 2006).

Em 1982 foi a vez da escola de samba do bairro do Gua-
má2, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Arco Íris, que revolucio-
nou o desfile oficial da década de 1980, levando para a avenida mui-
to luxo, grandiosidade e imponência, que foram sua marca pelo curto
período de sua existência, desfilando pela última vez em 1989. Outra
agremiação carnavalesca oriunda do bairro do Guamá, foi a Associa-
ção  Carnavalesca  Bole-Bole,  que  nasceu  como  bloco  no  ano  de
1984, passando por todas as categorias até ascender à categoria de
escola de samba do grupo especial em 1997 (OLIVEIRA, 2006). 

No ano de 1993 foi a vez do Grêmio Recreativo Cultural e
Carnavalesco Deixa Falar que já nasceu como escola de samba do
grupo C, chegando a escola de samba do grupo especial no ano de
1999 (OLIVEIRA, 2006). No ano de 2000 mais uma escola de samba
surgiu do bairro do Guamá, a Organização Não Governamental Tra-
dição Guamaense, ascendeu em 2004 para o grupo especial e em
2011 encerrou suas atividades. Outras escolas de samba também sur-
giram e tiveram sua passagem pelo grupo especial, como a Academia
de Samba Jurunense  (já  extinta) e  a Escola de Samba Unidos do
Benguí.  

Os carnavais de Belém do Pará tiveram sua história marcada
por muita instabilidade. Mesmo nos tempos áureos, década de 1980,
período em que o luxo e a grandiosidade do Arco Íris invadiram a
Doca de Souza Franco – local de desfile das escolas de samba – no
ano de 1983, muitas escolas sequer tinham condições de se prepara-
rem para o desfile. As tradicionais escolas de Belém, Rancho e Quem
São Eles nem desfilaram no referido ano. 

Muitas foram as passarelas do samba em Belém no carnaval
de escolas de samba, a Avenida Presidente Vargas, a Doca Visconde
de Souza Franco – ou simplesmente Doca –, a Rua 25 de setembro e
a Avenida Pedro Miranda em que se localiza o sambódromo denomi-
nado de Aldeia Cabana Davi Miguel. Os conflitos foram tantos que
um grupo de escolas de samba desfilou em outro município, da região

2O Guamá é um bairro localizado à margem direita do rio Guamá, de onde se origi-
na seu nome (PREFEITURA DE BELÉM, 2014). “O Guamá é o bairro mais populoso
de Belém [...] com um total de 94.610 habitantes [...]” (PORTAL ORM, 2011).
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metropolitana de Belém, a cidade de Ananindeua, mais precisamente
na Arterial XVIII. Atualmente o desfile acontece na Aldeia Cabana em
Belém do Pará e conta com a participação de oito escolas de samba,
havendo decesso e acesso.

O CARNAVAL QUE VEM DO GUAMÁ

Para  entendermos  a  Associação  Carnavalesca  Bole-Bole,
nosso objeto de pesquisa, apresentamos a história do Grêmio Recrea-
tivo Escola de Samba Arco Íris. Herivelto Silva – Vetinho3 – morador
do bairro do Guamá, compositor e sambista nato, sonhava ver em
seu bairro o movimento carnavalesco e identitário que via no bairro
do Jurunas com o Rancho. 

Vetinho, assim, socializou a ideia  com seu grupo musical o
Joelho de Grilo – formado por jovens músicos do bairro do Guamá e,
também com alguns parentes e amigos próximos. Como várias pesso-
as passaram a sonhar o mesmo sonho, ele se concretizou para além
do imaginado, pois em vez de formarem um bloco, formaram uma es-
cola de samba (Vetinho, entrevista, 17/09/2013).  

Antes mesmo de ser fundada já contava com várias doações
arrecadadas e trazidas  pelo empresário  e  diretor  do Departamento
Nacional de Estradas e Rodagens (DNER) Mário Couto Filho, o qual
se elegeu como deputado estadual e mais tarde como Senador da Re-
pública. Aliás, todas as providências que dependiam de recursos fi-
nanceiros para estruturar a referida escola ficaram por conta de Mário
Couto (Charles Brown4, entrevista, 23/08/2014). 

3Vetinho é músico, compositor, escritor, professor, pesquisador de cultura popular e
carnaval. É militante da cultura popular, idealizador, principal compositor e um dos
fundadores de duas importantes agremiações carnavalescas do bairro do Guamá em
Belém do Pará, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Arco Íris e a Associação Car-
navalesca Bole-Bole. Foi presidente por vários mandatos do Bole-Bole, fomentando e
viabilizando projetos socioeducativos e culturais como Bole-Bole do Futuro, Moleque
Pandeiro, Xequerê, Reconstrução do Boi Malhadinho, releitura do Bangu-ê etc., sen-
do há alguns anos membro da comissão de carnaval e presidente de honra.
4Charles Brown é arquiteto, músico e um dos fundadores tanto do Arco Íris quanto
do Bole-Bole. Foi carnavalesco e membro da primeira diretoria do Bole-Bole como
vice-presidente, funções que desempenhou por muitos anos. Participou ativamente
de projetos socioeducativos e culturais com crianças e adolescentes desde a fundação
dessa agremiação.
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A facilidade que o Arco Íris tinha em conseguir recursos fi-
nanceiros se confirma nas palavras de Neder Charone5 em entrevista
concedida a Rodrigues e Palheta (2013, p. 27), “o Arco-íris veio na di-
mensão da riqueza [...]”. Oliveira (2006, p. 149), relata que o Arco
Íris “nascera com estrutura de potência, disposta a acabar com a su-
premacia do Rancho [...].  Surgira,  portanto, um adversário temível
para o Rancho”. 

Na realidade, o Guamá não ganhou apenas uma escola de
samba com ares cariocas e potente, com capacidade de disputar com
a escola de samba do Jurunas, ganhou principalmente, visibilidade,
embora  momentânea,  mas  durante  dez  anos  tornou-se  um bairro
muito visitado por artistas regionais e nacionais, bem como pela elite
social, política e empresarial de Belém. Assim,

[...] a escola Arco Íris foi muito bem aceita pelo populo-
so bairro do Guamá. Em 1983 com o enredo Um gran-
de coração chamado Brasil,  que contou com a magia
criativa de Joãosinho Trinta e Laíla e com o samba de
Vetinho, duas das maiores escolas de samba da época
não desfilarem: o Rancho do Jurunas e o Quem São
Eles do Umarizal. Como essas duas escolas não desfila-
ram, tudo de bom que elas tinham, como alguns quesi-
tos,  cantores,  artesãos,  músicos  etc.  migraram para a
escola de samba do Guamá. A escola Arco Íris desfilan-
do na Doca de Souza Franco, reproduzindo o carnaval
do Rio de Janeiro, foi um espetáculo, essa escola nos
fez sentir grandiosos e orgulhosos de nosso bairro (Eu-
nice Ramos6, entrevista, 27/09/2013).

Não tinha como ser diferente, segundo Charles Brown (En-
trevista, 23/08/2014), foi algo inimaginável para o guamaense. Até o
carnaval de 1982, o Guamá carnavalesco e festeiro, contentava-se em
desfilar e torcer para o Rancho, do Jurunas; Embaixada, da Pedreira;
Quem São Eles, do Umarizal e para o bloco A Grande Família, do Te-
légrafo. Sendo que de repente no carnaval de 1983, já tinham uma
escola para desfilar e para chamar de sua.

Vetinho (Entrevista, 17/09/2013) relatou que quase não acre-
ditava no que estava vivendo. A dimensão que o Arco Íris tomou, não

5Neder Charone é arquiteto, carnavalesco e professor do Instituto de Ciências da
Arte (ICA) da Universidade Federal do Pará (UFPA).
6Professora Eunice  é  líder  comunitária  e  uma das  fundadoras  tanto do Arco Íris
quanto do Bole-Bole. Foi diretora social em ambas as agremiações. Teve participação
efetiva no encontro entre escola e escola de samba no bairro do Guamá.
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caberia nem em seus melhores sonhos. Sendo que de repente passou
a se relacionar com Joãosinho Trinta e Laíla – duas sumidades da
grande Beija Flor de Nilópolis do Rio de Janeiro, que vieram coman-
dar a parte artística do Arco Íris – a vinda de muitos artistas de reno-
me nacional etc. Quanto a entrada do Arco Íris na Doca, revela

[...] era fevereiro de 1983, perto da hora marcada para
a entrada da escola, subimos para o carro-som: eu com
meus dois cavaquinhos, Antônio Carlos – o Xaxá e Fer-
nando Gogó de Ouro. Do alto, a visão era privilegiada.
Um  diretor  de  harmonia  pelo  microfone  começou  a
chamar ala por ala de acordo com a planta baixa defi-
nida por Joãosinho Trinta. Quando a primeira ala en-
trou  na  arrumação  com seus  componentes  todos  de
mãos dadas, fila por fila, par com par, todos em suas
devidas posições... parecia um grito de gol em estádio
de futebol... foi uma gritaria, uma comoção geral por-
que nunca havia acontecido tal organização em Belém.
A cada ala  chamada,  a  emoção era  muito  grande e
dava vontade de chorar porque o povo começou a can-
tar o samba antes da gente, antes da bateria, antes do
cavaquinho, antes dos cantores. O conjunto da escola
ficou com um visual como nunca se tinha visto em Be-
lém. Não eram somente guamaenses que estavam ali.
Tinha  gente  de  todo  lugar  que  queria  ver  de  perto
aquele fenômeno. Todos queriam ver, mas ao mesmo
tempo  colaboravam  abrindo  caminhos  como  que  se
quisessem  fazer  parte,  queriam  se  sentir  do  lado  de
dentro daquela história. Certamente só mesmo alguns
jurunenses  mais fanáticos  poderiam desejar  que tudo
aquilo não desse certo. Eu nunca tinha sentido um pra-
zer tão grande em tocar uma música como senti naque-
la noite, os meus dedos deslizavam nas cordas sem eu
sentir, parecia que eu flutuava, olhava para arquibanca-
das e camarotes e via todos cantando. A bateria posici-
onada atrás do carro-som marcava o ritmo dos cora-
ções de todos nós que estávamos ali. Foi inesquecível.
Na apuração, com a nota dez de todos os jurados em
todos os quesitos, o bairro do Guamá fez sua primeira
grande festa de comemoração de título de carnaval. Foi
lindo demais, um momento que ficará guardado para
sempre em minha memória e no cantinho das coisas es-
peciais (Vetinho, entrevista, 17/09/2013).

A partir do Arco Íris, o carnaval de Belém tomou outra dimen-
são. Segundo Oliveira (2006), Rodrigues e Palheta (2010; 2013) e,
Palheta (2012), o carnaval de Belém, no que concerne ao desfile de
escolas de samba, teve seu apogeu na década de 1980, sendo consi-
derado o terceiro melhor carnaval do Brasil.



Teses em educação: a Amazônia sob múltiplos olhares|149

Para Vetinho (Entrevista, 17/09/2013), a grandiosidade e a
exuberância da escola Arco Íris criou um grande distanciamento com
os guamaenses – tornando-se inacessível financeiramente já em seu
segundo ano. As fantasias eram caras demais, só conseguindo uma
sem pagar com dinheiro quem a trocasse por serviço, mas, mesmo as-
sim, era muito difícil, haja vista serem vendidas com certa antecedên-
cia sobrando poucas para esse tipo de negociação. Ressalta ainda,
que mesmo deslumbrado com a dimensão tomada por seu sonho, era
sabedor de que este não estava sendo concretizado, pois para além
desse deslumbre, sonhava em ver os guamaenses tendo acesso às ale-
grias de um desfile de carnaval, não somente como espectadores.

A 2ª Estrofe: Bole-Bole – histórias e histórias para contar, descreveu a
história da escola de samba Bole-Bole, ao longo de seus mais de trin-
ta anos de existência, com o intuito de situar o leitor tanto histórica
quanto geograficamente, ressaltando de onde se está falando, sinali-
zando a relação de pertencimento e de identidade entre o Bole-Bole
com a rua e o bairro em que está inserido e, sua relação com proces-
sos educativos revelados pelas letras de seus sambas enredos.

Em Belém o sol nasce primeiro é no Guamá
E o feirante arma o tabuleiro pra ir trabalhar

Mas a noite quando o Bole-Bole esquenta seu tamborim
Compreendo que Deus tá mandando um recado pra mim

Eu vou pro samba lá na Pedreirinha
Brincar na minha escola querida

Pego uma força pra mãe Amelinha e assim vou levando minha vida
Quando vejo um Arco Íris bonito no céu a brilhar

Bole-Bole, eu me lembro da tua raiz
As crianças com dois balõezinhos, lá na Doca querendo passar

E o Guamá desse dia em diante ficou mais feliz7

O Bole-Bole nasceu no dia 02 de fevereiro de 1984, ainda
como bloco carnavalesco, no bairro do Guamá na cidade de Belém
no Pará, berço da luxuosa e exuberante escola de samba Arco Íris.
Sua criação foi idealizada por Herivelto Silva – o Vetinho que contou
com o apoio de seu grupo musical o Joelho de Grilo, um grupo de
amigos universitários e moradores do bairro com alguns familiares e
outros amigos. A fundação oficial aconteceu na noite desse mesmo

7Samba de exaltação ao Bole-Bole e ao bairro do Guamá composto por Vetinho no
ano de 2006. Não possui dados de discografia.
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dia em uma escola formal (OLIVEIRA, 2006). Desde 1997 começou a
fazer morada na rua Pedreirinha. 

Ao lermos e analisar com mais cuidado os enredos e sambas
enredos do Bole-Bole, observamos uma preocupação desta escola em
construir uma identidade com o bairro. O Guamá com sua diversida-
de, suas peculiaridades, seus problemas, suas inúmeras possibilidades
e movimentos de cultura popular etc., é cantado no carnaval. É tam-
bém recorrente  o apelo  para  que a  Universidade Federal  do  Pará
(UFPA), localizada nesse bairro, às margens do rio Guamá, volte sua
atenção por meio de ações, nas mais diversificadas áreas, para mini-
mizar problemas relacionados à educação, saúde, meio ambiente, ur-
banização entre outros, por meio de suas tecnologias. 

Outro tema importante nos sambas do Bole-Bole é expor os
problemas e as virtudes do bairro na tentativa de atrair a atenção da
classe política e empresarial. Os problemas, para tentarem ser resolvi-
dos e as virtudes, para que consigam incentivo, fomento e políticas
públicas para se expandirem. Mas o principal desses sambas é a cons-
trução de uma identidade com o bairro, levar informação e aguçar a
criticidade dos moradores do Guamá. Esse despertar proposto pelo
Bole-Bole, tanto da universidade quanto da classe política e da comu-
nidade é mediado pelo samba, acompanhado pela bateria e cantado
com vigor por sua comunidade, configurando-se uma prática educati-
va nesse processo.

A 3ª Estrofe: Bole-Bole para além do desfile – a educação não-formal,
teve o objetivo de dialogar sobre a educação não-formal, apontando
a relação desta com a escola de samba, bem como descrever os pro-
jetos educativos desenvolvidos pelo Bole-Bole, desvelando os saberes
e as práticas educativas existentes nessa escola de samba. Essa estrofe
foi construída por duas partes: 

A ESCOLA DE SAMBA E A EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL

Falar sobre educação não-formal requer, em primeiro lugar,
entender a abrangência do termo educação e em segundo, o sentido
que o termo não-formal confere a essa junção. Outro ponto fulcral é
entender sua contribuição para a melhoria da qualidade da educação
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brasileira, não somente no que diz respeito à elevação de seus índi-
ces, mas, sobretudo, em mudanças efetivas na vida das pessoas, ou
seja,  para  além  de  dados  estatísticos,  proporcionando  formação,
emancipação e libertação humana.

Entendemos a educação como um movimento dinâmico e
constante de formação humana, que tem na escola formal um espaço
privilegiado. Assinala Freire (1996)  que a Educação é um processo
humanizante,  social,  político,  ético,  histórico,  cultural,  destacando
que “a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tam-
pouco a sociedade muda” (FREIRE, 2000, p. 67). Por conta de toda
essa complexidade, acredito que esse movimento, ultrapassa os limi-
tes  da  escola,  não  se  restringindo  aos  ensinamentos  provenientes
dela.

Assim como a educação formal (que acontece na escola), a
educação não-formal comporta muito bem esse movimento, caracte-
rizando-se por acontecer alheia à burocratização e à formalidade da
escola. Apesar de a nomenclatura sugerir uma oposição: formal ver-
sus não-formal, isso acontece, sobretudo no campo semântico. Na re-
alidade ambas possuem características diferenciadas, porém, buscam
objetivos semelhantes: a educação.

De acordo  com Gohn (2011),  no  Brasil  o  acolhimento  à
educação não-formal teve como ponto de partida programas que en-
volviam a alfabetização de adultos, como a educação popular nas dé-
cadas de 1970 e 1980 e, a educação de jovens e adultos na década
de  1990,  principalmente  nas  organizações  não-governamentais.  É
válido ressaltar que a educação e a aprendizagem geradas, nessa mo-
dalidade de  ensino,  se  dão por  meio  de  participação social  e  em
ações coletivas, ou seja, mediadas pela prática social.

A  educação não-formal  é  uma ampliação ao conceito  de
educação, estando diretamente ligada ao conceito de cultura, caracte-
rizada por ser uma forma de ensinar e aprender que leva em conside-
ração a vivência dos sujeitos ao longo de sua vida, proveniente da
“leitura, interpretação e assimilação dos fatos, eventos e acontecimen-
tos que os indivíduos fazem, de forma isolada ou em contato com
grupos e organizações” (GOHN, 2011, p. 106). 

Esse ambiente descrito por Gohn (2011) para a prática da
educação não-formal é característico da escola de samba, pois a en-
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tendemos como um espaço material e simbólico que representa um
lugar: onde se produz carnaval, de liberdade, de diversão, de sociali-
zação e de possibilidades de criação. O qual exerce um poder de atra-
ção muito forte nas pessoas, principalmente na juventude, por meio
da arte – música, dança, teatro, dentre outras manifestações artísticas.

Por isso, defendemos a ideia desses atributos da escola de
samba, serem levados em consideração e esta ser aproveitada como
espaço educativo e de formação. Destacamos nosso reconhecimento
à escola formal como espaço privilegiado para que a educação acon-
teça, porém, destacamos a escola de samba também como espaço
privilegiado para esse processo, por meio da educação não-formal.

OS PROJETOS DO BOLE-BOLE.  

Na realidade se não fosse o Bole-Bole eu não seria nin-
guém, músico então, nem pensar.  Sempre tive muitas
dificuldades na escola, conclui meu ensino médio em-
purrado pela minha família, nada me atraía na escola.
Eu não faltava nas oficinas do Bole-Bole, mas faltava
na escola (Mini8, entrevista, 30/09/2013).
É muito triste ver um garoto pela rua sem fazer nada,
porque já se sabe o caminho que ele vai trilhar e, numa
escola de samba esse caminho ruim é desviado. Tive
oportunidade de trilhar outros caminhos, pois o bairro
do Guamá,  onde nasci,  me criei  e  moro até  hoje  e,
onde fica  a  sede  do  Bole-Bole,  tem muita  facilidade
com droga, arma, enfim, com o mundo do crime (Fei-
jão9, entrevista, 30/09/2013).
Minha formação musical como músico de banda e ins-
trutor de musicalização começou no Bole-Bole. Aprendi
lá, o primeiro passo na música que eu dei foi lá e isso
abriu as portas para o meu trabalho, para minha vida
profissional (André10, entrevista, 22/08/2014).

Tudo na minha vida profissional veio através do Bole-
Bole (Kléber11, entrevista, 17/10/2014).

8Mini é músico profissional formado nas oficinas do Bole-Bole. Não possui formação
acadêmica. É um dos chefes da bateria e instrutor das oficinas de percussão.
9Feijão é músico profissional formado nas oficinas do Bole-Bole. Assumiu a batuta da
bateria,  denominada de audaciosa. Não possui  formação acadêmica e, paralelo à
vida de músico é também motorista. Além de chefiar a bateria, é um dos instrutores
das oficinas de percussão.
10André é músico profissional formado nas oficinas do Bole-Bole e graduado em
Ciências Contábeis. É também, um dos instrutores das oficinas de percussão.
11Kléber iniciou sua relação com o Bole-Bole aos oito anos de idade, aos nove já es-
tava inserido no barracão. É oriundo das oficinas de artesanato dessa agremiação,
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Conheço muita gente que teve sua formação profissio-
nal a partir das oficinas do Bole-Bole, e o aprendizado
que tive lá, influenciou muito na segunda profissão que
sigo, que é a de decorador de festas (Cleyton12, entre-
vista em 17/10/2014).

Esses depoimentos são parte de uma série de entrevistas rea-
lizadas nos anos de 2013 e 2014 com pessoas atendidas pelos proje-
tos do Bole-Bole, as quais tornaram-se profissionais a partir do apren-
dizado que lá tiveram, sendo atualmente agentes multiplicadores. 

Vale ressaltar que a escola de samba comporta tanto conhe-
cimentos  sistematizados,  como as  oficinas  de  musicalização,  dança
etc., quanto os não codificados, os que pertencem a uma pessoa ou
grupo restrito que foi aprendido em seu dia a dia, mas que no espaço
da escola de samba são compartilhados e socializados, pois

A Escola de Samba com sua maneira peculiar de orga-
nização, prática social e cultural, sua relação com o car-
naval,  sua abertura para as  diversas  classes  sociais  e
grupos culturais, com suas reuniões de organização de
cada parte (alas de desfile, harmonia, bateria, composi-
tores,  baianas, passistas,  barracão, diretoria etc.),  seus
ensaios de bateria, seus ensaios gerais, seu culto à ban-
deira da Escola, seus almoços e comemorações com co-
midas típicas, sua socialização de saberes, seu desfile na
avenida... (LIMA, 2005, p. 96).

Como se vê, os conhecimentos e saberes, construídos e com-
partilhados na escola de samba, não se restringem a conhecimentos
técnicos aprendidos em oficinas das mais variadas áreas. Há saberes
não explícitos nas escolas de samba que são de suma importância
para o desenvolvimento geral do indivíduo, os quais vão além dos de-
senvolvidos nas oficinas, e ultrapassam os ensinamentos de alguma
técnica de papietagem, teoria musical, aprendizagem prática de algum
instrumento. 

Estes saberes coexistem com todo o aparato que envolve a
escola de samba, como planejamento, gestão, logística, formas de or-
ganização etc., sendo que as pessoas na convivência diária acabam

tendo sido oficineiro por muitos anos. É ativista da cultura popular e regional, partici -
pou das várias ações realizadas pelo Bole-Bole. É decorador de festas e instrutor de
trabalhos manuais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/PA e um
dos responsáveis pelo barracão de chapelaria do Bole-Bole.
12Cleyton é servidor público do município de Belém. Não participou efetivamente de
oficinas no Bole-Bole, foi se inserindo nas atividades de barracão e aprendendo técni-
cas diversas nessas vivências. Atualmente no Bole-Bole é o chefe do barracão da cha-
pelaria, mas também ajuda nas fantasias e nas alegorias.
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aprendendo noções de administração, gestão entre outras, vivencian-
do situações-problemas que lá ocorrem com constância.

Desta forma é possível constatar que a cultura do samba ou
o mundo do samba é composto de vários elementos que se enrique-
cem constantemente e lhe dão identidade. A vivência nesta cultura
implica uma relação com o mundo que a toma como uma das refe-
rências de vida e de construção simbólica da realidade. Por conta des-
ses elementos que estão vivos e fervilhando na escola de samba, mui-
tas pessoas, vindo de diferentes espaços e lugares culturais e identitá-
rios são atraídas para esse universo e, com elas, toda sua carga cultu-
ral, seus sonhos, desejos e projetos. 

Assim, uma escola de samba não se resume ao dia do desfile
oficial no carnaval, a avenida é palco para a evolução de ideias colo-
cadas em prática por pesquisadores, carnavalescos, ferreiros, carpin-
teiros,  costureiros,  coreógrafos,  ritmistas, compositores etc.,  que de-
senvolvem tudo isso de forma artística, ordenada, metódica e didática
durante o ano todo.  O compartilhamento do espaço da escola de
samba entre os moradores do bairro pertencentes à comunidade, ar-
tistas das mais diversas áreas,  antropólogos,  sociólogos,  psicólogos,
educadores, escritores, compositores, costureiras, sapateiros, serralhei-
ros etc.,  pode proporcionar saberes importantes para o desenvolvi-
mento geral do indivíduo.

De acordo com Vetinho (Entrevista 17/09/2013) o objetivo
de criar o Bole-Bole, para além de levar alegria e oportunidades de
acesso à cultura aos guamaenses era o de desenvolver ações que di-
minuíssem a incidência de jovens trilhando o caminho da marginali-
dade. Muitos se engajaram, muitas ideias e projetos de cunho cultu-
ral, educativo e social foram desenvolvidos.

Assim, projetos como a Ressurreição13 do Boi Malhadinho na
versão criança; o Bole-Bole do Futuro (escola de samba mirim); ofici-
nas de teatro, dança, confecção de instrumentos de percussão (tam-
bores, platinelas etc.), de iniciação musical, de percussão (formação
de ritmistas para a bateria), artesanato etc., foram muitos. Assim, 

A força criada a partir da mobilização da comunidade
do Guamá foi  o elemento fundamental  para o nasci-
mento e o desenvolvimento de outras iniciativas cultu-
rais no Bole-Bole e no bairro do Guamá.  Assim apare-

13Expressão usada no folguedo do Boi-Bumbá.
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ceu o grupo cultural Arraial do Pavulagem no terreiro
do Bole-Bole e seu boi Malhadinho, que veio somar es-
forços aos empreendimentos de Vetinho e Nazo Silva e
outros colaboradores. A sua presença no Bole-Bole le-
vou  a  uma  maior  visibilidade  do  que  se  fazia  nesta
agremiação. Acho que até influenciou na forma do Pa-
vulagem se apresentar, com crianças. Fortaleceu o elo
entre o Boi Pavulagem e o Malhadinho, recém resgata-
do. Era lindo ver a relação de um boi maduro com um
boi criança! (VIEIRA, 2014, p. 1-2).

A maioria dessas ações foram desenvolvidas por voluntários
e com recursos próprios e de amigos, poucas vezes se conseguiu um
convênio com o poder público (Convênio com o Centro Brasileiro
para a Infância e Adolescência – CBIA – aquisição de maquinário
para as oficinas e, a Prefeitura Municipal de Belém – Moleque Pandei-
ro) ou privado (Convênio com a Mais TV – Projeto Xequerê). Mesmo
assim muito foi feito. De acordo com Vieira (2014, p. 1) “os festivais
de samba enredo infantis foram um sucesso em seus três ou quatro
anos de existência.  Muitos erros,  aprendizados constantes,  avanços
enormes. Emocionante era ver os pequenos na avenida cantando o
samba que compuseram!”. 

De acordo com Cláudia Palheta14 (Entrevista 18/10/2014),
todo o aprendizado que acontece na escola de samba pode e deve di-
alogar com o da escola formal, pois 

Na escola, principalmente no ambiente das artes, é o
papel, é o lápis de cor, é a cola branca. Quantos tipos
de cola diferentes eu tenho no barracão de carnaval?
Quantos tipos de papel? Quantos tipos de revestimen-
to?  Para  além  da  arte,  outras  disciplinas  na  escola,
como Química – pelo estudo dos elementos químicos e
reações químicas dos diversos materiais, como as colas
e as soldas. Física – a tridimensionalidade ao se cons-
truir uma escultura, a proporção, o desenho, a perspec-
tiva, a combinação de cores, volume. Daí puxa a mate-
mática com seus cálculos, tudo isso promove a relação
entre a escola e a escola de samba. Ainda para além
dessas  disciplinas,  tem Português,  Literatura,  História,
Geografia, Filosofia e Sociologia na construção dos en-
redos e na composição dos sambas, enfim tudo você
encontra  no  carnaval  (Cláudia  Palheta,  entrevista
18/10/2014).

14Cláudia Palheta é doutoranda em História, professora da Escola de Teatro e Dança
da Universidade Federal do Pará, carnavalesca do Bole-Bole e pesquisadora de car -
naval, quadrilhas juninas e cultura popular na Amazônia.
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Dias Júnior (2009), nos leva ao entendimento – mesmo sem
tratar diretamente do assunto – de que a existência da educação não-
formal nos espaços sociais como a escola de samba, está atrelada à
educação formal, num processo de retroalimentação, ou seja, uma re-
forçando a outra. 

Dias Júnior (2009, p. 144) ainda destaca que alguns produ-
tores culturais do bairro do Guamá, dentre eles a primeira diretoria do
Bole-Bole como Herivelto Silva – o Vetinho, Carlos Benedito Soares e
Hélio Martins, “passaram pela universidade recebendo conhecimento
formal e acadêmico, fator que contribuiu para uma maior sistematiza-
ção das ações sociais organizadas em sedes como a do Bole-Bole”.

Ressalta ainda o autor que o olhar pedagógico, crítico e po-
lítico impresso pelo Bole-Bole, no contexto da educação não-formal,
foi possível, provavelmente porque seus condutores são escolarizados
e tiveram uma formação acadêmica, sem isso, talvez suas atividades
não fossem além do lúdico. 

Com o passar dos anos, a frequência da oferta de oficinas foi
diminuindo. Maiores se tornaram as demandas e menores ou ausen-
tes as políticas voltadas para tais ações. Atualmente o que se vê é
uma sede com uma estrutura física precária, a escola não possui re-
cursos financeiros para construir um novo prédio em seu terreno, a
inadequação de seu espaço acarreta muitos prejuízos materiais e soci-
ais, como a inexistência de salas para a realização das oficinas e para
guardar material, bem como aos ensaios que fica suscetível às ques-
tões climáticas, por acontecer na parte descoberta da quadra. Mesmo
assim, o Bole-Bole vai seguindo sua caminhada.

CONCLUSÃO

Os  problemas  suscitados  para  a  composição  da  pesquisa
como: se há aprendizado na escola de samba? Foram sabiamente res-
pondidos pelos próprios protagonistas da escola de samba, que repro-
duzimos aqui:

Escola de samba já carrega no nome, que nesse lugar
vai se ensinar alguma coisa. Lá passamos a educar as
pessoas, lá formamos líderes como chefes de ala, mes-
tre de bateria etc. Na escola de samba tem sempre al-
guém  disposto  a  ensinar  alguma  coisa  para  alguém.
Aprende-se na escola de samba na prática, esse apren-
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dizado é muito próximo da realidade desses meninos e
meninas. Acho que a escola de samba e a escola formal
formam uma dupla muito propícia para mudar um pou-
co essa triste realidade que passa o sistema educacional
brasileiro (Charles Brown, entrevista, 22/08/2014).

Fica evidente que há uma possível relação entre os saberes
da escola de samba, ditos não-formais, com os da escola formal. Ain-
da quanto a essa relação, Cláudia Palheta (Entrevista,  18/10/2014)
destaca que “o aprendizado que acontece na escola de samba, pode
servir como apoio e vivência para o aprendizado da escola formal”,
pois acredita que a escola de samba é um espaço propício para as ex-
periências práticas de muitas disciplinas que compõem o currículo for-
mal da escola como a arte, matemática, física, química, história, geo-
grafia, português, literatura, etc. 

Em face de outra questão: de que forma a vivência no espa-
ço da escola de samba pode ser demarcadora da identidade cultural
de um grupo social,  a partir dos sujeitos constituintes desse grupo?
Quem nos responde é André Alcântara: 

A escola de samba tem um grande potencial de agrega-
ção, a comunidade quando se junta, se fortalece em to-
dos os sentidos, tanto para a vida política quanto para a
vida  social.  Hoje  vejo  com clareza,  que  a  escola  de
samba não é apenas fomentadora de samba em si ou
de arte, é uma fomentadora de união entre as pessoas,
é uma escola de vida e para a vida. O Bole-Bole é um
local onde me reconheço, tenho a impressão que os ga-
rotos que lido na bateria sentem isso também (Entrevis-
ta, 22/08/2014).

Reconhecer-se em determinado lugar está diretamente liga-
do com sua identidade. Assinala Poubel (2012, p. 12) que “os mora-
dores de uma mesma localidade têm na escola de samba uma refe-
rência para a construção de identidades sociais, estabelecendo discur-
sos e práticas em comum”. Revela ainda Poubel (2012, p. 12) que “o
fato de pertencer a uma escola de samba de determinado bairro cria
relações entre as pessoas, atuando na construção de identidades e re-
presentações sociais que orientam as práticas dos moradores dessas
localidades”.

Essa identidade e esse vínculo estabelecido com a escola de
samba cria uma relação de pertencimento. Pensamos que assim como
essa relação é forte na escola de samba, ela precisa ser fortalecida na
escola formal. Por isso, vimos como imprescindível que mecanismos
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de acesso, de atração, de relacionamento e de identidade com a esco-
la formal precisam ser pensados e construídos. 

Por meio de pesquisa documental junto ao acervo da Escola
e aos jornais da cidade e entrevistas com membros da escola de Sam-
ba e com pessoas da comunidade, a pesquisa identificou saberes e
práticas educativas existentes nesse espaço de efervescência cultural
para além do desfile de Carnaval, que colaboram para a confirmação
da identidade do grupo e da coletividade.

Como contribuição disponibilizamos este nosso samba enre-
do como reflexão e caminho para que a educação possa se expandir
e chegar ao maior número possível de pessoas, independentemente
das características carregadas e agregadas por cada um. Esperamos
que o olhar curioso e cheio de expectativas dos garotos que partici-
pam das oficinas do Bole-Bole, que sonham, vislumbram e projetam
um futuro melhor, se reproduza em milhares de olhares, voltando-se
também para a educação e para a escola formal sem perder o ritmo e
sem perder o compasso. Que venham mais enredos, mais sambas,
mais carnavais e mais (re)começos! 
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AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS TEMÁTICAS E TEÓRICO-
METODOLÓGICAS DA PESQUISA STRICTO SENSU

BRASILEIRA EM EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA

Rodrigo Medeiros dos Santos*

Dario Fiorentini**

IDEIAS INICIAIS

A presente pesquisa deriva do estudo realizado por Santos
(2015), que desenvolveu uma pesquisa na modalidade do estado da
arte, arrolando teses e dissertações produzidas no campo da Educa-
ção Estatística em programas brasileiros de pós-graduação até o ano
de 2012 (inclusive). Neste levantamento, foram coligidas 258 pesqui-
sas – 31 teses de doutorado e 227 dissertações de mestrado –, produ-
zidas em 56 universidades brasileiras1. A despeito de termos consegui-
do arrolar 258 trabalhos, entre teses e dissertações, não conseguimos
em 59 desses trabalhos o acesso ao texto completo ou ao resumo.
Desta forma, para o estudo das principais temáticas e vertentes te-
órico-metodológicas, nos restringimos inevitavelmente aos 199 traba-
lhos dos quais dispomos dos resumos ou dos textos completos.  

O critério adotado para compor o inventário foi: reunir teses
e  dissertações  produzidas  em  programas  de  pós-graduação  stricto
sensu brasileiros até o ano de 2012 (inclusive), e que investigaram
problemáticas do campo da Educação Estatística nas diversas áreas
em que o ensino das disciplinas de Estatística, Probabilidade e Combi-
natória se manifestam. A composição do inventário também levou em
conta a definição de Educação Estatística enquanto área multidimen-

*Doutor em Educação pelo Programa DINTER UNICAMP/UFOPA, beneficiário de
auxílio financeiro da CAPES - Brasil. Professor Adjunto da Universidade Federal do
Oeste do Pará-UFOPA. rodrigomedeiros182@hotmail.com. Autor da pesquisa, pro-
duto de tese de doutoramento.
**Doutor em Educação. Professor Assistente na Universidade Estadual de Campinas-
UNICAMP. dariofiore@terra.com.br. Coautor e Orientador da pesquisa.
1Pesquisas do estado da arte procuram revelar o conhecimento acerca da totalidade
de pesquisas em determinado campo investigativo na busca de caracterizar e descre-
ver a produção, realizando um balanço em uma determinada área de conhecimento,
com a finalidade de diagnosticar temas relevantes, emergentes e recorrentes. Também
visam a ordenação, a organização e a sintetização dos resultados já produzidos num
cenário de compreensão que permita avaliar os rumos da pesquisa, suas característi -
cas intrínsecas e sobretudo sua configuração geral.
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sional, cuja região de inquérito ultrapassa o campo didático-metodo-
lógico, incluindo também as dimensões epistemológica, cognitiva, filo-
sófica, histórica, psicológica, teleológica-axiológica, sociológica, políti-
ca e cultural. 

A análise aqui desenvolvida deve auxiliar na sistematização
do registro do processo de evolução deste campo de investigação e
de sua pesquisa, uma vez que possibilita que se organize o conjunto
de informações e resultados já obtidos no conjunto da produção. Este
cenário deve favorecer uma sistematização que mostre a integração e
a configuração da pesquisa, as diferentes perspectivas investigadas, os
estudos mais recorrentes e os menos enfatizados.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se metodologicamente como
exploratória, quanto aos seus objetivos, e histórico-bibliográfica, se-
gundo o seu processo de coleta e análise de dados. A decisão meto-
dológica de tomar como base um catálogo de teses e dissertações
para a constituição dessa análise está ancorada em três argumentos
principais. Em primeiro lugar, a maior consistência teórico-metodoló-
gica dos trabalhos produzidos no âmbito dos cursos de pós-graduação
stricto-sensu, uma vez que são geralmente constituídos a partir de ri-
gorosa orientação e suporte de grupo de pesquisa, tendo sido posteri-
ormente julgados e aprovados por uma banca examinadora; em se-
gundo lugar,  pesquisas fora do âmbito de pós-graduação, além de
possuírem relatos mais sintéticos e objetivos que aqueles expressos em
dissertações ou teses acadêmicas, raramente explicitam o processo de
investigação, dificultando a análise de inquérito das mesmas; e, por
último, o fato de que, devido a sua maior abrangência, consistência e
profundidade teóricas, teses e dissertações geralmente conseguem re-
visar a produção científica dispersa em múltiplos meios de divulgação
(periódicos, livros, anais etc.). 

As teses e dissertações foram arroladas principalmente em
meio digital. As fontes foram: o banco de teses e dissertações da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior – CA-
PES; a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD; e
o acervo de currículos da plataforma Lattes. Os principais descritores
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utilizados na busca foram: “Educação Estatística”, “Ensino de Esta-
tística”, “Ensino de Probabilidade”, “Ensino de Combinatória”, “Ensi-
no de Estocástica”, “Tratamento da informação”, “Análise de dados”
e “Gráficos e Tabelas”.

Após a constituição do inventário, o catálogo da produção se
deu a partir da observância dos dados bibliográficos de cada pesquisa
e da leitura dos resumos. A leitura atenta dos resumos se deu segundo
os princípios da técnica de Análise de Conteúdo. Em termos gerais, a
Análise de Conteúdo pode ser definida como:

[...] um conjunto de técnicas de análise que visa obter,
por  meio  de  procedimentos  sistemáticos,  indicadores
quantitativos ou qualitativos que permitam a inferência
de  conhecimentos  relativos  à  produção/recepção  de
mensagens. Trata-se, em última instância, de um esfor-
ço de interpretação que oscila entre o rigor da objetivi-
dade e a fecundidade da subjetividade (CASTRO, ABS
e SARRIERA, 2011, p. 816). 

Também pode ser descrita como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações,
que  utiliza  procedimentos  sistemáticos  e  objetivos  de
descrição do conteúdo das mensagens. (...) A intenção
da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção (ou eventualmente,
de recepção), inferência esta que recorre a indicadores
(quantitativos ou não) (BARDIN, 1996 apud MOZZATO
e GRZYBOVSKI, 2011, p. 734). 

Portanto, percebe-se que a Análise de Conteúdo se configura
como um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que tem
como objetivos ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos da-
dos coletados (MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011), além de realizar
“a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção
com a ajuda de indicadores” (FREITAS e JANISSEK,  2000,  p.  38
apud BRZEZINSKI e GARRIDO, p. 17). Assim, é preciso buscar as
principais informações contidas nos resumos, a fim de efetuar um le-
vantamento das principais ideias neles contidas com vistas a organizar
as categorizações cabíveis e de interesse. É preciso, ainda, um estudo
intenso das palavras e frases utilizadas no texto na busca dos sentidos
imprimidos pelo autor, suas intenções. Em nosso contexto, nos utiliza-
mos, inclusive, das palavras-chave, considerando que os autores as
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tomem como expressões simbólicas representativas de ideias e temáti-
cas abordadas no texto2.

AS CATEGORIAS TEMÁTICAS

A constituição de nossos eixos temáticos emergiu da própria
análise do nosso inventário, muito embora o diálogo com a literatura
– especialmente Kilpatrick (1994), Brzezinski e Garrido (2006), Ribei-
ro (2010),  Ribeiro (2014),  Fiorentini  e Lorenzato (2009),  Fiorentini
(1994) e Melo (2006) – tenha sido de inestimável ajuda e nos tenha
servido, de certa forma, de ponto de partida para a composição de
nosso sistema classificatório. Este sistema foi concebido, conforme já
abordamos, por meio da técnica de Análise de Conteúdo, a partir da
leitura individual de cada resumo constante nas pesquisas inventaria-
das, com a observância dos seguintes aspectos: objetivo, metodologia,
questão da pesquisa, principais resultados e palavras-chave, na busca
de identificar o foco ou objeto de estudo e os principais referenciais
teóricos e metodológicos.

A categorização de um trabalho em eixos temáticos é um
processo complexo e que exige um olhar atento, especialmente pela
multiplicidade de  enfoques,  abordagens  e  metodologias  que  geral-
mente se manifestam no conjunto de trabalhos pesquisados. Este con-
junto raramente se apresenta de forma estanque e claramente defini-
do em relação a configuração das categorias temáticas, e a superposi-
ção de temas muitas das vezes não pode ser evitada. Isso ocorre por-
que as categorias temáticas naturalmente não se mostram claramente
disjuntas entre si,  possibilitando muitas das vezes que uma mesma
pesquisa se enquadre em duas ou mais categorias, o que, por sua vez,
dificulta um inquérito mais objetivo sobre o material pesquisado. Br-
zezinski e Garrido (2006) destacam a dificuldade em distinguir catego-
rias com contornos precisamente delineados e alertam para a possibi-
lidade de diferentes pesquisadores colocarem a mesma investigação
em categorias diferentes, o que naturalmente é bem possível do ponto

2No contexto dos bancos digitais modernos, as palavras-chave são parte integrante
dos metadados utilizados pelas bases de dados para retornar resultados de uma pes-
quisa realizada a partir de algum descritor de busca. Por essa razão, as palavras-chave
devem ser expressões representativas das ideias e temáticas centrais do texto.
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de vista prático, e pode ser compreendido como fruto da leitura subje-
tiva que cada pesquisador faz dos trabalhos. 

A seguir, enumeramos algumas formas de evitar problemas
de natureza metodológica na elaboração de um sistema classificatório
de núcleos temáticos, segundo a visão de diversos autores: 

Constituir um sistema de categorias com concretude e
fidelidade, que se mostre suficientemente objetivo, para
buscar diminuir a subjetividade no processo de catego-
rização (BRZERZINSKI e GARRIDO, 2006); 
Elaborar categorias “independentes e exaustivas”, em-
bora seja inevitável que haja entre elas zonas de mútua
influência,  o  que  sugere  a  impossibilidade  de  haver
uma  limitação  rigorosa  entre  essas  categorias  (RI-
CHARDSON, 1999 apud BRZERZINSKI e GARRIDO,
2006);  
Buscar aquilo que o autor da pesquisa primária toma
como ênfase, ou seja, o foco principal da investigação.
Esse processo “não é simples ou direto, pois acontece
de forma indutiva e, às vezes, dedutiva, exigindo ajustes
individuais  (para cada estudo)  e  grupais  (envolvendo
um conjunto de estudos)” (FIORENTINI e LORENZA-
TO, 2009, p. 139);  
Não se valer de fontes pouco confiáveis, ou seja, de re-
cortes e informações de segunda mão ou previamente
interpretadas, para, a partir delas, realizar suas análises
e interpretações (FIORENTINI e LORENZATO, 2009).

Além das categorias temáticas, estabelecemos também sub-
categorias que especificam, dentro de cada eixo temático, o foco ou
objeto de estudo dos trabalhos. A ideia da utilização de subcategorias
temáticas é buscar uma delimitação mais clara entre os eixos, e uma
melhor definição estabelecida dentro de cada eixo. 

Ao sugerir uma delimitação para os eixos temáticos, busca-
mos demarcar linhas fronteiriças para a dispersão temática das pes-
quisas em uma configuração que favoreça a organização, o que, por
sua vez, deve permitir uma análise mais sistemática e esclarecedora
da configuração do conjunto da pesquisa. Não podemos, entretanto,
afirmar que o modelo de categorização dos eixos temáticos proposto
aqui seja absoluto, tampouco definitivo ou inquestionável. De fato, re-
conhecemos a fragilidade de um sistema classificatório que é fruto de
nossa leitura pessoal do inventário pesquisado, e que, portanto, pode
englobar as limitações de nossa visão e de nosso entendimento sobre
o(s) tema(s). Também admitimos que a ideia de um sistema classifica-
tório pode apenas abarcar aquilo que se revela como ênfase nos eixos
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temáticos, e ainda assim de forma bem precária, uma vez que a pes-
quisa, especialmente aquela produzida no âmbito da pós-graduação,
por sua profundidade teórica, está sempre sob a influência das ideias
de muitos grupos temáticos em uma escala geralmente muito difícil de
perceber ou descrever.

Embora tenhamos nos esforçado no sentido de criar um sis-
tema de categorias “suficientemente ‘objetivo’, para diminuir a subjeti-
vidade inerente ao processo de categorização” (RICHARDSON, 1999,
p. 239 apud BRZERZINSKI e GARRIDO, 2006), reconhecemos que a
classificação aqui levada a cabo pode sofrer releituras sob o olhar de
outros pesquisadores. Para Ribeiro (2010), a possibilidade de novas
leituras que suscitem outros entendimentos “é uma característica in-
trínseca em um processo de categorização” (RIBEIRO, 2010, p. 49).
Melo (2006) acrescenta que este processo de classificação é “passível
a outros olhares, dependendo do foco investigado por pesquisador”
(MELO, 2006, p. 121).  

PRINCIPAIS RESULTADOS

Pretendemos aqui ressaltar as principais tendências temáticas
e teórico-metodológicas da pesquisa em Educação Estatística produzi-
da até o ano de 2012 (inclusive), em programas brasileiros de pós-
graduação stricto sensu. Para tanto, partimos de um exercício de cate-
gorização das características de interesse no inventário pesquisado e
desenvolvemos uma análise a partir dessas categorias com o intuito
de discutir e descrever a produção, traçando um panorama que evi-
dencie a configuração emergente. 

A seguir, na Tabela 1, apresentamos uma distribuição de fre-
quências das categorias e subcategorias temáticas, devidamente dis-
criminadas por nível acadêmico (mestrado profissional, mestrado aca-
dêmico e doutorado). 
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Tabela 1:  Distribuição das categorias e subcategorias temáticas presentes nas teses e disserta-
ções de Educação Estatística produzidas em programas brasileiros de pós-graduação, até 2012
inclusive.
Foco Temático Quantidade

DO MA MP Total
Metodologia/Didática do ensino de Est/Prob/Comb 3 30 23 56
     Modelagem Matemática 1 3 3 7
     Resolução de Problemas 0 3 3 6
    Trajetória Hipotética de Aprendizagem 0 0 4 4
     Metodologia de Trabalho com Projetos 2 2 0 4
     Outros Métodos e Estratégias de Ensino 0 22 13 35

Atuação/Formação de professores que ensinam Est/Prob/Comb 8 13 5 26
     Formação Inicial/Continuada e desenvolvimento profissional 3 5 1 9
     Prática docente 1 3 1 5
     Conhecimento profissional e saberes práticos 3 5 2 10
     Formação/prática mediada por grupos colaborativos 1 0 1 2
Utilização de  TIC, materiais  e  outros  recursos  didáticos no  ensino-
aprendizagem de Est/Prob/Comb

4 25 6 35

     Material manipulativo e Jogos 2 2 2 6
     Softwares/Planilhas/Computador 2 22 3 27
     Jornais, revistas e outras mídias impressas (como recurso didático) 0 1 1 2
Cognição e Psicologia na Educação Estatística 6 19 2 27
     Formação, compreensão, interpretação e construção de conceitos 2 8 1 11

     Habilidades Cognitivas 2 2 0 4
     Atitudes e suas relações com o desempenho no ensino-aprendizagem de
Est/Prob/Comb

2 7 0 9

     Diferenças e características individuais na aprendizagem de Est/Prob/Comb 0 2 1 3
Currículo no ensino de Est/Prob/Comb 0 9 3 12
     Análise de propostas e documentos curriculares oficiais 0 3 0 3
     Currículo presente nas práticas escolares e/ou cursos universitários 0 3 1 4
     Análise de livros/cadernos didáticos (como implementação do currículo) 0 3 2 5
Práticas mobilizadas e constituídas por estudantes em sala  de aula
e/ou em atividades educacionais

0 7 1 8

     Práticas de numeramento e/ou letramento estatístico 0 1 1 2
     Erros, problemas e dificuldades no ensino-aprendizagem de Est/Prob/Comb 0 3 0 3
     O cotidiano do processo ensino-aprendizagem de Est/Prob/Comb 0 3 0 3
Concepções, competências, percepções e representações 2 11 2 15
     Concepções e competências de alunos e professores 1 8 2 11
    Representações  e  percepções  de  professores  sobre  o  aprendizado  em
Est/Prob/Comb

1 3 0 4

História, Filosofia, Epistemologia e revisão da literatura 2 2 1 5
     História do ensino e da Educação Estatística 0 2 0 2

     Filosofia/Epistemologia do ensino de Est/Prob/Comb 2 0 0 2
     Pesquisa/revisão da literatura em Educação Estatística 0 0 1 1
Análise de desempenho, avaliação e instrumentos avaliativos 1 10 4 15
     Práticas de avaliação 0 2 0 2

     Instrumentos oficiais de avaliação 0 3 1 4
     Estudos diagnósticos avaliativos e análise de desempenho 0 5 3 8
     Evasão em cursos de Estatística 1 0 0 1
Total 26 126 47 199
Est/Comb/Prob são abreviações para Estatística/Probabilidade/Combinatória, respectivamente;
DO/MA/MP são abreviações para Doutorado/Mestrado Acadêmico/Mestrado Profissional,  res-
pectivamente.

No tema Metodologia/Didática do ensino de Estatísti-
ca, Probabilidade e Combinatória, estão reunidas pesquisas que
apresentam estratégias didáticas e/ou propostas metodológicas de en-
sino  dos  conteúdos  de  Estatística,  Probabilidade ou  Combinatória.
Essa  produção destacou sobretudo a elaboração,  desenvolvimento,
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aplicação, testagem e/ou validação de técnicas e metodologias para o
ensino desses conteúdos nos mais variados níveis de ensino. 

Trata-se da temática com o maior quantitativo de pesquisas
produzidas dentre os temas aqui abordados, totalizando 56 pesquisas.
Este quantitativo é revelador da ênfase dada por essa produção a in-
vestigações que contemplam propostas e estudos no campo da didáti-
ca, bem como da proposição de estratégias metodológicas, visando
enfrentar/superar dificuldades encontradas por professores e estudan-
tes no trabalho com esses conteúdos no âmbito da sala de aula, so-
bretudo a partir de abordagens alternativas às aulas tradicionais. 

Apesar de a primeira dissertação abordando o tema ter sido
defendida em 1999, na UNICAMP (STURM, 1999), a produção de
teses e dissertações dentro desta temática só veio apresentar um cres-
cimento considerável nos últimos anos, com mais da metade do total
de pesquisas sendo defendidas a partir de 2010. A instituição que se
destacou na produção de pesquisas dentro da temática em questão
foi a PUC-SP, com 18 pesquisas.

A produção destacou sobretudo a  elaboração,  desenvolvi-
mento, aplicação, testagem e/ou validação de técnicas e metodologias
para o ensino desses conteúdos nos mais variados níveis de ensino,
com destaque para o uso da Engenharia Didática enquanto metodo-
logia de investigação em 14 pesquisas dentro deste tema. Os princi-
pais aportes teóricos observados dentro deste tema revelaram a gran-
de influência  exercida pela  didática  francesa  na pesquisa  brasileira
dentro  da  Educação Estatística,  aspecto  já  observado por  Oliveira
(2007). Esta influência também é verificada dentro do campo da Edu-
cação Matemática e tem sido diagnosticada por estudos como o de
Soares e  Carvalho (2011) e Pais  (2001),  por exemplo.  Alguns dos
principais  resultados  observados  nas  pesquisas  categorizadas  neste
tema destacaram sobretudo as potencialidades das metodologias de
ensino baseadas na Modelagem Matemática, na Resolução de proble-
mas, na Trajetória Hipotética de Aprendizagem, no trabalho com pro-
jetos, etc.

Ainda no tema Metodologia/Didática do ensino de Es-
tatística,  Probabilidade e Combinatória,  foi  possível  observar
um grande destaque dado nas investigações para a utilização da me-
todologia de pesquisa da Engenharia Didática. Nestas investigações,
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notamos que foram descritos, em geral, os procedimentos para elabo-
ração e aplicação de sequências didáticas, tal como regem os princí-
pios metodológicos da Engenharia Didática, estabelecidos por Michè-
le Artigue. Também verificamos um certo destaque dado aos seguin-
tes aportes teóricos: a Teoria das Situações Didáticas, de Guy Brous-
seau; a Teoria dos  Registros  de Representação Semiótica,  de Ray-
mond Duval; e a Teoria dos Campos Conceituais, de Gérard Verg-
naud, dentre outras.

No eixo temático Atuação/Formação de professores que
ensinam Estatística / Probabilidade / Combinatória, as pesqui-
sas discutiram, em geral,  proposições e indicativos teóricos sobre a
formação inicial/continuada de professores  que ensinam Estatística,
Probabilidade e Combinatória; ou propuseram o desenvolvimento de
atividades/ oficinas/intervenções/entrevistas com vistas a produzir in-
formações, avaliar e descrever o processo de formação dentro de um
contexto definido, tanto na perspectiva inicial como na continuada.
Também observamos pesquisas em que a ênfase estava em como se
dá o ensino desses conteúdos na prática dos professores, buscando
identificar/descrever  os  diversos  processos envolvidos nessa prática,
ou destacando os saberes práticos e conhecimentos profissionais mo-
bilizados pelos professores que trabalham com estes conteúdos. Os
principais resultados revelaram, por parte dos professores, dificulda-
des e/ou atitudes negativas frente ao conteúdo a ser ensinado, além
de problemas identificados na base da formação inicial para o traba-
lho com estes conteúdos em sala de aula.

Dentro do subtema Formação inicial/continuada e desenvol-
vimento profissional, as principais ideias norteadoras das discussões
trazidas pelas teses e dissertações giraram em torno das características
e/ou contribuições de uma formação inicial/continuada para o traba-
lho  com esses  conteúdos.  Identificamos  ainda neste  subtema duas
abordagens que se destacam: a) Estudos que discutiram proposições
e indicativos teóricos sobre a formação inicial/continuada em geral de
professores que ensinam Estatística, Probabilidade e Combinatória; b)
Estudos que desenvolveram atividades/oficinas/intervenções/entrevis-
tas com vistas a produzir informações, avaliar e descrever o processo
de formação dentro de um contexto definido, seja na perspectiva ini-
cial ou na continuada.



172|Parte II – Ensino e Práticas Culturais

As  abordagens  metodológicas  dentro  do  tema
Formação/Atuação de professores  que ensinam Estatística,
Probabilidade e Combinatória privilegiaram análises qualitativas,
com destaque para a modalidade de pesquisa de campo, com aplica-
ção de questionários/entrevistas.

Dentre os principais aportes teóricos tomados dentro deste
tema,  destacamos os  estudos sobre interpretação e níveis  de com-
preensão gráfica de Curcio, a Teoria dos Registros de Representação
Semiótica, de Raymond Duval, as ideias sobre letramento estatístico e
os níveis de raciocínio estatístico, de Joan Garfield, a Teoria Antropo-
lógica do Didático e a Organização Praxeológica, de Yves Chevallard
e as ideias de Carmen Batanero.

No eixo temático Utilização de TIC, materiais e outros
recursos  didáticos  no  ensino-aprendizagem  de  Estatística,
Probabilidade e Combinatória, foi abordada a utilização de ferra-
mentas tecnológicas, mídias impressas, jogos e materiais manipulati-
vos como recurso ou suporte para a construção e/ou reconstrução de
significados por meio de experiências, visando o aprendizado em sala
de aula ou em laboratórios. Dentre os principais softwares investiga-
dos nas pesquisas, estão: o Tinkerplots, o FATHOM; o Geogebra e as
planilhas eletrônicas do Microsoft Excel. As aplicações da tecnologia
de EAD foram investigadas em 5 das pesquisas catalogadas no tema.

No eixo temático  Cognição e Psicologia na Educação
Estatística, a produção em programas de pós-graduação tem dado
destaque a temas como: formação e construção de conceitos envol-
vendo os conteúdos de Combinatória, Probabilidade e Estatística; o
estudo de habilidades cognitivas; os efeitos das atitudes negativas pe-
rante o aprendizado dos conteúdos e as diferenças e características in-
dividuais no aprendizado.  Alguns dos principais aportes teóricos da
pesquisa observados neste tema foram as ideias e o método clínico de
Jean Piaget; a Teoria dos Registros de Representação Semiótica, de
Raymond Duval;  a  teoria dos  campos conceituais  e  a teoria sobre
conceitos e representações,  de Gérard Vergnaud;  e  as ideias sobre
transposição didática, de Yves Chevallard. Os sujeitos dessas pesqui-
sas foram predominantemente alunos do ensino básico e alunos da
graduação. Alguns dos principais resultados destacaram a importância
das interações sociais na aprendizagem dos conteúdos, além das difi-
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culdades no trabalho e na interpretação de dados, sobretudo quando
estes estão representados em gráficos ou tabelas.

No eixo temático  Currículo no ensino de Estatística /
Probabilidade / Combinatória, as pesquisas procederam na dis-
cussão de propostas curriculares, análise de documentos curriculares
oficiais, na investigação dos aspectos relacionados ao currículo pre-
sente no cotidiano das escolas e em cursos universitários, e na análise
da implementação do currículo a partir de cadernos e livros didáticos.
Os principais resultados evidenciaram que os documentos oficiais não
instrumentalizam o professor  para  o trabalho com os  conceitos  de
Probabilidade e que o ensino da Probabilidade e da Estatística deve-
ria ter sido posto em maior evidência nos PCN, considerando que es-
tes temas nunca foram antes abordados em propostas curriculares na-
cionais. 

No eixo Práticas mobilizadas e constituídas por estu-
dantes em sala de aula e/ou em atividades educacionais, as
pesquisas investigaram as práticas constituídas por estudantes no pro-
cesso de ensino e aprendizagem dos conteúdos de Estatística, Proba-
bilidade e Combinatória,  nos diversos contextos e níveis de ensino
onde este processo foi desenvolvido. Os subtemas abordados dentro
desta unidade temática incluíram: Práticas de numeramento e/ou le-
tramento estatístico; erros, problemas e dificuldades no ensino-apren-
dizagem de Estatística / Probabilidade / Combinatória e o  cotidiano
do processo de ensino-aprendizagem de Estatística / Probabilidade /
Combinatória. Alguns dos principais resultados destacados nestes es-
tudos apontam a importância dos aspectos éticos ligados ao uso da
Estatística  e  a  utilização  da  realidade  vivida  pelos  alunos  para  o
aprendizado dos conteúdos. Também foi atestado que a constituição
de práticas de numeramento envolve a aquisição de uma linguagem
específica, caracterizada pela participação em gêneros textuais  pró-
prios de certos campos da comunicação.

No eixo  História,  Filosofia,  Epistemologia e revisão
da literatura, as pesquisas abordaram aspectos referentes ao contex-
to histórico de desenvolvimento da Estatística e de seu ensino no Bra-
sil e em um programa específico, além de desenvolverem análises de
natureza filosófica a respeito do ensino da Estatística. Também foi de-
senvolvido um estudo de revisão que coligiu pesquisas no campo da
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Educação Estatística no período de 2000 a 2008 e realizou um estudo
metanalítico dessa produção. 

No eixo Concepções, competências, percepções e re-
presentações,  as  pesquisas  desenvolveram,  em geral,  o  estudo e
análise das concepções, competências, percepções e representações,
quando mobilizadas por alunos e/ou professores em diversos níveis de
ensino, no contexto do ensino-aprendizagem dos conteúdos de Esta-
tística, Probabilidade e Combinatória. Os principais resultados obser-
vados na análise das concepções e competências evidenciaram o pre-
domínio da visão tecnicista de ensino dos conteúdos; a ênfase na de-
finição clássica de Probabilidade (em detrimento do enfoque frequen-
tista);  a  inadequação  da  prática  dos  professores,  assim  como  das
abordagens contidas nos livros didáticos, com aquilo que é preconiza-
do nos documentos curriculares oficiais; ou ainda, em certos casos,
uma inadequação dos próprios documentos oficiais, que traziam uma
visão determinista da realidade e focada essencialmente na acepção
clássica de Probabilidade.

As percepções e representações emergentes das pesquisas de
campo evidenciaram as dificuldades apresentadas pelos professores
no trabalho com esses conteúdos, possibilitando identificar barreiras
no ensino que vão desde dificuldades didáticas ou de conteúdo en-
frentadas pelos professores, problemas conceituais presentes nos livros
didáticos, até a limitação das ementas dos cursos de formação inicial
em relação ao trabalho com esses conteúdos.

No eixo  Análise de desempenho, avaliação e instru-
mentos  avaliativos,  a  produção  destacou  sobretudo  as  distintas
práticas de avaliação utilizadas por professores para avaliar conheci-
mentos dos conteúdos de Estatística, Probabilidade e Combinatória; a
análise de instrumentos oficiais de avaliação; e o diagnóstico de de-
sempenho de estudantes e professores em avaliações escolares, pro-
vas oficiais ou outras atividades específicas.

Dentre as pesquisas que se dedicaram à análise de Instru-
mentos Oficiais de Avaliação, o foco esteve, principalmente, nas pro-
vas do ENEM, SARESP, ENADE, PBM e SAEB. Alguns dos principais
resultados apontaram meios para que o professor utilize os instrumen-
tos oficiais de avaliação como instrumento de avaliação em sala de
aula, as habilidades e tipos de raciocínio mobilizados pelas provas e
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as relações entre os exames oficiais e aquilo que é apresentado nos li-
vros didáticos e/ou preconizado nos documentos curriculares oficiais.
Já na análise do desempenho e de Estudos diagnósticos avaliativos,
foram destacados, em geral, desempenhos pouco satisfatórios nas ati-
vidades propostas. 

No Quadro 1, apresentamos um balanço geral da produção
ao longo dos anos, explicitando a frequência das temáticas de pesqui-
sa em Educação Estatística ao longo do tempo.

Quadro 1: Frequência das temáticas de pesquisa em Educação Estatística ao longo
do tempo no Brasil.

Temas de Pesquisa

Até 1999 2000 – 2006 2007 – 2012 T

MA MP DO ST MA MP DO ST MA MP DO ST

Metodologia/Didáti-
ca do ens. de 
Est/Prob/Comb

1 0 0 1 10 2 1 13 21 23 3 47 61

Formação/Atuação
de prof. que ensi-

nam Est/Prob/Comb
0 0 0 0 3 0 3 6 10 5 4 19 25

Utilização de TIC,
mat. e outros rec.

did. no ens.-aprend.
de Est/Prob/Comb

0 0 0 0 10 1 2 13 13 4 2 19 32

Cognição e Psicolo-
gia na Ed. Estatística 0 0 0 0 6 0 4 10 13 1 1 15 25

Currículo no ensino
de Est/Prob/Comb 2 0 0 2 3 1 1 5 4 2 0 6 13

Práticas mob. e
const. p/ estudantes
em s. de aula e/ou

ativ. educ. 

0 0 0 0 2 0 0 2 5 1 0 6 8

Concep., compet.,
percepções e repre-

sentações
1 0 1 2 4 0 0 4 7 2 2 11 17

Hist., Filos., epis-
tem., e rev. da litera-

tura
1 0 0 1 1 0 2 3 0 1 0 1 5

Anal. de desemp.,
aval. e inst. aval.

0 0 0 0 1 0 0 1 8 4 0 12 13

Total 5 0 1 6 40 4 13 57 81 43 12 136 199

ST = Subtotal; T = Total; MA = Mestrado Acadêmico; MP = Mestrado Profissional; DO =
Doutorado.

Na fase inicial, até o ano de 1999, a pesquisa brasileira tra-
duzida em teses e dissertações trazia as temáticas: Metodologia/Di-
dática do ensino de Estatística, Probabilidade e Combinató-
ria (uma pesquisa);  Currículo no ensino de Estatística, Proba-
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bilidade e Combinatória (duas pesquisas); Concepções, compe-
tências, percepções e representações (duas pesquisas) e Histó-
ria, Filosofia, Epistemologia e revisão da literatura (uma pes-
quisa). Neste período, foi produzida somente uma tese de doutorado
e nenhuma dissertação de mestrado profissional, já que esta modali-
dade somente passaria a existir no Brasil a partir do ano de 1999.  

A partir do ano 2000, este cenário tornou-se mais diversifi-
cado, com a emergência de novos temas, e a pesquisa passou a expe-
rimentar um processo de incremento na produção em programas de
pós-graduação, sobretudo porque houve, neste período, um aumento
na produção de teses de doutorado na área (ao todo, foram 13, de
2000 a 2006), acompanhado de um aumento na produção de disser-
tações de mestrado acadêmico (que somaram 40 trabalhos defendi-
dos no mesmo período), além do advento da modalidade de mestra-
do profissional no Brasil, fato que, por sua vez, resultou no quantitati-
vo  de  quatro  dissertações  de  mestrado  profissional  defendidas  no
campo da Educação Estatística até o final de 2006.

No período que vai de 2000 a 2006, observamos o predo-
mínio  de  três  principais  eixos  temáticos  da  pesquisa:
Metodologia/Didática do ensino de Estatística, Probabilidade
e Combinatória (13 pesquisas);  Utilização de TIC, materiais e
outros recursos didáticos no ensino-aprendizado de Estatísti-
ca, probabilidade e Combinatória (13 pesquisas); e Cognição e
Psicologia na Educação Estatística (10 pesquisas). E, muito em-
bora tenham sido esses três eixos os que mais se destacaram na pro-
dução deste período, os demais eixos temáticos da pesquisa foram
contemplados por, pelo menos, um trabalho no mesmo intervalo de
tempo. 

A partir de 2007, a pesquisa passou a crescer em quantidade
e profundidade teórica, sobretudo sob a influência teórica da didática
francesa. O número de dissertações de mestrado acadêmico e profis-
sional defendidas aumentou 175% em relação ao período anterior,
enquanto que o número de teses de doutorado manteve-se pratica-
mente estável. 

Neste  período,  passaram a ter  ênfase no panorama dessa
produção os temas: Utilização de TIC, materiais e outros recur-
sos didáticos no ensino-aprendizagem de Estatística, Proba-
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bilidade e Combinatória (19 pesquisas); Cognição e Psicologia
na Educação Estatística (15 pesquisas);  Formação/Atuação de
professores que ensinam Estatística, Probabilidade e Combi-
natória (19 pesquisas) e Metodologia/Didática do ensino de Es-
tatística, Probabilidade e Combinatória (47 pesquisas). Este úl-
timo tema com maior destaque, notadamente no âmbito do curso de
mestrado  profissionalizante  em Ensino  de  Matemática  da  PUC-SP,
onde 13 dissertações que abordam o tema foram defendidas, somen-
te no período que vai de 2005 a 2012. Também tem predominado no
cenário brasileiro dos últimos anos pesquisas que abordam proble-
máticas relacionadas ao trabalho com os conteúdos de Estatística, em
detrimento dos conteúdos de Probabilidade e Combinatória.

Em todo o período analisado, que vai desde a data da defe-
sa da primeira dissertação produzida na área, em 1984, até o ano de
2012, observamos que, nas teses de doutorado defendidas, predomi-
nou a temática Formação/Atuação de professores que ensinam
Estatística, Probabilidade e Combinatória (7 pesquisas). Já nas
dissertações de mestrado acadêmico e profissional, a temática predo-
minante  foi  Metodologia/Didática  do  ensino  de  Estatística,
Probabilidade e Combinatória (32 e 25 pesquisas, respectivamen-
te).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazendo um balanço geral deste panorama, podemos dizer
que algumas questões trazidas à tona pela produção inventariada nes-
ta pesquisa denotam e circunscrevem problemas e fragilidades molda-
dos na prática de quem aprende ou ensina Estatística, Probabilidade
e Combinatória nos diversos contextos e níveis de ensino. Por exem-
plo, muitas análises parecem convergir no fato de que ainda há, nas
universidades brasileiras, uma formação inicial inadequada de profes-
sores para o trabalho com esses conteúdos. 

Também fica evidente na análise dessa produção a preocu-
pação com uma abordagem que considere a dualidade dos modelos
clássico (Laplaciano) e frequentista de conceituação e ensino de Pro-
babilidade, assim como a crítica a uma visão tecnicista da Estatística,
que privilegia os métodos e procedimentos em detrimento das inter-
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pretações e significados e que pode ser observada na abordagem des-
te conteúdo em livros didáticos e aulas de Matemática. 

Outra questão de interesse, configurada como problemática
para o campo, são as abordagens identificadas nos livros e cadernos
didáticos, que se constituíram, em alguns casos, como compartimen-
talizadas em relação aos conteúdos e com insuficiência de orientações
para os professores. Em outros casos, traziam pouco incentivo à pes-
quisa em sala de aula, pouco destaque aos conteúdos de Probabilida-
de e Estatística, conceitos equivocados sobre o assunto, falta de con-
textualização dos temas e a desconsideração da possibilidade de uso
da calculadora e de recursos da informática na resolução de proble-
mas. Em alguns casos, os livros analisados não eram sequer capazes
de desenvolver as competências para interpretar, avaliar e discutir os
dados.

Algumas pesquisas chegaram a conclusões e diagnósticos se-
melhantes, mesmo aquelas categorizadas em eixos temáticos distintos.
Essa convergência de resultados foi observada, por exemplo, no diag-
nóstico da confusão feita pelos sujeitos entre os conceitos de média e
mediana, fundamentada na crença equivocada de que toda distribui-
ção é simétrica, ou, ainda, de que toda distribuição pode ser modela-
da por uma distribuição Normal. Outras pesquisas  apresentaram re-
sultados confluentes ao diagnosticarem uma alta correlação positiva
entre autoconceito e atitudes, além de uma correlação linear modera-
da e positiva entre autoconceito e desempenho. Na análise da resolu-
ção de problemas combinatórios, algumas pesquisas destacaram a di-
ficuldade dos alunos em descrever se a ordem é relevante ou não na
composição dos agrupamentos, ponto também notado por Batanero
(1994) e Navarro-Pelayo et al. (1996).

Na análise geral da produção, observamos o predomínio da
metodologia qualitativa de investigação, com destaque para os apor-
tes teóricos nas pesquisas de: Michèle Artigue, Guy Brousseau, Ray-
mond Duval, Yves Chevallard, Gérard Vergnaud, David Ausubel, Ali-
ne Robert, dentre outros.

Nos últimos anos, a produção emergente tem dado maior
destaque ao eixo temático  Metodologia/Didática do ensino de
Estatística, Probabilidade e Combinatória e as pesquisas têm
priorizado o trabalho com o conteúdo de Estatística. Com o processo
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de expansão dos programas de pós-graduação brasileiros observados
nos últimos anos e com a perspectiva de criação de novos programas
na área do ensino nos anos vindouros (BRASIL, 2013), a expectativa
é de que a tendência geral crescente observada até aqui no quantitati-
vo da produção na área se mantenha, ou mesmo se acentue.

Dentre  os  principais  desafios  esperados  para  os  próximos
anos no campo da Educação Estatística, destacamos a necessidade de
ampliação da região de inquérito, com a abordagem de temas ainda
pouco explorados na área, tais como as aplicações à Etnomatemática
e a Probabilidade Geométrica, por exemplo. Também se fazem neces-
sárias pesquisas que abordem as problemáticas relativas ao ensino de
conteúdos mais avançados, sobretudo em cursos de graduação, tais
como Análise Multivariada de Dados, Processos Estocásticos, Análise
de Séries Temporais, Métodos não-paramétricos, dentre outros. Ainda
destacamos a perspectiva futura de produção de novas investigações
que contemplem a Educação Infantil, nível de ensino que vem sendo
pouco explorado pela pesquisa stricto sensu da área até aqui. Outro
desafio a ser enfrentado pela área é o quantitativo relativamente bai-
xo da produção de teses de doutorado, produção que, até o ano de
2012, nunca superou o valor de quatro teses/ano. 
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FIOS E DESAFIOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORAS NO QUILOMBO TININGU, OESTE
PARAENSE – EXPERIÊNCIAS PERMEADAS PELA

LINGUAGEM E PELA CULTURA

Maria Aldenira Reis Scalabrin-UNICAMP/GEPEC*

Guilherme do Val Toledo Prado- UNICAMP/GEPEC**

Tania Suely Azevedo Brasileiro-UFOPA/PRAXIS***

DANDO PISTAS DO CAMINHO PERCORRIDO1 

Para escrever a tese, fonte deste artigo, busquei razões na
minha história de vida e na longa experiência como professora da
Educação Básica e nos cursos de formação de professores, Santarém-
PA, em instituições privadas e públicas, atualmente na Universidade
Federal do Oeste do Pará - UFOPA.

O presente artigo apresenta os resultados de uma experiên-
cia de Formação Continuada de Professoras – FCP vivenciada com
quatro professoras da EMEIF São João2 que compõe a tese de douto-
rado em Educação da primeira autora deste texto. Trata-se de uma
pesquisa  de  campo  na  abordagem qualitativa  com procedimentos
pautados na pesquisa-ação prática (CARR; KEMMIS, 1988). Para este
texto utilizo parte da Introdução e Considerações Finais da tese defen-
dida em agosto de 2016, na Faculdade de Educação da Universidade
Estadual de Campinas,  São Paulo, com 322 páginas resumidas no
corpo deste artigo. 

Doravante convido o leitor, a leitora a caminhar pelo interior

*Professora  da  UFOPA-CFI,  Doutora  em Educação  pelo  Programa DINTER/UNI-
CAMP/UFOPA, beneficiária de auxílio financeiro CAPES - Brasil, integrante do Gru-
po de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada – GEPEC. E-mail: aldenira.scala-
brin@gmail.com.
**Orientador da tese de doutorado, Professor-Pesquisador da UNICAMP-FE, Coorde-
nador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação - GEPEC. E-mail:  gvptole-
do@gmail.com.
***Co-orientadora da tese de doutorado, Professora-Pesquisadora da UFOPA-ICED,
Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa PRÁXIS. E-mail:  brasileirotania@g-
mail.com. 
1O texto está escrito em primeira pessoa evidenciando a voz da autora da tese, pri -
meira autora deste artigo.
2Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental São João - EMEIF São João.
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do texto que,  como verão, enquanto professora pesquisadora e  as
professoras da Escola São João somos participantes/sujeitos da pes-
quisa, pois “não somos meros pesquisadores objetivos”, somos pesso-
as em busca de “oferecer à pesquisa compreensões que podem levar
a um mundo melhor”2.

... assim inicio a introdução da minha tese doutoral... 

Primeiras Palavras - LÁ VAMOS NÓS A TININGU!

“Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas 
um passarinho me diz que somos feitos de histórias”.  
(GALEANO, 2012)3.

Leitor,  leitora,  na  tese  valho-me da  narrativa  para  contar
uma experiência de formação continuada vivida em 2014, em uma
escola quilombola.  O texto não segue linearidade padrão de estilo,
uma vez que transita com a prevalência do gênero narrativo voltado a
questões pessoais, subjetivas presentes em toda a extensão da tese.
Por vezes, o texto segue o estilo descritivo ao deter-me aos momentos
pontuais da pesquisa de campo que, embora contada, prevalece o
núcleo duro da descrição. Em outros momentos, o estilo configura-se
como informal,  ao despontar  as vozes  das professoras e de outras
poucas pessoas cujas transcrições4 foram ipsi literis para preservar a
autoridade do discurso. A opção pelo estilo textual adotado dá-se em
decorrência de que, ao contar a experiência apresentada, faço-a de
forma subjetiva do “ser em processo” salvo, alguns momentos onde
somente cabe a formalidade da língua padrão.

Para  a  configuração  do  “ser  em  processo”  apoio-me  em
Bakhtin (1993, p.58) que tece a seguinte assertiva:

[…] Eu também participo do Ser de uma maneira única
e irrepetível: Eu ocupo o lugar no Ser único e irrepetí-
vel, um lugar que não pode ser tomado por ninguém
mais e que é impenetrável a qualquer outra pessoa. No
dado ponto único onde eu agora estou, ninguém jamais

2(CLADININ; CONNELLY, 2011, p. 97).
3Frase citada por Eduardo Galeano na apresentação do livro “Os filhos dos dias”, em
lançamento pela editora LePM Editores, em 2012. Disponível em: <https://www.you-
tube.com/watch?v=cmTwTqE-16I>. Acesso em 15 de fevereiro de 2016.
4As vozes das Professoras, usadas no decorrer do texto, são transcrições feitas de gra-
vações de áudio e/ou vídeos dos EFCP, considerando (PRETTI, 1999). São parte do
acervo empírico da pesquisa.

https://www.youtube.com/watch?v=cmTwTqE-16I
https://www.youtube.com/watch?v=cmTwTqE-16I
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esteve no tempo único e no espaço único do Ser único.
E é em torno deste ponto único que todo o Ser único se
dispõe de um modo único e irrepetível. […]5 (Grifos do
tradutor). 

Neste caso, trata-se da configuração das vozes que eclodem
ao longo do texto da tese e desencadeiam-se em processo contínuo e
duradouro para contar a experiência de pesquisa que ora inicia. Para
dar continuidade, vou lhes contar uma história apoiando-me em um
pedacinho da  epígrafe  acima,  de  que  “somos  feitos  de  histórias”.
Quem  me  contou  essa  história  foi  a  Professora  Maria  Vitória6,
aluna/Professora  do Plano Nacional  de Formação de Professores  -
PARFOR, em uma das minhas idas para trabalhar com cursos de For-
mação  de  Professores,  pela  UFOPA,  Óbidos-PA,  em  2013.  A
aluna/Professora Maria Vitória morava na Comunidade Quilombola
Muratubinha, localizada na margem direita do rio Amazonas, em fren-
te à cidade de Óbidos. 

E a história foi assim…
Certo dia, final do mês de maio de 2012, período do
pagamento  do  salário  dos  Professores  municipais  de
Óbidos-PA, a Professora Maria Vitória e mais três cole-
gas de trabalho da mesma comunidade, planejaram vi-
agem à cidade para receber o salário do mês e fazer
compras para a família. As quatro colegas contrataram
a bajara do Mestre  João,  exímio atravessador  do rio
Amazonas, para levá-las à cidade, no dia marcado, de
madrugadinha, no raiar do dia. Na hora da viagem a
bajara estava lotada, onde caberiam 5 pessoas, havia 8,
quatro adultos, três crianças, mais o manobrista. Aper-
tadinhos na embarcação seguiram viagem em um dia
limpo, com a aurora refletida nas águas do Amazonas,
enquanto Mestre João manobrava a bajara rumo à tra-
vessia do grande rio.
Passado algum tempo... De repente! O tempo virou… o
vento aumentou… o medo despontou… a embarcação
balançou… a maresia avolumou… e a bajara naufra-
gou! Naufragou porque Mestre João não conseguiu do-
miná-la na bravia tempestade que se apresentava com
ventania, porém, ele teve destreza o suficiente para não

5Trata-se da tradução da obra completa “Toward a Philosophy of the Act”, de Mikail
Bakhtin (1993),  traduzida por Carlos  Alberto Faraco e Cristovão Tezza,  destinada
para fins didáticos e acadêmicos.
6Nome fictício. Maria Vitória foi minha aluna no curso de Licenciatura Integrada em
História/  Geografia,  era  professora  da  Comunidade  Quilombola  onde  morava,
Muratubinha.  Ela  e  outras  Professoras  afirmaram-me  a  veracidade  dos  fatos
narrados.
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deixá-la afundar de vez. Se isso acontecesse, seria o fim
de todos, pois ninguém consegue sobreviver a nado na
“Garganta do rio Amazonas”7.
Mestre  João foi  ágio,  fez  uma manobra de emborca-
mento da bajara, que ficou com uma bolha de ar em-
baixo e não afundou. As Professoras e as crianças que
tinham de 9 a 12 anos, rapidamente, ágeis como um
peixe dentro d'água, seguraram firmemente na beirada
da embarcação.  O vento intenso puxava-os cada vez
mais para o leito do rio. Estavam à deriva, o medo os
apavorava, pois se sentiam dentro da boca de um gi-
gante. 
Naquele momento, qualquer vacilo… já era! Uns enco-
rajavam aos outros para não entrarem em pânico e se
salvarem daquele momento apavorante, em que nada
se poderia fazer, a não ser esperar. Assim, ficaram à de-
riva por algum tempo, até que fossem percebidos por
outra embarcação. Por sorte entraram no remanso do
rio  e  foram  avistados  por  outra  embarcação  que  se
aproximou para salvá-los.
Como o número de tripulantes não cabia na pequena
embarcação salvadora, foi jogada uma corda aos náu-
fragos  que a atearam na bajara emborcada e,  assim,
puderam ser rebocados até as margens do rio. Após es-
calarem o alto barranco do rio Amazonas, os náufragos,
exaustos,  convulsivamente choravam pela experiência
trágica. Na verdade foi a ajuda mútua que os salvou a
todos, além da determinação e persistência pela sobre-
vivência. 
O equilíbrio, a sensatez, a sobriedade os fez vitoriosos.
Numa situação dessas alguém jamais conseguiria sobre-
viver, se tentasse enfrentar a voluptuosidade da nature-
za com braçadas, a nado. A viagem retornou ao ponto
de  origem,  com  ganhos,  os  tripulantes  ganharam  a
vida, diziam: “Nascemos de novo!”. Depois disso, o pa-
gamento das Professoras pôde esperar para outro dia.
Todos retornaram as suas casas na tentativa de superar
o trauma.
Ao terminar a contação da história a Professora Maria
Vitória enxugou algumas gotas de lágrimas no colarinho
da sua blusa. Todos naquela sala de aula tinham histó-
rias semelhantes para contar, por isso, a melancolia da
Professora de Muratubinha esparramou-se por todos e
por todas. (SCALABRIN, 2016)8.

Nessa longa viagem, certamente, nós participantes da pes-
quisa, Professoras e eu, assim como as professoras de Muratubinha,
na história acima, passamos por caminhos nunca antes percorridos,

7Em frente à cidade de Óbidos o rio Amazonas recebe a denominação de “Garganta
do rio Amazonas”, por ser a parte mais estreita e profunda de toda a sua extensão.
8Texto produzido por mim para ser usado na tese.
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enfrentamos as turbulências dos grandes rios, dos ventos e das chu-
vas, passamos por momentos sombrios de muitas dificuldades. Po-
rém, a compensação dos obstáculos enfrentados no percurso da via-
gem estava nos resultados alcançados, pois, foi das angústias, incerte-
zas  e  questionamentos  existentes  nas  minhas  Práticas  Pedagógicas
Docentes9, nos cursos de Formação de Professores no Ensino Superi-
or, como Professora de Linguística e Língua Portuguesa desde 2002,
em Instituição Privada e Pública10, e das experiências da carreira pro-
fissional, que busquei razões para desenvolver a tese.

Essa  viagem tem o seguinte  questionamento de  pesquisa:
Como as Professoras da Escola São João constroem seus conheci-
mentos de Língua Portuguesa em uma experiência de formação conti-
nuada no próprio ambiente de trabalho delas. Para responder à referi-
da pergunta foram elencados alguns objetivos norteadores do passo a
passo da pesquisa, tais como: 1. caracterizar o lócus da pesquisa bus-
cando situar a escola na comunidade estudada, sendo, esta, parte de
um contexto institucionalizado local, regional e nacional; 2. caracteri-
zar individual e coletivamente os sujeitos da pesquisa como agentes
constitutivos da comunidade/escola estudada; 3. registrar os encon-
tros mensais de sala de aula com as Professoras; 4. compreender o ci-
clo da espiral autorreflexiva, proposta por Carr e Kemmis (1988), na
Formação Continuada das Professoras – FCP, da Escola São João. Os
encontros  foram registrados com fotografias  e gravações  em áudio
e/ou vídeos; posteriormente, foram transcritos em forma de texto11.

9Na Tese adoto a expressão Práticas Pedagógicas considerando a concepção de Frei-
re (1996) e outros. É no decorrer da escrita seguinte que esclareço mais pontualmen-
te o pensamento freireano, uma vez que foi a partir das ideias dele que os encontros
de Formação Continuada de Professores de Língua Portuguesa – FCP-LP foram reali-
zados como parte integrante da tese.
10De 2002 a 2010 trabalhei  em Instituição Privada com Ensino Superior;  dentre
outros cursos, em Pedagogia ministrei aulas de Língua Portuguesa. Na Universidade
Federal  do  Pará  –  UFPA,  Campus  de  Santarém,  trabalhei  por  dois  anos  como
Professora  Substituta,  no  curso  de  Letras.  Desde  2010  sou  concursada  da
Universidade  Federal  do  Oeste  do  Pará  –  UFOPA/CFI;  atuando  diretamente  nos
cursos do Instituto das Ciências da Educação-ICED, no Programa de Letras,  com
cursos  de Formação  de  Professores  nas  Licenciaturas  Integradas,  dando aulas  de
Linguística e Língua Portuguesa. 

11Esse material  foi transcrito seguindo as normas de transcrição usadas por Pretti
(1999) na obra Análise de Textos Orais. As vozes das pessoas que aparecem na tese,
inclusive das professoras, são partes integrantes dos textos transcritos. 
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Para cada encontro de formação continuada foi escrito um de Diário
de Pesquisa de Campo12,  13 ao todo, além de alguns Excertos de
Campo13 escritos por mim.  

Segundo Carr e Kemmis (1988, p. 186) uma ciência educa-
cional crítica deve ser postulada a partir do meio educacional estuda-
do, pois:

Asimismo exige la participación en la investigación por
parte de aquellos cuyas prácticas constuyen la educa-
ción. Es evidente que implica a los enseñantes en la in-
vestigación y puede implicar asimismo a los alumnos,
los padres, los administradores escolares y aun a otros
más. Las condiciones de su éxito estriban en el mejora-
miento de las prácticas educativas reales, la mejora de
los entendimientos de quienes intervienen en el proceso
educativo, y la mejora de las situaciones en las cuales se
desempeñan esas prácticas. Mediante una discusión de
la naturaleza e la historia de la investigación educativa
activa y tras describir algunos ejemplos prácticos, cree-
mos haber aducido algunas pruebas de que la investi-
gación educativa activa reúne dichas condiciones […]. 

É acreditando nas melhorias das práticas pedagógicas e do-
centes reais, tanto das professoras como minhas, na perspectiva de
quem está  participando  e  ao  mesmo tempo à  frente  do  processo
como mediadora, ouvindo e conhecendo in loco as legítimas protago-
nistas de um processo educacional em uma experiência contínua e
duradoura, que acredito na obtenção de novos rumos para a educa-
ção brasileira.

A referida pesquisa foi realizada seguindo seis pontos nortea-
dores, abaixo elencados: i- diagnóstico; ii- superação de dificuldades;
iii- intervenção; iv- reflexão; v- coleta de dados; vi- análise dos dados.
Para finalizar esta pesquisa, a expectativa foi responder algumas ques-
tões constantes no terceiro ponto deste artigo. Espero que os resulta-
dos encontrados suscitem reflexões acerca do processo ensino-apren-

12Esses Diários de Campo de Pesquisa foram feitos após cada encontro de Forma-
ção Continuada de Professores - FCP, na Escola São João. Eles registram questões re-
lacionadas ao encontro, mas que estão eminentemente voltadas para as impressões
pessoais, dos sentimentos, frustrações, acontecimentos bons e ruins do encontro. Es-
ses diários não são relatórios, são escritos de forma a registrar a pessoalidade da pro-
fessora-pesquisadora em campo de pesquisa e não se limitam a descrever as questões
técnicas da pesquisa.
13Os Excertos de Pesquisa são pequenos textos feitos a partir de recortes de pensa-
mentos captados por mim em campo de pesquisa, ou sobre as atividades da pesqui-
sa.
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dizagem tendo como enfoque a pesquisa-ação educacional realizada
na Escola São João. 

A busca por uma bibliografia que respaldasse as ideias deste
estudo levou-me a constatar a disparidade existente entre a realidade
do ensino na Amazônia e a legislação educacional brasileira. No arti-
go 205 da Constituição Federal Brasileira encontram-se as diretrizes
gerais para a educação nacional, no qual se lê: “a educação é um di-
reito de todos, dever da família e do estado visando o desenvolvimen-
to da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”. No artigo 210, lemos textualmente: “serão fixados os con-
teúdos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e
regionais”.

A Carta Magna Brasileira - CFB, de 1988, determina a obri-
gatoriedade da formação escolar para o desenvolvimento do indiví-
duo afim de que o mesmo exerça a sua cidadania, sendo-lhe respeita-
do o direito à Educação Básica de qualidade, contextualizada na cul-
tura e nos valores regionais, conforme estabelece o Artigo 26 da LD-
BEN/9394/96 sobre os currículos da Educação Básica Nacional: “[...]
devem ter  uma  base  nacional  comum,  a  ser  complementada,  em
cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte di-
versificada, exigida pelas características regionais e locais da socieda-
de, da cultura, da economia e da clientela”.

Entretanto,  examinando a  realidade educacional  do Oeste
do Pará, é patente a baixa qualidade do ensino, diante do que a legis-
lação educacional brasileira recomenda, encontrando-se fora do al-
cance das pessoas que vivem nessas áreas. Dentre outros motivos, a
defasagem escolar dá-se em decorrência do fato de a formação básica
das Professoras que ali atuam desconsiderar a realidade das escolas e
das  Práticas  Docentes  locais  (PIMENTA,  2008 apud GUIMARÃES,
2012).

Esse  cenário  da  formação  do  profissional  do  magistério
torna-se ainda mais problemático ao se localizar o caso do ensino vol-
tado às comunidades de afrodescendentes, do município de Santa-
rém, o qual aponta para uma demanda que, para além das questões
vinculadas ao contexto rural, relaciona-se com o problema da garan-
tia  dos direitos  histórico-culturais  dos  afrodescendentes  respaldados
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pelo Decreto-Lei  10.639/2003, como resultado “das lutas históricas
empreendidas pelo Movimento Negro brasileiro em prol da educação”
(GOMES, 2010, p. 67). A partir desse decreto, a Lei 9394/96 recebeu
o acréscimo dos artigos 26-A e 79-A e B, que estabelecem obrigatori-
edade dos conteúdos de história e cultura afrobrasileira no currículo
escolar, inclusive nas áreas de Educação Artística, Literaturas e Histó-
ria (GOMES, 2010, p. 68).

Abaixo falo um pouco sobre o local onde foi realizada a pes-
quisa.

O cenário da pesquisa – comunidade e escola.

Imagens 01 e 02 - Comunidade Quilombola Tiningu e Escola São João,
respectivamente.

Fonte: Acervo Pessoal da Pesquisadora, 2013.

 Assim é Tiningu:
Tiningu é uma comunidade quilombola onde os costu-
mes são intensos tais quais ao vento varzeiro que bate
nas montanhas, sai correndo, visitando cada casa, ba-
tendo de porta em porta, brincando de bate-volta. 
Onde as pessoas sentam-se e papeiam em frente suas
casas na boquinha da noite. 
Onde existem as casas de referência: as das Professoras,
da Diretora, do Pastor da igreja, do Agente de Saúde, a
casa da Parteira, a casa do Presidente da Associação. 
O principal meio de acesso à comunidade é a PA-305,
estrada única de chão batido que atravessa a pequena
comunidade de fora-a-fora. Está localizada às margens
do lago Maicá, na serra Tiningu. 
A escola é a célula-mãe da comunidade, o coração do
lugar.
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Assim é Tiningu onde tem gente preta... gente branca...
gente loura... gente morena... gente mulata... gente ca-
bocla... 
Nessa  cultura  está  localizada  a  Escola  Municipal  de
Educação Infantil  e Fundamental  São João escolhida
para fazer a pesquisa de doutoramento da primeira au-
tora deste artigo14.  (SCALABRIN; PRADO; BRASILEI-
RO, 2015; 2016A)15. 

Assim é a Escola São João segundo textos produzidos por
nós, mesmos autores deste texto (SCALABRIN; PRADO; BRASILEI-
RO: 2016A)16.

“Trata-se de uma escola rural, ampla, com belo quintal
que faz fronteira (por trás da escola) com o principal
lago desse lugar, o Lago Maicá. Na época da cheia dos
rios, as águas do lago ajoelham-se junto ao muro da es-
cola. Por ocasião da seca dos rios, o paredão de pal-
meiras, principalmente do açaí, substitui as águas, lugar
esse onde há uma das principais fontes de renda local –
trata-se  da  produção  natural  de  açaí  que  nasce  nas
margens encharcadas do Lago Maicá”. 

É nesse contexto que se encontra a Escola São João, situada
na Comunidade Quilombola Tiningu, na Zona rural de Planalto, no
município de Santarém-PA, espaço onde as professoras participantes
da pesquisa desenvolvem suas atividades do magistério e moram des-
de a infância com suas respectivas famílias que também são oriundas
desse mesmo local.

... assim finalizo minha tese doutoral apontando resultados e
discussões obtidos no passo a passo da pesquisa...

NOVOS CAMINHOS, NOVOS HORIZONTES!

Leitor, leitora, como vês, optei por uma interação estreita en-
tre mim e meu interlocutor, ou minha interlocutora.

A adoção do ladeamento discursivo entre as vozes que con-

14 As informações usadas foram feitas tendo por base o Relatório Antropológico: Co-
munidade de Remanescentes de Quilombo Tiningu, 2011, de autoria da Pesquisado-
ra Andréia Franco Luz.
15 Esse texto que desenha a Comunidade Quilombola Tiningu encontra-se em (SCA-
LABRIN;  PRADO;  BRASILEIRO,  2015;  2016A),  ambos  estão  disponíveis  em:
<http://www.mdp.edu.ar/humanidades/cienciasdelaeducacion/jornadas/jprof2015/po-
nencias/scalabrin.pdf>    e
<http://media.wix.com/ugd/35e7c6_47027634db4649849da08e4cef15aa32.pdf>.
16Trata-se de artigo publicado a partir da tese em construção.

http://media.wix.com/ugd/35e7c6_47027634db4649849da08e4cef15aa32.pdf
http://www.mdp.edu.ar/humanidades/cienciasdelaeducacion/jornadas/jprof2015/ponencias/scalabrin.pdf
http://www.mdp.edu.ar/humanidades/cienciasdelaeducacion/jornadas/jprof2015/ponencias/scalabrin.pdf
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versam “no interior do texto” e “fora do texto” sempre me pareceu
uma necessidade pessoal  dotada do desejo de estreitar  a distância
existente entre pesquisa, pesquisadora e pesquisadas, fato esse que
me deixou mais à vontade para expressar minha subjetividade sem
economizar  sentimentos,  elementos  relevantes  na  consolidação  da
pesquisa proposta por meio da construção lenta e gradativa das rela-
ções de amizade com as professoras. Confesso que atingir esse está-
gio da pesquisa qualitativa não foi algo casual na minha vida, pois
houve duas situações singulares, consistentes para que isso se tornas-
se realidade. A primeira delas ocorreu ao ser apresentada à disciplina
Saberes Docentes, enquanto parte integrante dos componentes curri-
culares obrigatórios do curso de Doutorado em Educação17, especial-
mente ministrada pelo Professor Dr. Dario Fiorentini. A segunda, diz
respeito aos primeiros contatos que tive com as narrativas docentes
enquanto objeto de investigação, desta vez foi  pelas mãos do meu
Orientador, Professor Dr. Guilherme Prado que, certo dia chamou-me
à atenção e disse-me “Aldenira, está faltando leitura...!” e apresentou-
me a obra A Pesquisa Narrativa – Experiência e História em Pesquisa
Qualitativa,  de Clandinin e Connelly (2011, p. 98). Esses autores fa-
zem a seguinte afirmação:

[…] como pesquisadores narrativos, trabalhamos no es-
paço não só com nossos participantes, mas também co-
nosco  mesmos.  Trabalhar  nesse  espaço  significa  que
nos tornamos visíveis com nossas próprias histórias vivi-
das e contadas. Às vezes, isso significa que nossas histó-
rias sem nome e talvez secretas, vêm à luz assim como
aquelas de nossos participantes. Esse confrontar de nós
próprios em nosso passado narrativo torna-nos vulnerá-
veis como pesquisadores, pois transforma histórias se-
cretas  em histórias  públicas.  Na pesquisa narrativa,  é
impossível (se não impossível,  então obrigatoriamente
decepcionante)  como  pesquisador  ficar  silencioso  ou
apresentar  um  self  perfeito,  idealizado,  investigativo,
moralizante.

As motivações das professoras na participação da pesquisa
foram significativas, assim como o foram o apoio teórico desses auto-
res ao apresentarem estudos em que as histórias de vida são objetos
de investigação e os participantes migram dessa condição para serem
sujeitos participantes ou sujeitos de pesquisa. Tais foram passos fun-

17Refiro-me ao doutorado que integrei, DINTER-2012 entre UNICAMP-FE/UFOPA-
ICED/CAPES.
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dantes da minha jornada rumo à pesquisa qualitativa, dentre outros,
obviamente. Foi nesses e noutros vieses de contribuição docente que
me constituí  professora-pesquisadora-participante ao mesmo tempo
em que os participantes da pesquisa, as professoras, também se cons-
tituíram sujeitos. Dessa maneira, juntas, de mãos dadas, vivenciamos
a experiência da formação continuada a que me propus estudar e
contar.

Para dar continuidade, retomo a história do naufrágio das
quatro professoras de Muratubinha na travessia do rio Amazonas. Uso
essa história como parte da minha experiência de vida de professora
para fazer uma analogia da pesquisa com a viagem daquelas profes-
soras, tecendo considerações pertinentes sobre minha tese, pontuadas
nesta conclusão em três momentos: o início, o meio e o fim. Pois en-
tão, leitor, leitora, acompanha-me nesse percurso a seguir.

NO PRIMEIRO MOMENTO – o começo… a viagem...!

Assim como as  professoras  e  os  tripulantes  da  bajara  do
Mestre João, o percurso da pesquisa realizada na Escola São João, no
Quilombo Tiningu, esteve acometido por fragilidades, percalços, su-
perados um a um.

O cenário da viagem da pesquisa foi desenhado da seguinte
forma: no primeiro plano estavam os sujeitos nucleares da pesquisa,
eu e as professoras; no segundo estavam: a diretora, as merendeiras e
o corpo técnico da escola; e no terceiro plano, configurando a ima-
gem do fundo do cenário da pesquisa, estava a comunidade. Os dois
últimos planos, em situação periférica, estenderam-se à comunidade
como um todo, às pessoas que compuseram a imagem de fundo do
gigantesco painel da pesquisa. Nessa relação, partes e todo interagi-
ram caracterizando escola e comunidade como espaço da pesquisa.

Ressalto que a construção lenta, gradativa, contínua e dura-
doura dos laços de amizade, da confiança adquirida ao longo do rela-
cionamento entre mim e as professoras foram construídos fio a fio
muito antes da minha estada em campo. As relações de confiança
constituíram-se para além do contato com as Professoras, por meio
de antigas amizades, como as da Dona Maria Repolho e Seu Tomás,
com a Dona Margarida e Seu Geraldo e estenderam-se à comunida-
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de,  à  Federação  das  Organizações  Quilombolas  de  Santarém  –
FOQS, à Associação dos Remanescentes de Quilombos de Tiningu –
RQUITININGU, à Escola São João e com as Professoras.

Os laços de amizade não existiam simplesmente em função
de uma pesquisa, mas na tentativa de entender, compreender os su-
jeitos na perspectiva sócio-histórica, assim como nas histórias de vida
das professoras. Além do mais, para dar fidedignidade às vozes que
aparecem no texto, às narrativas das histórias de vida ou daquelas
capturadas no interior dos Flashes Culturais18, as falas das professoras
foram transcritas ipsi literis tais como pronunciadas para manter a le-
gitimidade dos discursos e substancial fusão entre vida pessoal e vida
profissional aos moldes de Nóvoa (2007) que defende a profissão do-
cente como sendo a segunda pele dos professores.

NO SEGUNDO MOMENTO –  vivendo experiências… tecendo rela-
ções e, ao mesmo tempo, dando conta das indagações da pesquisa...

Para  este  trabalho instituí  oito  perguntas  que  moveram a
pesquisa, doravante apresento-as a fim de dar-lhes as devidas respos-
tas. Algumas questões foram agregadas para serem respondidas, pois
estão correlacionadas entre si num nível mais amplo, afunilando para
os mesmos rumos argumentativos, a saber:

1- As professoras participantes perceberam a construção do seu pro-
cesso formativo tornando-se pesquisadoras das suas práticas pedagó-
gicas  de  sala  de  aula,  compreendendo  as  necessidades  de
construir/desconstruir/reconstruir seus conhecimentos?

No início da formação continuada,  o comportamento das
professoras  ainda  estava  estreitamente  vinculado  às  experiências
formativas do passado, em que o “professor formador” estava ali para
“passar”,  “repassar”,  “transmitir”  conhecimentos;  elas,  enquanto
agentes passivos, meros recebedores de informações; os formadores,
agentes ativos, ali estavam para “formar” as professoras. 

Essa  questão  é  bem  visível  nas  vozes  das  professoras,

18Flashes Culturais  são recortes da cultura do lócus trabalhado, capturados no per-
curso dos encontros com as Professoras e que servem de subsídio na constituição dos
sujeitos da pesquisa. 
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capturadas logo no primeiro encontro (E1)19:  “O que a Senhora vai
fazer com a gente? Vai ter muito trabalho?”; O que nós vamos fazer?
Ande, diga logo que eu quero saber. A gente vai ficar aqui todo tempo
nesta sala?”20.

Paralelo às indagações, existia a cobrança constante de um
plano pronto que norteasse a formação continuada como um todo.
As insistentes cobranças das professoras deixavam explícito nas entre-
linhas que se não houvesse “plano de trabalho” não haveria forma-
ção continuada. Como complementação para as ideias explicitadas
busco apoio em Freire (1996), que tece considerações significativas a
respeito  do  professor-formador-sujeito  e  do  aluno-formando-objeto.
Ele faz a seguinte afirmação:

Se,  na experiência de minha formação, que deve ser
permanente,  começo por aceitar  que o  formador  é o
sujeito em relação a quem me considero o objeto,  que
ele é o sujeito que me forma e eu, o objeto por ele for-
mado, me considero como um paciente que recebe os
conhecimentos – conteúdos – acumulados pelo sujeito
que sabe e que são a mim transferidos. [...] (Grifos do
autor) (FREIRE, 1996, p. 24-25). 

Partindo das ideias desse educador brasileiro deduzo que as
experiências das professoras apontavam indícios da existência do for-
mador-sujeito e do aluno-objeto, ações visíveis nas vozes e nas atitu-
des das professoras tal como apontado por Freire. Esse mesmo exercí-
cio que estamos fazendo aqui neste espaço do texto, de refletir sobre
quem somos enquanto formadores e formandos, enquanto “deposita-
dor” e o outro “recebedor” de conhecimentos, também o fizemos com
as  professoras,  tendo  como  referência  a  Pedagogia  da  Autonomia
(FREIRE, 1996). Olhar detidamente sobre o sentido de sermos agen-
tes ativos e/ou passivos de um processo formativo – inclusive aquele
que já havíamos iniciado na escola do quilombo – foi um aspecto
condutor da desconstrução e reconstrução da forma de pensar e ver
nosso universo formativo, passado e atual,  em relação àquele mo-
mento de formação, em 2014.

No caminhar das nossas ações, as professoras e eu fomos
nos construindo sujeitos das nossas práticas pedagógicas e docentes
seguindo uma linearidade de ações a partir das necessidades basila-

19Encontro 1.
20Exemplos 14 e 15 (p. 262).
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res, tais como: observação das experiências docentes; detectação dos
problemas; percepção da necessidade de mudar; busca por soluções
a partir dos erros cometidos; renovação das práticas pedagógicas e
docentes na troca de experiências com as colegas de trabalho. A cons-
trução do conhecimento das professoras seguiu algumas etapas como:
construir conceitos sobre “O que é ler?”, “O que é saber escrever?”,
“O que é ser alfabetizado?”, “O que é texto?”, “O que são Sequências
Didáticas?”, “O que são gêneros textuais?”. Depois, a partir do conta-
to com diversos autores, compararam seus conceitos pré-existentes,
perceberam falhas e reformularam conceitos sobre os diversos assun-
tos. Nesse processo as professoras construíram-se olhando para si pe-
las suas próprias vozes, ouvindo as experiências das colegas e os pon-
tos de vista dos autores colaboradores. Portanto, a trajetória da cons-
trução dos sujeitos da pesquisa somente pode ser possível se focar-
mos nossos olhares profundamente no percurso completo do proces-
so formativo, do contrário, será abstraído apenas parte fragmentada
que não norteou a formação em processo contínuo. Nessa dinâmica
dos olhares caleidoscópicos sobre o percurso da pesquisa, será possí-
vel perceber a configuração da construção /desconstrução/reconstru-
ção das participantes da pesquisa no processo formativo delas.

... continuo minhas indagações iniciais e buscando respostas no trans-
curso dos fatos analisados para conhecer... 

2- Como as participantes, professoras e pesquisadora, constituíram-se
sujeitos de suas ações no percurso da pesquisa-ação?  e; 

3- Será possível conhecer como as professoras se tornam sujeitos de
sua própria formação docente?

Para responder a essas perguntas acredito ser necessário pri-
meiramente tecer considerações acerca de importante ponto fundan-
te:  O que é ser sujeito de si?  Na perspectiva bakhtiniana vamos en-
contrar o seguinte:

[...]. Do ponto de vista da estética, o importante é que
sou, para mim mesmo, o sujeito de qualquer atividade,
seja ela qual for — visão, audição, percepção, pensa-
mento, sentimento, etc. —, e procedo, por assim dizer,
de  mim mesmo em minha vivência  que  é  orientada
para a frente de mim, para o mundo,  para o objeto.
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Para o objeto com que estou confrontado, sou o sujeito
[...] (BAKHTIN, 1997, p. 57-58).

Foi na relação entre os sujeitos participantes da pesquisa que
as professoras da escola e eu construímos relações de amizade e de
aprendizagem colaborativa, aprendendo com a troca de experiências
e pelo exercício constante do fortalecimento das relações de confiança
que construímos no decurso da pesquisa-ação reinventado por mim
nta tese, de “bailar de eus” sustentado na exotopia de Bakhtin (1997),
tendo a alteridade como trampolim na concretização da experiência.

Como complementação da minha fala, lanço mão da con-
cepção de sujeito na esteira da Tríade Dialógica do Sujeito da Lingua-
gem – TDSL. Ressalto essa constituição apreendida nos vieses da his-
tória, da cultura e da linguagem, pois é na e pela linguagem, pela in-
teração dialógica, conforme postula Bakhtin (1997) que os sujeitos re-
alizam-se, interagem e evidenciam o “ser em processo”. É a concreti-
zação do “bailar de eus” apoiada na exotopia bakhtiniana.

Na Tríade  Dialógica  do Sujeito  da  Linguagem os  sujeitos
(temporal, espacial e cultural) constituem seus mundos, efetivamente,
em dois níveis, o mundo da cultura e o mundo da vida (Idem. Idem),
assim caminham no ato de “ser em processo”21. No âmbito da pesqui-
sa, ou melhor, no âmbito da formação continuada, dar voz às profes-
soras significou oportunizar-lhes falar sobre quem são, o que pensam
e sentem sobre suas vidas, sobre a profissão e o mundo em que vi-
vem. Dar voz às professoras significou conhecer uma realidade educa-
cional do município de Santarém que tem estado oculta, onde as his-
tórias de vida e da profissão são contadas por alguém a outrem, me-
nos pelas próprias professoras. Dar-lhes a voz significou restituir a dig-
nidade e a autoestima das protagonistas da história, as professoras
que contam suas histórias de vida e da profissão enquanto narradoras
personagens de si sob a ótica de quem viveu a história como eixo
norteador da mesma.

Com base nesse perfilamento de “sujeito” de “ser em proces-
so” é possível ratificar a constituição dos participantes da pesquisa en-
quanto sujeitos das suas ações no percurso da pesquisa-ação realiza-

21O mundo da vida é aquele no qual realizamos todas as nossas ações diárias, é o
mundo em que nascemos, vivemos e morremos. O mundo da cultura é adquirido, re-
fere-se ao universo de conhecimentos institucionais que construímos ao longo das
nossas vidas (BAKHTIN, 1993).
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da, assim como é possível usar tais argumentos como resposta à per-
gunta de pesquisa, diretriz desta tese: Como as Professoras constroem
seus conhecimentos de Língua Portuguesa numa formação continua-
da no ambiente escolar onde trabalham? Portanto, é visível a consti-
tuição de “ser em processo” das professoras e minha como sujeitos
das nossas ações no percurso da pesquisa-ação, na experiência de
formação continuada no ambiente de trabalho delas, das professoras.

4- As histórias de vida das professoras possibilitaram às mesmas se-
rem interlocutoras de si?

As narrações das professoras da Escola São João evidencia-
ram que apenas uma delas desejava seguir a carreira do magistério,
as demais tinham certeza que não queriam ser professoras, entretanto,
a falta de oportunidade de trabalho na cidade e na região rural onde
moravam, era mais fácil  ser professora, inclusive tendo a opção de
trabalhar na roça, tal como faziam seus genitores. Desta forma se su-
cedeu com elas: uma queria trabalhar no comércio, outra sonhava em
ser bancária, a terceira pretendia seguir a carreira de cantora e a últi-
ma pretendia ser professora, isso depois de ter tentado outros traba-
lhos. Assim, a necessidade e oportunidade as fizeram professoras, to-
das aprenderam a gostar daquela profissão para a vida toda com lar-
ga garantia de boa aposentadoria. Assumir a profissão do magistério
as  fez  desenvolver  habilidades,  competências  para  abraçar  e  amar
uma profissão pouco ou nada desejada, mas que lhes conferiu status
e  responsabilidade  social  assumidos  na  comunidade,  como conse-
quência da assunção da profissão de professora. Em Tiningu a figura
das professoras é de notoriedade e respeito social, fato esse não per-
cebido nas vozes delas em relação ao poder público municipal, peran-
te ao qual, há ressentimentos causados pelo descaso, desvalor pessoal
e profissional.

Na contação das histórias de vida das professoras chamou
minha atenção a existência de três núcleos: a história da vida, a histó-
ria da profissão de professora e os sujeitos (elas, as professoras) cons-
tituídos na história, num misto narrativo em que as memórias estão
alicerçadas na diversidade cultural impregnada em suas vozes na inte-
ração entre sujeito, linguagem e cultura. Essas narrativas memorialis-
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tas deixam explícitos aqueles dois mundos de Bakhtin:  o mundo da
cultura e o mundo da vida.

O resultado eficaz da formação continuada narrada na tese
está no ato de dar vez e voz às professoras. Dar-lhes vez significou cri-
ar condições formativas em que pudessem aprender com a própria
experiência e com as experiências das colegas tendo como ponto de
partida o contexto dos alunos, considerando para isso, o contexto só-
cio-histórico, o multiculturalismo e a identidade cultural  das partici-
pantes da pesquisa. Dar-lhes voz tornou públicas as histórias da pro-
fissão até então ocultas no universo pessoal de cada uma delas, tor-
nando as professoras interlocutoras de si  mesmas,  sem intermedia-
ções.
... assim, continuei buscando respostas as minhas indagações iniciais e
pude perceber que...

5- Ocorreram contribuições para a melhoria do ensino municipal lo-
cal, cujos escores nacionais apresentam baixos índices, revelando défi-
cit nas escolas rurais?

Os baixos índices dos escores regional e estadual observados
num ranking nacional para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental22

foram alguns dos elementos motivadores para a realização da pesqui-
sa realizada. 

Apontando o olhar mais exato para os índices do município
de Santarém, percebemos que o mesmo se encontra em confortável
situação de escala ascendente, entretanto, é parte integrante do con-
texto geral regional e nacional, fato que não pode passar despercebi-
do. Faço referências de forma genérica porque a Escola São João par-
ticipou somente do IDEB/2011,  com nota positiva,  sendo que nos
anos posteriores apresentou número insuficiente de alunos do Quinto
Ano para participar da Provinha Brasil e, assim, avaliar o ensino da
escola. Contudo, pertinente à experiência de formação continuada na

22Trata-se dos Índices do Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB – 2011 para
Séries Iniciais. Nesse resultado o Pará está incluso na maioria dos Estados da região
Norte e Nordeste que não atingiu a meta prevista pelo MEC/INEP na Provinha Brasil
(Anexo: E). Em 2013, no IDEB para as Séries Iniciais, o Estado do Pará regrediu
ainda mais  em relação aos escores anteriores.  Não aponto o resultado do último
IDEB/2015, pelo fato de não estar na abrangência da pesquisa que ocorreu em 2014,
tendo como consideração os escores anteriores.



200|Parte II – Ensino e Práticas Culturais

Escola São João são visíveis as contribuições da prática da pesquisa-
ação nesse espaço educacional, da seguinte maneira: i- as atividades
de formação continuada aconteciam na escola, paralelas às atividades
docentes corriqueiras das professoras; ii- ao mesmo tempo em que es-
tudavam, aprendiam a resolver problemas das suas referidas salas de
aula; iii- nos encontros de formação continuada as professoras apren-
diam novos conhecimentos e os levavam para testar nas salas de aula
com os alunos; iv- as professoras aprendiam com as próprias expe-
riências e com as experiências das colegas pela aprendizagem colabo-
rativa. Nesse ir e vir das práticas pedagógicas e docentes tanto nos en-
contros de formação continuada como nas salas de aula com os alu-
nos ocorria reflexão, autorreflexão e mudança de comportamento das
professoras em relação a si, às colegas e aos alunos.

Sobre a formação continuada de professores e o processo
formativo  desses  profissionais  no  ambiente  de  trabalho,  Pimenta
(2012, p. 35) afirma o seguinte:

A formação  de  professores  na  tendência  reflexiva  se
configura como uma política de valorização do desen-
volvimento pessoal  profissional  dos  professores  e  das
instituições escolares, uma vez que supõe condições de
trabalho propiciadoras da formação como contínua dos
professores, no local de trabalho, em redes de autofor-
matação, e em parceria com outras instituições de for-
mação. Isso porque trabalhar o conhecimento na dinâ-
mica da sociedade multimídia, da globalização, da mul-
ticulturalidade, das transformações nos mercados pro-
dutivos,  na  formação  dos  alunos,  crianças  e  jovens,
também eles em constante processo de transformação
cultural, de valores, de interesses e necessidades, requer
permanente formação, entendida como ressignificação
identitária dos professores. 

As ideias postuladas por essa educadora estão visivelmente
imbricadas na formação continuada das professoras enquanto produ-
to investigativo da educação do município de Santarém. Com essa
prática são visíveis os subsídios para que haja a ressignificação da
profissão do magistério e das práticas pedagógicas e docentes dessas
profissionais da educação, fato que implica diretamente nas mudan-
ças substanciais da qualidade da educação local, regional e, possivel-
mente, nacional. 

Mediante ao exposto, acredito que tenha havido contribui-
ção dessa experiência formativa para melhoria do ensino naquele am-
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biente educacional, por conseguinte, melhoria na educação munici-
pal. Entretanto, esse progresso ocorreu com fragilidades, uma vez que
as professoras estavam aprendendo a aprender conhecimentos essen-
ciais à formação básica de qualquer professora, dos quais já deveriam
ser detentoras. Portanto, concluo que deve ter havido pertinentes la-
cunas na formação continuada realizada pela Secretaria Municipal de
Educação de Santarém – SEMED – STM/PA na Escola São João e
nas escolas do entorno de Tiningu, ao longo dos anos, nas escolas
por onde sempre atuaram as professoras participantes da pesquisa, la-
cuna esta que esta pesquisa buscou suprir com relação às professoras
de Tiningu.

6-Os resultados da pesquisa-ação possibilitam a produção de conheci-
mentos que se opõem ao sistema vigente de formação continuada
para professores, atualmente verticalizado, de cima para baixo, sem
ouvir a base para resolver os problemas educacionais locais? e;

7-Enquanto professora pesquisadora foi possível compreender a reali-
zação da pesquisa-ação proposta naquele ambiente educacional, se-
guindo os passos de Carr e Kemmis (1988)?

O passo a passo da pesquisa permitiu-me caminhar na expe-
riência  de  formação  continuada  com as  professoras,  considerando
longa viagem de ida e, depois, de volta. Esse retorno da viagem pode
ser percebido como forma de fechar o ciclo da pesquisa na Escola
São João (E12), retomando o ponto inicial que ocorreu no primeiro
encontro (E1) de Formação Continuada de Professoras – FCP. No
percurso da pesquisa ocorreram cinco significativas ações  inerentes
aos 12 encontros de formação continuada. Essas ações foram concre-
tizadas a partir de um núcleo norteador, o diagnóstico inicial realizado
no primeiro encontro (E1), que possibilitou o surgimento das ações
abaixo, importa esclarecer que elas não foram ações pré-determina-
das, mas que surgiram espontaneamente no decurso dos encontros.
As ações foram as seguintes: i-  Oficina de Língua Portuguesa; ii- As
aulas filmadas; iii- Alfabetização das crianças; iv- Ficha de Avaliação
da leitura e da escrita das crianças; e, v- As histórias de vida.

Os assuntos trabalhados em cada ação giravam em torno
das dificuldades apresentadas pelas professoras e das negociações das
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atividades entre mim e elas, assim iniciamos a Oficina de Língua Por-
tuguesa com Gêneros Textuais para dar conta das dificuldades apon-
tadas, fato que possibilitou umas ações gerarem outras. 

Considerando  as  questões  pontuadas  neste  segundo  mo-
mento teço considerações acerca das mesmas, evidenciando: caracte-
rização,  fragilidades,  reflexão/autorreflexão,  no  intuito  de  continuar
respondendo as duas questões, 6 e 7, conforme segue.

AÇÃO UM – Oficina de Língua Portuguesa

Caracterização:  A Oficina de Língua Portuguesa  foi iniciada
pela concepção sobre Gêneros Textuais - GT, primeiro na concepção
das  professoras,  depois  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  –
PCNs de Língua Portuguesa (1997), a partir do trabalho das professo-
ras com a disciplina Língua Portuguesa, nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental. Trabalhamos a produção textual de dois textos, um bi-
lhete e um cartão para o Dia das Mães seguindo os passos de Dolz e
Schneuwly (2013). As questões precisas da produção textual foram:
estilos dos textos,  gramática do texto, pontuação, acentuação. Essa
ação obedeceu aos seguintes passos: 1: elaboração textual seguindo a
intuição das professoras/participantes; 2: exposição dos textos em pa-
pel madeira, para análise; 3: pontuação dos problemas detectados; 4:
apresentação dos passos da produção de um Gênero Textual – GT,
segundo Dolz e Schneuwly (2013); 5: refacção textual; 6: comparação
do texto inicial com o texto final. 

Fragilidades: A atual prática poderia nos remeter à produção
de outros gêneros textuais similares aos trabalhados, porém, as cir-
cunstâncias  nos  impediam porque as  Professoras  indicaram outras
prioridades. 

Reflexão/autorreflexão: As professoras conseguiram perceber
e apontar suas dificuldades. Ao olhar para si, para suas fragilidades
formativas as professoras admitiam a urgente necessidade de mudan-
ça que implicaria em melhorias na qualidade do ensino aprendizagem
das crianças da Escola São João.

AÇÃO DOIS – Aulas filmadas
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Caracterização:  Nesta  atividade  houve  filmagem  de  uma
aula de cada professora na turma em que trabalhava para, em segui-
da, ser apreciada pela equipe. Essa prática aconteceu a partir de uma
Sequência Didática - SD feita pelas professoras considerando os com-
ponentes curriculares da turma. Orientei os passos de uma Sequência
Didática sem me ater a modelos, nem a regras estabelecidas, onde as
professoras ficaram livres para desenvolver suas atividades. 

Fragilidades: Considerando a leitura da atual prática pedagó-
gica das professoras (a aula filmada) seria necessário puxar um viés
teórico e prático de metodologias do ensino da Língua Portuguesa,
sobre estratégias de leitura, além de continuar com as oficinas e criar
minicursos de Língua Portuguesa para ampliarem seus conhecimentos
teóricos, práticos e metodológicos, a fim de aprimorar suas práticas
pedagógicas e docentes. Mediante a isso tudo, fazia-se necessário re-
direcionar nossas ações frente às novas prioridades.  Por ocasião das
Aulas filmadas ficou evidente a fragilidade dos conhecimentos básicos
das professoras para ensinar Língua Portuguesa na Educação Básica
Fundamental, fato que nos induziu à interrupção das Aulas Filmadas e
rumar  para  outro  quadro  da  formação  continuada  para  trabalhar
mais focalmente com leitura, aquisição da leitura e da escrita, apoia-
dos em:  Freire  (1963;  1985;  1989), Ferreiro e  Teberosky (1999)  e
Weisz (2008). Nessa Prática Pedagógica as professoras mais antigas ti-
veram maior domínio tanto dos conteúdos básicos de sala de aula,
como no controle de turma. 

Reflexão/Autorreflexão: Ao se verem dando aula nos vídeos,
as professoras visualizaram suas falhas, como a falta de conhecimen-
tos e a necessidade de ampliar e aperfeiçoar seus conhecimentos vi-
sando o aprimoramento das experiências docentes. O fato de aponta-
rem as próprias fragilidades como professoras remexeu-lhes por den-
tro, pois sabiam que as dificuldades e limitações interferiam direta-
mente na aprendizagem dos alunos e, em parte, elas eram responsá-
veis por essa situação.

AÇÃO TRÊS – Alfabetização das Crianças

Caracterização:  Esta ação surgiu com a fragilidade da ação
anterior, pois era necessário pontuar nosso olhar para questões basila-
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res como: O que é ler? O que é saber ler? O que é ser alfabetizado?
Tal como das vezes anteriores, buscamos as respostas primeiramente
com as professoras, depois nos postulados teóricos de Freire (1996) e
Ferreiro e Teberosky (1999). 

Fragilidades:  O semestre havia avançado (já estávamos em
agosto/setembro). As crianças continuavam atrasadas na leitura e na
produção da escrita, inclusive nos conteúdos curriculares da série em
curso, pois as professoras priorizavam português e matemática por se-
rem  “mais  importantes”23.  Nesse  contexto  as  professoras  estavam
aprendendo, estavam em formação, ou seja, nesse ano letivo não ha-
via tempo suficiente para aprimorar as metodologias das professoras
em formação e, ao mesmo tempo, superar as dificuldades de aprendi-
zagem dos alunos, com isso, a qualidade da educação local continua-
va em declínio.

 Reflexão/Autorreflexão:  As concepções de leitura, como as
de alfabetização, eram equivocadas pela maioria das professoras. Na
verdade, o que chamavam de “aluno analfabeto”, tratava-se de nível
de leitura, sendo que a maioria deles estava no nível “silábico” e daí
não conseguiam avançar. Em se tratando da escrita, expressivo núme-
ro de alunos não era  ortográfico e  daí,  também, não conseguiam
avançar (FERREIRO; TEBEROSK: 1999). Para amenizar as dificulda-
des apresentadas pelas professoras em relação ao domínio dos conhe-
cimentos básicos de Língua Portuguesa para a realidade em que tra-
balhavam, passamos a focar os olhares nas concepções de Ferreiro e
Teberosky (1999), Freire (1963; 1985; 1989) bem como apresentar
metodologias para aquisição da leitura e da escrita, com o apoio de
Weisz  (2008).  Assim,  as  professoras  aprenderam uma metodologia
para detectar o nível de leitura e de escrita dos alunos; começaram a
colocar as crianças para trabalhar em equipe, uns ajudando aos ou-
tros, e não mais dividindo a turma em “fila atrasada” e “fila adianta-
da”;  as  professoras  começaram aplicar  metodologias  diversificadas
para o ensino da leitura e da escrita das crianças. Os resultados eram
visíveis por todas elas que compartilhavam as experiências nos en-
contros.

23Segundo informações obtidas junto às professoras, elas priorizavam as disciplinas
Português e Matemática, nessa ordem, pelo fato de serem mais importantes nas
Séries Iniciais do Ensino Fundamental, em relação às demais disciplinas.
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AÇÃO QUATRO –  Ficha  de  Avaliação  de  leitura  e  da  escrita  das
crianças

Caracterização: Esta quarta ação surgiu mediante a interrup-
ção das ações anteriores. As professoras alegavam que a tal Ficha de
Avaliação não “dava certo” para avaliar seus alunos, portanto, redire-
cionamos a formação continuada com olhar pontual dessa realidade
com as professoras. Fizemos a leitura da Ficha de Avaliação na pers-
pectiva de um gênero textual, usamos os conteúdos já trabalhados em
conjunto sobre leitura, alfabetização e aquisição da leitura e da escrita
para reformular o conteúdo da referida Ficha de Avaliação, de acordo
com as necessidades apontadas por elas. 

Fragilidades: Estávamos entre os meses de setembro e outu-
bro na escola, já na eminência do encerramento do penúltimo bimes-
tre escolar, com as professoras em formação, e as crianças permaneci-
am com problemas de aprendizagem, a qualidade da Educação Bási-
ca Fundamental apresentava-se frágil. A Ficha de Avaliação já havia
sido usada nos semestres anteriores e, talvez, a nova versão devesse
ser utilizada somente no ano vindouro, isso se a direção da escola e a
Coordenação da Educação Étnicorracial/SEMED-STM permitissem.

Reflexão/Autorreflexão: Com a formação continuada as pro-
fessoras começaram a identificar os problemas existentes na Ficha de
Avaliação, com base nos conteúdos teóricos estudados, tecendo rela-
ção entre  teoria  e  prática.  As  ações  daquela  ocasião  aconteceram
para priorizar a reformulação da tal Ficha de forma a atender às res-
pectivas necessidades avaliativas que condissessem com a realidade
daquela escola. Naquele ínterim as professoras estavam conscientes
da autonomia e do conhecimento que construíram para professorar24,
fato que lhes enchia de satisfação.

AÇÃO CINCO – As histórias de vida

Caracterização: Era chegada a hora de encerrar minha pes-
quisa do doutorado naquele espaço educacional, por isso interrompe-
mos a formação continuada na escola, visto que tínhamos um crono-

24Pego emprestado o verbo professorar de Pimenta (2012).
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grama de atuação rigorosa monitorado pela diretora da escola. Entre-
tanto, ainda faltava um encontro para ser realizado. Esse momento
deveria ser viabilizado para que as professoras contassem suas histó-
rias de vida, questão essa delineada ao logo do ano letivo de 2014.
Então, o último encontro foi destinado às histórias de vida das profes-
soras. As ações foram feitas por meio da dinâmica O Baú da Minha
História.  Nessa dinâmica as professoras contaram suas histórias de
vida, e ao mesmo tempo, contaram as histórias da profissão de pro-
fessora rural. 

Fragilidades:  Os conteúdos  de  Língua  Portuguesa  focados
até então nos encontros foram suspensos por ocasião do décimo se-
gundo encontro (E12), além do mais o tempo destinado às histórias
de vida das professoras foi irrisório, com isso, as informações obtidas,
as histórias coletadas, representaram apenas um pequeno recorte da
densa realidade, deixando ocultas muitas histórias da vida e da profis-
são das professoras do Quilombo Tiningu. 

Reflexão/Autorreflexão: O contato com a dinâmica O Baú da
Minha História foi significativo para cada uma delas, pois foi por meio
dessa experiência que tiveram a oportunidade de se refazer no âmbito
pessoal e profissional. Falar sobre si significou resgatar a autoestima;
contar fatos que marcaram a profissão docente foi um ato que lhes
propiciou contato mais íntimo consigo e com a profissão, deixando-as
emocionalmente sensíveis, mais fortes, inclusive em relação à profis-
são. Esses cinco momentos explicitados acima foram delineados natu-
ralmente em forma cíclica, configurados em três ciclos que se des-
membraram em quatro subciclos. Todos estiveram intercambiados en-
tre  si  para  os  quais  houve planejamento  e replanejamento  a  cada
novo movimento no ir e vir da pesquisa-ação. 

Esses movimentos rotativos da pesquisa desenharam-se em
forma cíclica lembrando os movimentos permanentes de uma espiral,
caracterizando, dessa forma, a pesquisa-ação prática, espiralada, au-
torreflexiva, de Carr e Kemmis (1988) cuja base norteadora foram os
quatro passos: planejamento (diagnóstico), ação (intervenção), obser-
vação (avaliação)  e reflexão.  A cada concretização desses passos era
concluído um novo ciclo da pesquisa. Dessa forma se pôde perceber
a realização da pesquisa-ação em ciclos e, internos a estes, os subci-
clos. Assim, as práticas pedagógicas e docentes, as metodologias apli-
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cadas na experiência podem ser consideradas como canal condutor
para ressignificar a formação continuada de professoras da condição
de verticalizada  para  horizontalizada  no ambiente  de  trabalho das
mesmas, como ações que foram testadas e revelaram resultados ex-
pressivamente positivos. Nas ações da pesquisa é fácil  identificar a
maneira como as professoras da Escola São João tornaram-se sujeitos
da pesquisa e de sua própria formação docente.

... e o que posso afirmar mediante aos resultados de todo este proces-
so para o ensino da Língua Portuguesa na Comunidade Quilombola
Tiningu, melhor dizendo... 

8- Os resultados da pesquisa-ação suscitaram reflexões acerca do en-
sino-aprendizagem em Língua Portuguesa na Escola São João?

Desde o início da pesquisa na Escola São João, procurei sus-
citar a questão de que as professoras das Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, ou seja, da Educação Geral, são professoras de Língua
Portuguesa, considerando o trabalho que realizam com essa disciplina
nas séries em que trabalham desenvolvendo conhecimentos básicos
de linguagem como os de aquisição da leitura e da escrita.

Porém, a defasagem de conhecimentos básicos das professo-
ras era detectada por elas mesmas à medida que percebiam a ausên-
cia de práticas pedagógicas adequadas para trabalhar com as crian-
ças,  inclusive  pela  efetiva  falta  do  Coordenador  Pedagógico  para
acompanhar e auxiliar nas atividades docentes de sala de aula com os
alunos. Certamente as reflexões acerca do ensino e aprendizagem de
Língua Portuguesa na Escola São João começaram a despontar com
a aplicação do diagnóstico inicial da pesquisa no primeiro encontro
(E1), fato que trouxe à tona assuntos essenciais, necessários para se-
rem trabalhados na formação continuada, tais como:  linguagem for-
mal e informal,  textualidade, coesão, coerência, conceitos e caracte-
rísticas dos gêneros (estilo), acentuação, pontuação, uso dos porquês;
preposição e conjunção, uso das aspas e do travessão25. Esses assun-
tos significaram as diretrizes que moveram todo o decurso da forma-
ção continuada, em 12 encontros na Escola São João, no ano de
2014, como já foi relatado.

25Esses assuntos estão hierarquizados na (P. 118) da tese.
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NO TERCEIRO MOMENTO – a volta ao começo… fechando o ciclo
da pesquisa-ação na escola do quilombo

Finalizo a tese de doutorado e este artigo, na certeza de que
a experiência de formação continuada em uma escola quilombola ru-
ral deixou-me marcas significativas, como as de constituir-me profes-
sora pesquisadora; de tornar fato a pesquisa-ação sobre a qual muitos
falam, mas poucos conhecem; que a formação continuada com a par-
ticipação das professoras enquanto sujeitos da pesquisa é fato e deve
servir de referência para outras possíveis investigações cujo objetivo
deve estar centrado na qualidade da educação no município de San-
tarém, Pará, Brasil.

Este trabalho existe para ser usado como objeto de investiga-
ção na construção de novos postulados na área da Educação e outras
áreas que porventura sejam possíveis, creio eu que, em especial, deva
servir de referência para estudos em comunidades de minorias, como
as quilombolas e as indígenas. Assim, da mesma forma em que na
história do naufrágio vivida pela Profa. Maria Vitoria, em que ela e
demais tripulantes da bajara do Mestre João passaram por estrondo-
sos percalços, onde “O equilíbrio, a sensatez, a sobriedade, os fez vi-
toriosos”26,  também nos fez vitoriosas frente ao que vivenciamos na
Escola São João. As dificuldades enfrentadas e superadas estiveram
presentes  nas  negociações  com  a  comunidade,  nas  angústias,  na
construção das relações, principalmente por não conhecermos os pas-
sos seguintes da formação continuada, motivo pelo qual  eram fre-
quentemente negociados com as professoras.

Após concluirmos essa turbulenta viagem – a da pesquisa –
conseguimos  adentrar  em águas calmas  com o fortalecimento  e  a
confiança das professoras nas metodologias e condução do processo
formativo por mim, considerando significativa importância dos traba-
lhos realizados na Escola São João a largos passos, pois os momentos
em que as professoras aprendiam algo novo o levavam para ser testa-
do em sala de aula, proporcionava resultados causadores de intensa
satisfação em toda a equipe.

Todavia, no decorrer daquele ano letivo, ao realizar nossas

26Trecho extraído da história do naufrágio das professoras de Muratubinha, contada
no início deste artigo.
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ações de FCP, essas mesmas ações já estavam defasadas em relação
ao processo educacional vigente das crianças da Escola São João, por
mais  que tivesse  havido  avanço  naquela  experiência  de  formação
continuada com as professoras, por mais que elas tivessem aprendido
bastante comigo, com as experiências das colegas e consigo mesmas,
a qualidade do ensino nas salas de aula daquela escola continuava a
desejar e, assim, elas permaneceram em toda a extensão daquele ano
letivo, penso eu que também nos anos posteriores, pois a Formação
Continuada de Professores - FCP a partir daquele momento estaria
restrita aos cursos de licenciaturas integradas da UFOPA. Mas, confor-
me dizem as professoras, esses cursos eram para trabalhar com Ensi-
no Fundamental Maior e com Ensino Médio; e como afirmou certa
professora  “Servem para  aprimorar  meus  conhecimentos  pessoais,
não são direcionados para me auxiliar na Educação Básica das Séries
Iniciais com as quais trabalho” (Prof2). 

As mesmas águas agitadas do caudaloso rio que afastaram
as professoras de Muratubinha para longe do curso normal  do rio
Amazonas, também as conduziram ao remanso lhes possibilitando ser
resgatadas. Assim, o fio condutor da pesquisa iniciada em Tiningu no
começo do ano letivo de 2014 levou-me por caminhos complexos, ín-
gremes, mas também me trouxe ao final da investigação, no término
desse mesmo ano, como forma de retornar ao começo fechando o ci-
clo da pesquisa. Ao retornar ao ponto de origem, início e fim não
eram mais os mesmos, pois se tratava de novo tempo, novo espaço,
novas culturas, novos sujeitos constituídos/reconstituídos na pesquisa
pela Tríade Dialógica do Sujeito da Linguagem.

Enfim, realizar pesquisa em Educação na perspectiva da pes-
quisa-ação revelou-me uma forma didático metodológica essencial-
mente relevante em consequência dos resultados obtidos. Por conse-
guinte, a existência dos ciclos da pesquisa-ação é necessária no que
se refere à organização e execução da pesquisa, mas que não interfere
diretamente nos resultados da mesma. Estes, por sua vez, são prove-
nientes das constantes negociações existentes entre os participantes
da pesquisa no que concerne às relações interpessoais e o foco nas si-
tuações problemas surgidas enquanto demandas educacionais. 

Assim, com base no exposto, confirmo a tese de que o pilar
de sustentação dos sujeitos está embutido na Tríade Dialógica do Su-
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jeito da Linguagem – TDSL, que se materializa em três dimensões:
temporal, espacial e cultural. A dimensão temporal está intrínseca na
constituição histórico-social de tempo pretérito e tempo presente que
culminou na formação histórico-cultural. A dimensão espacial refere-
se ao espaço, local em que essa cultura foi amalgamada no decorrer
do tempo. A dimensão cultural, que constitui os sujeitos da pesquisa e
se realiza como tal, desde que seja respeitada a sua cultura, parte do
meio ambiente de que é produto e no qual está inserido.

Dessa forma, caro leitor, cara leitora, essa viagem aconteceu
em três momentos: o da expectativa, o do preparo e o da saída. O
momento que a embarcação desatracou do porto;  o  caminhar em
águas brandas e a virada do tempo que culminou no naufrágio da ba-
jara, momentos de sofrimento, angústias, tentativa de sobreviver su-
perando os obstáculos; e o resgate, agora com sobrevida, a supera-
ção, a volta para casa, o cansaço, a tristeza pelo sofrimento vivido co-
letivamente, porém, feliz pela superação das dificuldades, por ter re-
nascido a cada obstáculo do naufrágio, em sentir orgulho por não ter
entrado em pânico e, por isso, ter sobrevivido.

Entretanto, ao voltarmos ao ponto de origem, estabelecendo
um link do último encontro (E12) com o primeiro (E1), no abraço en-
tre os dois, certamente não éramos mais as mesmas pessoas que ou-
trora partiram e depois retornaram. Os conhecimentos adquiridos, a
reflexão sobre as Práticas Pedagógicas e Docentes, a reflexão sobre as
ações e a autorreflexão sobre si, a aprendizagem colaborativa, a pes-
quisa participante, fez com que nos tornássemos pessoas melhores,
profissionais mais competentes, capazes de lutar por nós e pelo “ou-
tro”. Esse “outro” ou “outros” podem ser nossos pares, professores,
alunos,  família,  pessoas  da comunidade,  pessoas  da  sociedade da
qual fazemos parte. Após uma volta de trezentos e sessenta graus da-
dos na experiência formativa, deveras nossas práticas de professorar
serão outras, melhores que as de outrora.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO DOCENTE QUE
ATENDE AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO
INTERIOR DA AMAZÔNIA PARAENSE E A RELAÇÃO COM

SUA REALIZAÇÃO PROFISSIONAL:
 ANÁLISE DOS RESULTADOS FINAIS DA PESQUISA

Lídia Alves de Oliveira*

José Roberto Heloani**

INTRODUÇÃO

A realidade e a identificação do grupo de docentes que atu-
am no atendimento aos Alunos com Deficiência Intelectual, incluídos
em Classe Comum1 da Escola Regular2 na Rede Municipal de Ensino
de Santarém, são marcadas por constantes desafios, sobretudo os da
biodiversidade desta região do Brasil. Neste artigo analisamos as pos-
síveis inter-relações ocorridas no mundo do trabalho capitalista e suas
repercussões  produzidas  nas  vidas  desses  docentes,  do  interior  da
Amazônia paraense. Para tanto, utilizamos elementos explicativos que
envolvem a identidade quando confrontada com a realidade do tra-
balho docente, as condições de sua efetivação no espaço onde se de-
senvolvem as atividades laborais, de forma a compreender essa dinâ-
mica sofrida nos arranjos da organização do trabalho num sistema ne-
oliberal. O estudo contemplou a construção da identidade do docente
como objeto do estudo e as influências do mundo do trabalho como
subtema da investigação e defendeu como Tese a “realização profissi-
onal”.

*Professora do Programa de Educação/ICED/UFOPA e Doutora em Educação pelo
Programa DINTER UNICAMP/UFOPA, beneficiária de auxílio financeiro da CAPES -
Brasil. E-mail: lidia.ufopa@hotmail.com.
**Professor Doutor Titular da FE e IFCH da Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP. Orientador e coautor deste artigo. E-mail: rheloani@gmail.com.
1Classe Comum diz respeito à sala de aula na Escola ou Ensino Regular, porém inclu-
siva, onde são atendidos alunos com e sem deficiências. Em oposição às chamadas
Classes Especiais que ficavam também dentro da Escola Regular, porém atendiam ex-
clusivamente aos alunos com deficiências.
2Escola ou Ensino Regular: é quando a grade ou matriz curricular é seguida normal-
mente, ou seja, quando não são feitas adaptações curriculares para atender às neces-
sidades educacionais especiais. Mas, quando ocorrem essas adaptações esta escola
continua regular , porém inclusiva.
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Desse modo, entendemos que a construção da identidade se
dá na inter-relação com o outro, dentro de um contexto sócio-históri-
co e cultural; não sendo possível ao sujeito constituir-se sozinho. 

CONCEITUAÇÕES E CONCEPÇÕES DE IDENTIDADE
 

A identidade é definida por Ciampa (2005) como o conjunto
das características próprias e exclusivas de um indivíduo. E é impor-
tante percebermos que a identidade é determinada ao mesmo tempo
pelas igualdades e diferenças, ou seja, pelo seu oposto. Ao longo da
história dos sujeitos novas concepções vão se construindo num pro-
cesso histórico, dentro de um determinado contexto. No mundo do
trabalho, nas relações sociais, nos desafios impostos pela vida, na su-
peração de limites impostos socialmente, no viver concretamente, que
se  constitui  continuamente  a  identidade,  visto  que  para  Ciampa
(2005, p. 133) “Identidade é metamorfose. E metamorfose é vida”.
Identidade é movimento, é desenvolvimento do concreto. Nessa pers-
pectiva, ele utiliza a expressão morte-e-vida para traduzir o real movi-
mento da identidade, uma dialética que permite desvelar seu caráter
de metamorfose.

Para Ciampa (2005, p. 133) a identidade “diz respeito a to-
dos nós. Como tal, considero-a uma questão vital. Para mim pelo me-
nos é – em todos os sentidos”. Emprestando deste mesmo autor a ex-
pressão morte-e-vida, é possível compreender a história de constitui-
ção da identidade docente entrelaçada à identidade pessoal. 

Neste  sentido,  concordamos  com Ciampa  (2005,  p.  133)
quando afirma que: “identidade é metamorfose” e se revela na dia-
lética da vida e da profissão. Sendo assim, acredita que morte e vida
caminham juntas e são como os dois lados de uma mesma moeda.
Para que uma concepção nova passe a existir  é indispensável que
uma antiga morra para dar lugar a esta e assim são todos os elemen-
tos constitutivos da vida, como por exemplo: os sentimentos, as cren-
ças, as filosofias, os valores, etc. 

Nessa mesma direção, autores como: Habermas (1990), Du-
bar (1997) e Nóvoa (2009) concordam e estudam identidade  como
uma categoria dialética que traz de forma intrínseca o princípio da
contradição representada pela dualidade: igualdade e diferença; es-
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sência e aparência. Aqui é possível verificar a unidade Um e um Ou-
tro ao mesmo tempo e dessa forma deve ser vista não apenas com
uma questão científica e nem meramente acadêmica, mas sobretudo,
como uma questão social, uma questão política.

O mesmo ocorre na compreensão da identidade em sua to-
talidade, tanto pessoal, quanto profissional, não dá para separar al-
guns aspectos e daí entender o conjunto do ser humano. É preciso
analisar o conjunto aqui e agora para então compreendê-lo em al-
guns aspectos ou características antecedentes e subsequentes.

Conforme assegura Ciampa (2005, p. 142), 
Isso revela o fato de que uma identidade se constitui
pela  atividade,  sendo traduzível  por  proposições  ver-
bais. A partir disso é necessário vermos o indivíduo não
mais isolado, como coisa imediata, mas sim como rela-
ção. Só assim ele pode ser determinado pelo que não é
ele, pelo que o nega. Com isso, se revela um dos segre-
dos da identidade: ela é a articulação da diferença e da
igualdade.

Dessa forma, a identidade do sujeito pode ser comparada,
em termos matemáticos, à interseção – essa interseção seria formada
por aquilo que há de único em cada sujeito – A Identidade/subjetivi-
dade – de um conjunto composto por elementos semelhantes e dife-
rentes, pois além dele ter características que o igualam, tem caracte-
rísticas que o diferem, contudo traz consigo características só suas,
que o individualizam. “O indivíduo é o próprio de quem se trata; é
aquilo que prova ser uma a pessoa determinada, e não outra” (CIAM-
PA, 2005, p. 142).

Na constituição da identidade pessoal está presente tanto o
contexto sócio-histórico imediato quanto o mediato, pois eles vão se
cruzar e se fazer presentes em todos os momentos da vida, haja vista
estarem na base da formação humana desde o nascimento. Uma vez
que o ser humano é um ser sócio histórico e cultural datado e situado
num determinado contexto.

Ciampa (2005), ao tratar de construção da identidade mos-
tra que esta se dá de maneira lenta, precisa e constante mediante a
reflexão sobre os fatos vivenciados no dia a dia que se apresentam e
dependem em que contextos estes aparecem. Ele defende que a iden-
tidade humana não é dada, ou seja, não é uma condição inata que se
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manifesta ao nascer, mas que começa a se construir na infância e se
prolonga até o fim da vida.

Conforme afirma Piolli (2010, p. 30),
[...] a identidade do indivíduo é construída na interação
com a organização do trabalho. O indivíduo por outro
lado também é construtor da organização do trabalho
na medida em que reinterpreta,  transforma,  perverte,
aceita os papéis precedentes e socialmente legitimados
no âmbito dessa organização.

A concepção de identidade aqui presente é uma construção
coletiva da identidade profissional, onde o trabalho assume uma posi-
ção central, pois acreditamos que este processo ocorre no exercício da
profissão em conjunto com a coletividade. Porém, a identidade profis-
sional  é  apenas  uma das  dimensões  identitárias.  Dessa  forma,  ela
nunca ocorre isoladamente, mas sempre correlacionada às outras di-
mensões. 

Segundo Dubar (1997) entre as várias dimensões da identi-
dade dos indivíduos, a profissional adquiriu um status único. Uma vez
que o ser humano é na natureza o único animal que precisa trabalhar
para manter e ampliar a própria vida.

Heloani e Capitão (2007) reiteram que a interação do sujeito
com o trabalho não se dá de modo unicamente técnico, físico ou cog-
nitivo, visto que grande parte de nossa identidade é fortemente influ-
enciada pelo olhar do outro nos processos interativos. Principalmente,
quando conseguimos provocar  o  reconhecimento  dos  outros  sobre
nós. 

As identidades não se limitam a designações pessoais e sin-
gulares de si mesmas, uma vez que são elaborações sociais partilha-
das intersubjetivamente, atuando prioritariamente no nível social, ou
mesmo na vida profissional.  Ao longo dessas elaborações dois ele-
mentos se unem: a trajetória subjetiva ou individual com o contexto
circundante em uma determinada situação, em um espaço situado e
marcado de maneira sócio historicamente e cultural.  

Mesmo que as pessoas se sintam tragadas pelas ondas novi-
dadeiras do capitalismo globalizado “é no trabalho e na narrativa de
uma carreira que os indivíduos constroem sua identidade, ou seja,
sua expectativa de realização, a vida que gostariam de ter, o que são e
ao mesmo tempo, o que gostariam de ser” (HABERMAS, 1989 apud
HELOANI e PIOLLI, 2005, p. 202). Embora ao confrontarem sua tra-
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jetória profissional com a pessoal se sintam frustrados por verificarem
que seus sonhos não se realizaram.

Segundo Heloani (2003, p. 109),
[...]  implicitamente o trabalho subordina-se ao capital
em três  dimensões:  afetiva,  subjetiva e psicológica.  A
segurança é colocada ao lado do capital,  da empresa
protetora,  que  exerce  todo  um  processo  de  controle
para impedir que o trabalho tenha autonomia e possa
desligar-se de seu domínio. A não ser em poucas fun-
ções, o capital quer inibir a maturidade política do tra-
balho. 

Então, questionamos: existe emancipação de fato no mundo
capitalista?  Ou o que existe  na realidade é  uma liberdade vigiada
(bloqueada), que promove uma identidade cindida entre o físico e o
psíquico! 

SANTARÉM: LOCUS DA PESQUISA
 

O lócus da pesquisa foi o Município de Santarém (área urba-
na), localizado na mesorregião do Baixo Amazonas, na margem direi-
ta do rio Tapajós, sendo a terceira maior cidade do estado do Pará e o
principal centro socioeconômico do oeste do estado, porque oferece
melhor  infraestrutura  econômica  e  social  (como  escolas,  hospitais,
universidades,  estradas,  portos,  aeroportos,  comunicação, indústria,
comércio e etc.) e possui um setor de serviços mais desenvolvido. Pos-
sui uma área de 22.886,624 km², sendo que 77 km² estão em perí-
metro urbano - Estimativa/IBGE/2013. 

Santarém possui várias instituições educacionais. São 35 es-
colas estaduais, destas, 34 estão na área urbana e apenas 01 no cam-
po. Há 397 escolas de jurisdição municipal, sendo 320 localizadas no
espaço campestre – 231 escolas na região de rios e 90 na região de
planalto, e 76 fixadas no limite urbano. Das Instituições urbanas e das
localizadas no planalto, 21 são Unidades de Educação Infantil, locali-
zando-se 19 em centro urbano e 02 no planalto  (SANTARÉM/PME,
2015).

O Município também conta com uma universidade federal, a
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), uma universidade
estadual, a Universidade do Estado do Pará (UEPA) e 48 escolas par-
ticulares; escolas de ensino profissionalizante como Serviço Nacional
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de  Aprendizado  Industrial  (SENAI),  Serviço  Social  da  Indústria
(SESI), Instituto Federal do Pará (IFPA) e várias universidades particu-
lares tais como Faculdades Integradas do Tapajós (FIT), Universidade
Luterana do Brasil (ULBRA), Instituto Esperança de Ensino Superior
(IESPES)  Universidade  Paulista  (UNIP),  Universidade  de  Uberaba
(UNIUB) e UNINTER.

O Município tem um Conselho Municipal de Educação des-
de 1997 nos termos da Lei Municipal de nº 15.957, que arroga a este
organismo apenas atribuições consultivas em virtude da não criação
do Sistema Municipal de Ensino. A Lei supracitada foi alterada pela
Lei municipal de nº 17.998/2006, a qual em seu art.1º determina a
criação do Conselho Municipal de Educação-CME, como órgão nor-
mativo, consultivo, deliberativo, mobilizador, fiscalizador e propositivo
(SANTARÉM/PME, 2015).

Ainda no aspecto Educacional, Santarém possui os níveis de
Educação  Básica  (Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental,  Ensino
Médio), Educação em Tempo Integral e Educação Superior. E quanto
a modalidades, Santarém conta com a Educação de Jovens e Adultos
– EJA e Educação Especial. 

A centralidade do trabalho é uma realidade que está posta
no contexto atual tanto nas identificações profissionais como na vida
social. Isso não quer dizer que o trabalho é a única e exclusiva forma
de se identificar como pessoa, mas sim de ressaltar o quanto ele é im-
portante na construção da imagem pessoal e servir como parâmetro
na identificação de semelhança/diferença com os outros. 

A identidade é um elemento importante no fortalecimento
psíquico e da saúde mental, ao mesmo tempo também, da saúde físi-
ca. Para demonstrar o processo de construção da identidade dos do-
centes neste artigo optamos por analisar as entrevistas a partir das se-
guintes categorias de análise: ser professor na Amazônia, o fato de
estar na Amazônia é um fator de maior desafio para a educação esco-
lar, trajetória pessoal e profissional dos atores envolvidos na pesquisa;
as  relações  interpessoais:  família,  escola,  alunos  e  comunidade;  a
Identidade do docente, formação e o atendimento ao aluno com De-
ficiência Intelectual; o trabalho do professor e as políticas educacio-
nais de inclusão e Sentimento em relação à profissão/ realização pro-



Teses em educação: a Amazônia sob múltiplos olhares|221

fissional e saúde mental (tratadas nos procedimentos metodológicos
no item forma de análise dos resultados).

CAPACITAÇÃO E MOTIVAÇÃO PARA ENTRAR NA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

A formação profissional está imbricada à pessoal, tornando
pouco significativa a presença de uma sem a outra. Nesse sentido, é
importante que se reconheça enquanto pessoa para que as realiza-
ções sejam significativas na construção de identidades em outras ins-
tâncias da vida do homem. Cada conhecimento se liga a outro já
existente dentro do pensamento humano. Este se transforma à medi-
da que se amplia os contatos sejam com pessoas, com novos conheci-
mentos e novos ideais que vão fazendo parte no processo sócio his-
tórico do eterno vir a ser de cada um.

Ao tratarmos de trabalho docente necessariamente precisa-
mos recorrer à questão da formação profissional, considerando que
um bom exercício do magistério está diretamente vinculado a uma
formação de qualidade que dê acesso a este profissional aos conheci-
mentos produzidos de maneira histórica e socialmente reconhecidos.

O ato educativo pressupõe o homem diante de outro
homem,  fundando-se  numa  relação  mediada  pelas
apropriações e objetivações que os constituem, de sorte
que não existe ação educativa que não seja permeada
pela subjetividade dos envolvidos. Assim, ao promover
apropriações qualitativamente superiores,  não cotidia-
nas, ao transmitir os conhecimentos historicamente sis-
tematizados, é que a educação escolar assume sua prin-
cipal função na formação e transformação da subjetivi-
dade tanto de professores quanto de alunos (MARTINS,
2014, p. 109).

A educação escolar não tem conseguido a transformação da
subjetividade na contra direção dos ditames impostos pelo neolibera-
lismo. O que temos visto ao longo dos anos é a escola perpetuando o
modelo sociopolítico e econômico vigente, mesmo na Amazônia.

[...] Neste processo, as críticas e, ao mesmo tempo, as
soluções foram depositadas nos professores como se es-
tes,  individual  e isoladamente, fossem capazes de ga-
rantir uma educação melhor. Entretanto, numa socieda-
de desigual,  o que implica variações significativas  no
acesso às condições objetivas, a escola mantém sua ca-
racterística excludente – principalmente no que se refere
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à apreensão do conhecimento – e isso interfere direta-
mente no trabalho docente que, por sua vez, se reflete
na sala de aula (FERNANDES, 2014, p. 111).

Tanto a formação de professores quanto a educação vem se-
guindo os interesses do capital e em grande medida tem restringido o
processo de aprendizagem e de formação aos valores e padrões socie-
tários do individualismo, da competitividade, do mérito e do  status
pessoal na estrutura social, subordinando e confinando o papel da es-
cola à lógica das relações de mercado como espelho do sucesso, colo-
cando de lado,  a responsabilidade com o ensino-aprendizagem na
perspectiva da formação crítico-reflexiva dos sujeitos.

Na visão de P(3): 
Estarmos na Amazônia é sim um fator de maior desafio
para a educação escolar. Tudo aqui é mais difícil. As no-
vidades estão no centro e quando chegam para cá, já
estão um pouco defasadas, se é algo que você quer da
internet, não, mas nem todas as escolas tem internet, eu
não tenho internet na minha casa. Formação, vontade a
gente tem bastante, mas a região não facilita nossa vida
em relação ao acesso a essa formação. Graças a Deus
a UFOPA está começando a facilitar bem deva-
garzinho. [...] Quando se trata de formação de profes-
sor ela é bem adversa e quando tem, tudo é muito caro
e não é de qualidade,  as pessoas estão buscando
só por questão de certificação. Aí não sou muito de
investir naquilo que não é de qualidade, eu quero qua-
lidade, não quero só certificado, certificado é bom tam-
bém,  financeiramente  é  bom,  mas  profissionalmente
não, porque tu tens certificação, mas não tem base para
aquilo ali. 

A narrativa da P(3) chama atenção para uma questão nodal
na nossa região: a formação de professores e a certificação, pois ao
que temos presenciado ao longo dos anos os cursos que se dizem de
formação  apenas  certificam,  pois  na  verdade  falta  conteúdo,  falta
qualidade e compromisso com a aprendizagem docente. 

Nesse cenário, vista de forma isolada, a formação de
professores passou a ser transferida aos próprios sujei-
tos, que são responsabilizados pelo processo formativo
e por seus reflexos no cotidiano escolar, justificando a
desresponsabilização  do  mercado  que  pode  oferecer
cursos rápidos, frágeis e precários a uma demanda mai-
or de interessados na carreira docente (FERNANDES,
2014, p. 113).

Esse modelo de formação tem eixado o professor entregue a
seus próprios esforços, cabem a ele a iniciativa e a vontade de conti-
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nuar a estudar sempre. É evidente que se trata de uma lógica perver-
sa que retira a responsabilidade da formação do âmbito do Estado e
repassa aos indivíduos (FERNANDES, 2014).

Em relação à formação também não podemos nos fur-
tar a discutir o lugar que esta ocupa nas instituições pú-
blicas de ensino. Obviamente que o desempenho dos
alunos nestas instituições é superior,  já que as condi-
ções dadas à formação docente são melhores do que
nas privadas, porém nem por isso deixa de ser um de-
safio (FERNANDES, 2014, p. 115).

Quando se trata de formação de professores, a Universidade
Federal do Pará – UFPA tem conseguido dar um salto quantitativo e
qualitativo aqui no Oeste do Pará a contar dos anos de 1980 até os
dias atuais. Vale ressaltar, que a partir de 2009 foi criada em Santa-
rém a Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA onde até en-
tão era Campus da UFPA. Suas contribuições nesses mais de 30 anos
têm sido  bastante  relevantes,  transformando  professores  leigos  em
professores licenciados.

A interiorização do ensino superior alcançou, em pouco
tempo, uma proporção impensável noutras épocas. Isto
porque a LDB em vigor exige que, em dez anos, conta-
dos a partir de 1997, os professores das diversas redes
tenham seus diplomas de curso superior para se habili-
tarem a lecionar em qualquer um dos níveis do ensino
fundamental (e não apenas de 5ª a 8ª e ensino médio,
como era até então) (LOUREIRO, 2007, P. 31).

A impressionante expansão do ensino superior na Amazônia
deve ser entendida em suas devidas proporções; uma vez que ela tem
se expandido bastante no quesito ensino e, neste campo, à formação
de licenciados para as escolas da rede pública. Porém, outras funções
tradicionais da universidade, associadas ao progresso e à geração do
saber, como a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e as ativida-
des de extensão não a acompanharam ao interior. Assim, o tripé que
dá sustentação ao reconhecido papel da universidade vem sendo ne-
gligenciado como um dos mais notáveis veículos de geração e trans-
missão de conhecimento científico e tecnológico que se conhece no
mundo moderno, quando se trata, da expansão do ensino superior na
região (LOUREIRO, 2007).

É importante destacar, que o ensino superior no município
de Santarém que começa nos anos 1980 e se expande a partir da dé-
cada de 1990 com cursos regulares oferecidos pela UFPA, Campus de
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Santarém. Hoje, chamada UFOPA, tem sido marcante sua atuação na
formação de professores assim como de outros profissionais e gerado-
ra de conhecimentos científicos e tecnológicos para toda a região Oes-
te do Pará, contribuindo para tornar Santarém um polo distribuidor
de profissionais tanto para os municípios circunvizinhos como para
outros Estados. 

Essa fantástica expansão do ensino superior na Amazônia
coincide exatamente,

[...] com a assinatura da Declaração da Amazônia, em
1966, resultante da parceria estabelecida entre o Gover-
no Federal, os Governos dos Estados Amazônicos e as
Confederações Nacionais da Indústria e da Agricultura.
[...] que essa decisão era necessária para que a região
pudesse contribuir  na solução dos grandes problemas
do país e da humanidade (COSTA, 2014, p. 264).

Como podemos perceber este é apenas mais  um item na
agenda política do governo tentando buscar soluções para as crises
nacionais consequências das próprias políticas públicas forjadas nas
entranhas neoliberais.

Nos cursos ofertados pela interiorização da UFPA, também
vão  transparecer  a  ideologia  neoliberal  nos  seus  conteúdos,  assim
como nos discursos dos professores.

Relacionada a esta questão, uma das críticas veladas à
Interiorização da UFPA advém do fato da instituição se
dizer preocupada com a Amazônia seus valores, cren-
ças, costumes e com o seu desenvolvimento,  mas na
oferta dos cursos interiorizados o conhecimento difundi-
do nos grandes centros reverberava no interior, sendo
trazido  pelos  professores  vindos  da  capital.  Portanto,
quando os professores/alunos falam da importância da
aquisição do conhecimento, falam também de um co-
nhecimento que é burguês e está a serviço do grande
capital e não a serviço da população Amazônica, uma
questão bastante polêmica ainda hoje (COSTA, 2014,
p. 275).

A contribuição da UFPA/UFOPA tem sido de extrema rele-
vância na formação de professores para a região Amazônica. Mas, a
falta de professores capacitados para atender as demandas tanto da
educação básica, quanto da educação superior ainda é uma realidade
no país e quando tratamos da Amazônia esta situação se torna mais
gritante por todas as questões já colocadas.

Pensar e efetivar políticas para a educação do campo a partir
das peculiaridades amazônicas e com a participação ativa do conjun-
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to de seus sujeitos, não de forma isolada, mas como um espaço em
inter-relação com outros espaços sociopolíticos e culturais, em nível
regional, nacional e global, considerando os conflitos existentes e for-
talecendo essa cultura política participativa e protagonista na Amazô-
nia e na sociedade. 

Para que as políticas educacionais sejam efetivadas na região
é necessário que estas se alicercem no reconhecimento e na afirma-
ção da  diversidade sociocultural,  contribuindo com uma formação
pautada na convivência das diferenças e na participação do conjunto
de seus sujeitos nos rumos de um projeto amazônico de educação e
de desenvolvimento territorial inclusivo.

Considerando que a população amazônica vem sendo estig-
matizada e espoliada por culturas eurocêntricas e pelos nortes ameri-
canos ao longo de sua história, quando se trata das populações rurais
é preciso dobrar os cuidados, pois a educação do campo na Amazô-
nia tem como um dos maiores desafios: garantir a inserção na agenda
das políticas educacionais o reconhecimento da sua diversidade soci-
ocultural e a afirmação do protagonismo de suas diversas populações
nesse processo.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Na pesquisa partimos da compreensão sobre a construção
da identidade no contexto do Mundo do Trabalho Capitalista e globa-
lizado  por  entendermos  que  mesmo  um fenômeno  particular  não
acontece dissociado de sua totalidade. Buscamos entender como isto
repercutiu na identidade do docente que atende ao aluno com Defi-
ciência Intelectual no interior da Amazônia paraense. A investigação
mostrou resultados mais amplos alcançados a partir da literatura já
produzida e outros percebidos como mais específicos pelo fato de es-
tarem mais inteiramente relacionados ao objeto de estudo.

Observamos que na Amazônia a profissão docente parece se
enquadrar perfeitamente nessa reflexão. Pois,  ao longo de mais ou
menos 50 anos da segunda metade do século XX esta parecia ser a
única profissão capaz de absorver de pronto a mão de obra feminina.
Principalmente, para as moradoras de áreas rurais do interior paraen-
se. Na verdade, o que parecia uma escolha não era bem uma esco-
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lha. Era sim, a única saída para essa mulher ter uma profissão. O que
vem ratificar as colocações de Habermas (1990)  que neste modelo
não é possível construir uma identidade emancipada uma vez que, a
escolha profissional parece já ter sido feita por “alguém” e o profissio-
nal é apenas obrigado a seguir e procurar se adaptar perfeitamente. 

Desse modo, estas questões sociais e culturais colocam – tan-
to para os gestores, técnicos da educação e os professores, quanto
para  outros  segmentos  sociais  comprometidos  com a produção de
uma vida melhor – dois grandes desafios: o primeiro, diz respeito à
extensão da escola para cada criança e jovem, extinguindo a exclusão
educacional e o segundo, à produção de uma educação competente,
capaz de elaborar um discurso, uma ética e um conjunto de conheci-
mentos e atitudes, direcionados ao respeito ao multiculturalismo e à
prática da conservação ambiental na região.

Nesta mesma direção, P(5) quando trata da questão ser pro-
fessora na Amazônia, relata: 

[...] Aqui quem estar no sangue, na docência do profis-
sional  da Amazônia  se  identifica  nessa identidade.  O
professor traz à tona uma realidade que ele vivencia na
sala de aula. A gente vivencia esses profissionais que se
apropriam desses saberes que são de regiões diferentes
e faz aqui um encontro de realidades para que o aluno
busque aquilo que é importante, aquilo que faz parte
do convívio dele. Esse professor contextualiza os sabe-
res do País.

 Pela narrativa desta informante fica evidente que a mesma
trabalha na perspectiva do exercício pleno da cidadania na busca por
igualdade de direitos e deveres. Uma profunda conhecedora das pe-
culiaridades regionais. Ela traz para o contexto da sala de aula outras
realidades  que se  adicionam ampliando não os  conhecimentos  de
seus alunos, mas também seus horizontes, criando assim novas pers-
pectivas de vida.

A busca por direitos iguais precisa se transformar em políti-
cas públicas preocupadas em estabelecer padrões e condutas que res-
peitem as peculiaridades de cada localidade onde a escola está inseri-
da,  possibilitem  a  universalização  da  Educação  Básica,  trazendo
como consequência não somente a matrícula e a paridade idade/série
adequada, mas também que possibilite o acesso a conhecimentos e
competências fundamentais para o desenvolvimento intelectual.
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Assim sendo,  um processo de desenvolvimento social
integral, que busque uma real diminuição da desigual-
dade, deve passar necessariamente, pelo acesso a uma
educação de qualidade; que seja útil para a vida cotidi-
ana, para o exercício pleno da cidadania e como via de
acesso futuro a um emprego digno. Deve ser capaz de
atrair ou mesmo, empurrar para dentro e manter crian-
ças e jovens numa boa escola, resgatando as massas
hoje  excluídas  da  educação  e  da  cultura  em  geral
(LOUREIRO, 2007, p. 26).

O fato estar fora da escola, em idade em que a criança e o
jovem deveriam desenvolver as habilidades e os valores necessários à
sua inserção no mundo do trabalho e na vida cidadã, representa situ-
ação de grande exclusão social. Porém não basta estar na escola se
nela não se tem garantido o direito de aprender, o que configura ex-
clusão intraescolar (LOUREIRO, 2007).

Mesmo diante do quadro que se apresenta – de exclusão dos
alunos e de acordo com a perspectiva de prestígio social que se co-
nhece hoje pode parecer muito pouco para uma pessoa se sentir reali-
zada pessoal e profissionalmente. Naquele momento (século XX) era
o máximo que uma jovem poderia alcançar em termos de realização
profissional na Amazônia (principalmente se esta fosse interiorana/da
área rural).

Esse pensamento parece se tornar cultural,  haja  vista que
mesmo nos dias atuais aqui na Amazônia ser professor ainda seja um
privilégio e motivo de orgulho e realização pessoal e profissional para
muitos, como pode ser visto na fala de sujeitos participantes desta
pesquisa.

Como é o caso de P(6) quando argumenta: 
Ser professora na Amazônia é um desafio muito grande
[...] A cultura da Amazônia contribui, falando por mim
que fui  criada  com muita  dificuldade,  vim de família
bem humilde, nove filhos, meu pai não tinha emprego
fixo, trabalhava na roça, para eu chegar aonde cheguei
tive que lutar muito e principalmente porque sou mu-
lher e que você sabe é discriminada querendo ou não,
então eu acredito que trabalhar na Amazônia e tentar
mudar esse povo, é o máximo! A profissão que mais
mexe com o ser humano é a profissão de educador por-
que trabalha desde a base.

E para P(4): 
Sermos professores aqui é sermos comprometidos com
a educação na Amazônia. Como professora na Amazô-
nia,  eu  me  sinto  privilegiada,  não  trocaria  Amazônia
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por  outra  região,  exceto  quando  me  aposentar  para
passear. Ser professora na Amazônia é um privilégio, os
desafios são enormes, e é isso que é o gostoso da coisa,
é vencer, ir além do que eu penso ir além do que a so-
ciedade espera.

Embora estejamos no século XXI, onde é perceptível a des-
valorização da profissão docente e a precarização do trabalho, mesmo
assim, as informantes se mostram confiantes no poder da educação
como um recurso disponível para trabalhar a conscientização dos alu-
nos e da população, a depender da postura deste profissional diante
de seu trabalho e de seus alunos. 

Em que pese todos os déficits e a lentidão na efetivação de
políticas que garantam o acesso e a permanência de todos os alunos
à educação básica, verificam-se ao longo dos anos, alguns avanços.

Conforme aponta Loureiro (2007, p. 28),
Essas  taxas  partem de  níveis  incrivelmente  reduzidos
nos anos 40  e  chegam a 1990 com mais  ou menos
70% das crianças em idade de 7 a14 anos matriculadas
nas 4 primeiras séries do ensino fundamental nos esta-
dos da Amazônia.

Conforme vimos ao longo do texto, na Amazônia, na área
rural e ribeirinha, ainda existem várias escolas de uma única sala de
aula com classes multisseriadas – os alunos de várias séries/ anos estu-
dam numa só sala, sob a tutela de um único professor. Muitas dessas
escolas funcionavam nas próprias casas da professora. As classes mul-
tisseriadas não funcionam mais atualmente (2016), na casa da profes-
sora, pelo menos quando se trata de município de maior porte como
Santarém (lócus da pesquisa). 

A partir da literatura depreendemos que no início do século
XXI o cenário educacional se apresentava bastante modificado em re-
lação ao século anterior. Pelo menos quando se trata de municípios
mais desenvolvidos como é o caso de Santarém (lócus desta pesqui-
sa), onde os diretores de escolas são eleitos, o número de alunos por
classe está de acordo com o estabelecido pelos parâmetros nacionais
(verificado na pesquisa empírica). Não existem mais professores leigos
lotados na rede municipal de ensino (na área urbana). 

Mesmo com visíveis avanços os desafios que persistem, hoje,
na região amazônica são de várias ordens e são velhos conhecidos,
haja vista que as “Políticas nacionais supostamente igualitárias, ape-
nas  perpetuam as  desigualdades  regionais”  (LOUREIRO,  2013,  p.
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170),  principalmente,  quando se trata  de educação,  essas  políticas
não favorecem a região e ainda concorrem para aumentar considera-
velmente as desigualdades regionais. 

Vale lembrar que em termos de Amazônia a tônica ain-
da continua sendo a de projetos que prometem o de-
senvolvimento de suas regiões, sem que isso tenha re-
presentado profundas mudanças no modo de conceber
o seu efetivo desenvolvimento, uma vez que a escolha
de projetos para desenvolver a região mais rica em bio-
diversidade do mundo, ainda carrega a marca da exclu-
são (ARAÚJO, 2013, p. 47).

Diante dos inúmeros projetos implantados na região, perce-
bemos  o agravamento das  desigualdades  que se tornam cada vez
mais constatáveis, a começar pelas condições materiais das redes es-
colares até a qualidade da educação.  

Na verdade, pelo que conseguimos apreender da literatura
consultada o Estado brasileiro até o presente momento ainda não as-
sumiu uma posição diferenciada em relação à Amazônia. O mundo
atual requer a capacidade das pessoas se comunicarem adequada-
mente e pelas mais diversas vias tecnológicas. Adaptar-se rapidamen-
te a postos de empregos, dentro de amplas áreas de atuação e a ca-
pacidade de inserir-se às mudanças tecnológicas rápidas (LOUREIRO,
2007). 

Em que pese a modernização e à individualização forjada
nas entranhas do neoliberalismo, a Amazônia continua espoliada em
seus direitos básicos, como: saúde, educação, assistência e segurança
de qualidade. E sem um mínimo de atendimento que visualize suas
especificidades.

Como é  do  nosso  conhecimento,  nas  políticas  neoliberais
não existe  espaço para atender as especificidades  regionais.  Quem
não se inclui dentro dos ditames impostos por esse modelo, logo esta-
rá fora de qualquer possibilidade de inserção, visto que a exclusão é a
marca por excelência do modelo neoliberal. 

Mesmo inseridos nesse sistema, conclamamos a necessidade
de redimensionar os indicadores de referência que têm hegemonica-
mente orientado as políticas educacionais nacionais e regionais em vi-
gor no país, e que determinam os rumos de efetivação dessas políticas
tomando como parâmetro a relação custo e benefício, inspirados em
modelos mercadológicos,  competitivos,  empreendedores  e  de exce-
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lência que tem como meta a empregabilidade e aquisição do chama-
do capital cultural.

Nesta  mesma perspectiva se  encontra  o trabalho docente.
Por isso, para compreendê-lo, necessariamente precisamos recorrer à
questão da formação profissional.  Um bom exercício do magistério
está  diretamente  vinculado a  uma formação de  qualidade  que dê
acesso a este profissional aos conhecimentos produzidos de maneira
histórica  e  socialmente  reconhecidos.  Este  desafio  se  tornou ainda
mais evidente. Para alguns professores quase intransponível a partir
da aprovação da LDB - 9394/96 que em seu capítulo V, nos artigos
58 a 60, orientam sobre a educação das pessoas com necessidades
educacionais especiais e assegura o direito de todos os alunos estuda-
rem em classe comum da escola regular independente de qual seja a
deficiência. 

Agora, aquele aluno que a professora da classe comum mal
ouvia seu grito, que mais se parecia a um sussurro, tamanha era dis-
tância que se encontrava – agora se encontra ali na sua frente, na sua
sala de aula em conjunto com todos os outros alunos.

No primeiro  momento,  tal  fato  gerou  um desacerto  total,
pois os professores que nunca haviam lidado com este aluno tão dife-
rente dos demais, agora não sabiam o que fazer: se dava atenção só a
ele, ou somente aos outros. E pior ainda, quando se tratava do aluno
com Deficiência Intelectual, os professores tinham elaborado entendi-
mentos a partir de pseudoconceitos adquiridos no cotidiano de que
esse aluno não entendia nada e, portanto, não aprendia os conteúdos
escolares. Então, tentar ensiná-lo era desperdício de tempo e paciên-
cia. Desta forma, este aluno se tornou um estorvo e também um ex-
cluído, agora dentro da sala de aula comum. 

No interior da Amazônia paraense a situação não foi diferen-
te, os professores passaram pelos mesmos percalços. Se por um lado
havia a lei que os obrigava ao atendimento dos alunos com deficiên-
cia que estavam em sua sala de aula, por outro lado, havia o fato de
não saberem o que fazer. Então, era preciso fazer alguma coisa: e foi
feito. Houve várias campanhas, leis e resoluções, assim como políticas
públicas de atendimento aos alunos com deficiência. E mais, a mobili-
zação de ONGs, pais amigos de deficientes e professores cobrando e
“correndo  atrás”  de  formação  adequada  para  o  atendimento.  En-
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quanto isso, os professores iam “dando um jeitinho” para não deixar
os alunos totalmente desprovidos de atendimento.

Estas iniciativas ocorreram no nível local. Seus reflexos se fi-
zeram  transparecer,  embora  lentamente,  nas  políticas  públicas  de
atendimento e programas de formação traçadas pelo governo munici-
pal.

Ao  analisarmos  a  construção  da  identidade  do  professor
através da psicodinâmica cotidiana no âmbito da organização do tra-
balho na escola pública municipal de Santarém, observamos que este
profissional atende ao aluno com Deficiência Intelectual numa reali-
dade escolar imprópria a um serviço de qualidade, pelas próprias ca-
racterísticas típicas da região de um município situado às margens dos
rios Amazonas e Tapajós no interior da Amazônia paraense. Ao mes-
mo tempo, pelas dificuldades e limitações, como a falta de infraestru-
tura, de recursos financeiros, de formação adequada ao atendimento
desse público, de vontade política e de qualquer tipo de apoio e in-
centivo.

Depois de muitas lutas e algumas conquistas, os dados le-
vantados e as entrevistas apontam que hoje a inclusão desses alunos,
assim como, o trabalho dos professores já produz muitas expectativas
positivas em relação à efetivação de políticas públicas e qualificação
de professores para o atendimento nas escolas municipais de Santa-
rém, que acreditamos, poderá ser bem melhor futuramente. 

Essas expectativas positivas por certo contaminaram as pro-
fessoras participantes da pesquisa que se mostraram muito firmes em
seus propósitos – fazer sempre o melhor para seus alunos e trabalhar
em prol do bem, e da melhoria de sua vida, assim como de seus fami-
liares e da comunidade santarena.

RESULTADOS

Para  mostrar  uma  proposição  contundente  a  respeito  da
Tese defendida – “a realização profissional” das professoras partici-
pantes desta pesquisa, trouxemos aqui de forma resumida uma parte
da pesquisa empírica. Por meio dos depoimentos das próprias infor-
mantes ficou claro que as mesmas se sentem realizadas tanto no nível
pessoal quanto profissional, em que pese todas as intempéries impos-
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ta pelo neoliberalismo e as dificuldades naturais, políticas, econômicas
e sociais amazônicas.  

Quanto ao sentimento e a realização profissional P(1) argu-
menta: 

Eu me sinto bem, e posso dizer que sou realizada como
pessoa e como profissional. Então eu me sinto bem em
relação as minhas decisões profissionais e pessoais.

Nesta mesma direção P(2) assegura: 
O meu trabalho é tudo. Exerce muita influência na mi-
nha vida, porque praticamente eu me casei com meu
trabalho, em todos os sentidos ele ajudou e continua
ajudando. Como profissional eu me vejo realizada, (...)
a educação preenche o meu espaço, só de estar com as
crianças, nossa!... O que me deixa mais feliz dentro da
minha profissão é quando estou trabalhando uma crian-
ça e aquela criança desenvolve, chega me dá vontade
de chorar!

Quanto a essa mesma questão P(3) argumenta: 
Com certeza,  meu trabalho é muito  importante para
mim. A importância desse trabalho para mim é muito
grande, porque é através dele que eu consigo fazer o
que gosto e ganhar dinheiro. Por mais que a gente não
ganhe “rios de dinheiro” a gente tem um trabalho bom,
o espaço pode não ser aquele maravilhoso, mas é um
espaço bom, eu  acho que sou uma privilegiada com
aquilo que eu tenho. Pode ser pouco para alguns, mas
para mim, no meu entendimento está ótimo,  se ficar
melhor, que bom! Estou buscando essa melhoria, estou
correndo atrás.  [...]  eu nunca me imaginei  fazendo o
que eu faço hoje com certeza, mas sou feliz com as es-
colhas que eu fiz.  Hoje eu ando tranquila no meu bair-
ro e de cabeça erguida, eu conheço todo mundo e to-
dos me conhecem e ninguém vai mexer comigo, então
eu sou feliz com tudo que eu tenho.

E P(4) narra: 
A minha profissão, isso é um sonho de criança, é um
sonho de criança gente! Quando eu morava no interior
eu dava aula para os meus coleguinhas na folha da ba-
naneira, então isso é um sonho de criança, eu não es-
tou como, eu sou!  Então eu já  disse que quando eu
morrer eu quero que coloquem no meu tumulo: aqui
Jaz a professora Joana (fictício). Eu sou! Eu carrego as-
sim no sangue. Eu estou lhe dizendo que corre aqui na
veia, chega me esquenta só de falar. Eu não me canso,
eu não me canso de estar na escola. Hoje estou bem
melhor como pessoa... A profissão me fez melhor como
pessoa, com certeza, melhor como mãe, melhor como
esposa. Tem coisas que eu superei que eu pensei até
que não fosse ser capaz. Eu morando lá na roça nunca
pensei que fosse fazer uma faculdade. Eu nunca pensei



Teses em educação: a Amazônia sob múltiplos olhares|233

quando criança, que fosse fazer uma especialização. Eu
nunca pensei que pudesse estar diante de pessoa que
está fazendo doutorado. Então, quando você quer, você
que faz o limite da sua vida.

Nesta mesma questão P(5) argumenta: 
O meu trabalho me dá segurança, eu tenho uma refe-
rência de quem eu sou inclusive, os meus filhos olhan-
do a minha experiência de vida, o meu trabalho, eles
também caminham para a questão de estudar, se for-
mar,  eles  tem seus  ideais.  Como pessoa,  eu  acredito
que melhorei bastante, eu aprendi muito, eu penso an-
tes de agir, antes eu agia muito pela emoção, hoje não,
eu já vou pela razão do que é certo e o que não é.
Como profissional eu sei também que amadureci bas-
tante, cresci muito, e agora eu observo o que eu ainda
preciso melhorar, porque eu parei, agora está na hora
de acordar  novamente  e  montar  meta para a  minha
vida. Eu gosto de mim, me sinto bem no que eu faço e
no que eu fiz, nas minhas escolhas, nos desafios que eu
aceitei.  Eu  vejo  assim,  como  positivo  tudo  que  tem
acontecido [...]. [...] eu acredito que fiz boa escolha, eu
não tenho vergonha da minha profissão, das coisas que
eu fiz, eu penso que eu mesma me dou valor pelo que
penso, e pelo que eu faço, e eu gosto de mim como
profissional. Eu digo: Se eu fosse outra, que me olhas-
se, eu ia gostar de mim. É um trabalho que eu faço com
vontade, com gosto. Eu acredito que sim, me sinto rea-
lizada. Porque na verdade a minha vida tem sido so-
nhada de acordo com o campo em que estou.

Neste mesmo sentido P(6) relata: 
A minha profissão influencia muito na minha vida e a
minha vida na profissão. A minha personalidade diz o
que é que eu sou, então, eu sou uma educadora, uma
professora, então eu tenho muito cuidado com meu ca-
ráter, porque eu sou um espelho, querendo ou não [...].
Minha vida pessoal influencia no meu trabalho, porque
se eu não tivesse esse trabalho, aonde a gente diz que
não é bem remunerada, mas eu acho que sim graças a
Deus, porque se eu ganho aquele dinheiro com honesti-
dade, eu sou muito importante pelo o que eu ganho,
[...] se eu não tivesse esse emprego, esse trabalho, se eu
não recebesse essa remuneração eu viveria muito ruim
[...]. Como pessoa eu sei que tento viver da melhor ma-
neira possível, tento entender a situação dos outros, sou
amiga  quando  necessário,  chamo  atenção  também
quando for necessário. Como profissional eu me acho o
máximo, graças a Deus, porque as professoras mesmas
dizem:  “O que  tu  fazes  colega  para  conquistar  esses
meninos”? Das minhas escolhas pessoais e profissionais
hoje já me sinto realizada graças a Deus, principalmente
em ser  uma pessoa que lutei  com muita  dificuldade,
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mas dei conta da minha família, hoje em dia meus fi-
lhos já estão criados, e estou ajudando a criar um neto,
minha filha mora comigo, e eu me sinto realizada pes-
soalmente, porque tenho minha casa, tenho meu trans-
porte, tenho meu dinheiro, então eu me sinto realizada,
e profissionalmente eu me sinto muito bem, eu acho
que quase a mesma coisa que o meu pessoal, porque
eu faço o que gosto e me dedico o máximo e sou bem
recompensada por isso, principalmente na escola que a
diretora e meus colegas me respeitam dentro do meu
trabalho. Minha vida e a profissão estão bem melhores
do que eu sonhei, porque antes o meu sonho era só ca-
sar e ser dona de casa, hoje não, hoje sou uma pessoa
aberta para vida, para o mundo, para colocar as coisas
boas nas cabeças das pessoas, e eu não tinha esse so-
nho, mas hoje tenho, e eu me sinto valorizada pelo que
eu fiz, pelo o que eu faço, e pelo o que eu ainda vou fa-
zer  na vida dessas  crianças.  Tenho conseguido coisas
que eu considero muito importante através do trabalho,
principalmente o reconhecimento e o respeito tanto no
meu trabalho como para os meus colegas, como para
as pessoas que me conhecem.

Conforme vimos nos depoimentos das informantes mesmo
contradizendo a literatura que aponta para a insatisfação diante das
condições precárias de trabalho e a desvalorização do Profissional da
Educação no modelo neoliberal e sua interferência na construção das
identidades, deixaram evidente por unanimidade que se sentem “rea-
lizadas profissionalmente”, pelas escolhas que fizeram e o ponto em
que chegaram até hoje na carreira do magistério. 

As informantes dizem se sentirem valorizadas pela família,
pela comunidade e por si mesmas. Elas não fazem referência às auto-
ridades políticas como: Secretário de Educação, Prefeito, Governador
e Presidente e às vezes até fazem referência, mas é como se nada dis-
so interferisse nas suas realizações pessoais e profissionais. 

As narrativas das informantes são muito convincentes de que
elas realmente se sentem realizadas com a profissão que escolheram.
Quando falam, contaminam a todos e até mesmo quem não é profes-
sor dá vontade de começar a ser. 

Suas colocações  nos remeteram a um texto de Habermas
(1990) onde ele defende que uma identidade bem sucedida do “Eu”
seria  aquela  que  conseguisse  manter  sua  autenticidade perante  as
mudanças sociais.  Desse modo, em sua expressão objetiva, 

[...] a identidade do Eu pode se confirmar na capacida-
de que tem o adulto de construir, em situações confliti-
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vas, novas identidades, harmonizando-as com as identi-
dades anteriores  agora superadas, com a finalidade de
organizar – numa biografia peculiar – a  si mesmo e as
próprias interações, sob a direção de princípios e mo-
dos de procedimentos universais (HABERMAS, 1990,
p.70). 

Tomando como base as narrativas das informantes e os estu-
dos de Habermas (1990) poderíamos dizer que as mesmas se mos-
tram como um exemplo de identidade bem sucedida do “Eu”. Mesmo
passando por todos os percalços impostos pelas condições econômi-
cas  precárias  e  várias  adversidades  naturais  da  Amazônia,  assim
como, pouquíssimas condições materiais disponíveis – elas não desis-
tem e pelo contrário, ao longo de suas vidas/carreiras persistem firmes
e a cada dia se sentindo realizadas profissionalmente.

Pelas argumentações  feitas nas outras categorias,  percebe-
mos alguns fatores que podem ser determinantes para as docentes
olharem a profissão por este prisma e concorrerem para a realização
profissional. Entre os vários fatores apontamos alguns, como: a vida
interiorana muito difícil e sem perspectiva de melhoria/saída. A profis-
são docente era a única viável a uma jovem do meio rural, até o iní -
cio do século XXI a profissão docente era muito valorizada no interior
da Amazônia paraense, até o final do século XX essa profissão era
única saída para a mulher se sentir independente e sair da roça, da
“tina” e do “borralho”, ainda ter seu “dinheirinho” e melhor, alcançar
a tão sonhada liberdade – ou seja, ser professora no interior da Ama-
zônia significava uma verdadeira “carta de alforria” daquele micro sis-
tema burguês e machista implantado há séculos nos rincões longín-
quos da selva Amazônica paraense.

Neste sentido, a busca de respostas para as questões levanta-
das inicialmente nos permitiram compreender que existe uma estreita
relação entre a construção das identidades do docente e o contexto
sócio histórico, político econômico e cultural em que este se encontra
e suas possíveis consequências para a educação e para o trabalho do
docente, assim como para sua carreira profissional.

Vale ressaltar,  que durante o estudo empírico constatamos
que as professoras especialistas (que atendem aos alunos na Sala de
Recursos  Multifuncionais)  se  mostram mais  felizes  e  harmonizadas
com a escola e com o trabalho que realizam do que as professoras da
Classe  Comum.  Provavelmente  pelo  fato  de  terem uma  formação
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adequada,  condições  infraestruturais  e  materiais  mais  favoráveis.
Com tempo disponível  para preparar material  e atividades para os
alunos, elas dispõem de tudo aquilo que falta às professoras da Classe
Comum. 

CONCLUSÃO

A pesquisa confirma que o processo de inclusão das pessoas
com deficiência na Escola Regular ainda não está consolidado. O pro-
fessor, principalmente, da Classe Comum, passa por muitas dificulda-
des, desde a falta de infraestrutura das salas de aula Comum, a falta
de materiais adequados e suficientes, de apoio pedagógico, de ajuda
de um professor auxiliar e a diversidade de alunos numa mesma sala
ao mesmo tempo.

Urge a necessidade de investimentos por parte da Prefeitura
e da Secretaria Municipal  de Educação direcionado às Classes Co-
muns, à formação continuada dos professores que nelas atuam e ga-
rantir um professor auxiliar, pelo menos para aquelas Classes onde se
encontram casos críticos de acompanhamento ao discente com Defi-
ciência Intelectual. 

Acreditamos que os objetivos da pesquisa foram alcançados
e que conseguimos cumprir as demandas teórico-metodológicas. Ti-
vemos o cuidado de trilhar o caminho pondo em evidencia a catego-
ria contexto, compreendendo não apenas a identidade em si, mas en-
tendendo esta como consequência do confronto do indivíduo com a
realidade sócio-histórica, política e econômica. Buscamos a unidade
na diversidade por meio da conexão estabelecida dialeticamente entre
o processo de construção das identidades e o contexto concreto onde
esta se realiza.

Entendemos que tanto a proposição sobre a “realização pro-
fissional” quanto à tese geral sobre a construção das identidades den-
tro de um contexto concreto sofrem as influências constantes das re-
formas estatais, das políticas públicas e da legislação decorrente. As
identidades são construções sócio-históricas e culturais. Por isso, não
ocorrem de forma isolada. Tudo se relaciona, se completa e se trans-
forma em razão da totalidade.
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Encerrarmos esta fase da pesquisa enfatizando que mesmo
diante de situações tão adversas foi possível alguns docentes, infor-
mantes,  se  dizerem realizados profissionalmente.  Reiteramos a “ur-
gência” de o Município de Santarém efetivar de fato as políticas de in-
clusão escolar para as pessoas com deficiências com vista a um aten-
dimento real e de qualidade, o que justificaria ainda mais a realização
de seus profissionais.  
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A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO
IFPA – CAMPUS SANTARÉM: IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO

DO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Raimundo Sátiro dos Santos Ramos*

Newton Antonio Paciulli Bryan**

INTRODUÇÃO

A relevância deste trabalho se dá pela necessidade da análi-
se da política pública educacional implementada no IFPA – Instituto
Federal  de Educação,  Ciência e Tecnologia do Pará,  visto que um
grande gargalo na implementação das políticas públicas está na fase
da microimplementação, onde os “fazedores da política pública” tem
menos controle na execução, devido a múltiplos fatores locais.

A educação profissional de nível técnico passou por muitas
mudanças e/ou reformas nas últimas décadas, muitas delas antagôni-
cas, por conta de políticas de governo, em detrimento a políticas de
Estado. Procuramos elucidar estas políticas de governo recentes, con-
textualizando-as no cenário econômico e político, os quais são indis-
sociáveis e fundamentais para que possamos entender a opção por
determinada política pública educacional, bem como por determina-
das modalidades de ensino.

O estudo do processo de implementação da política pública
educacional  torna-se relevante,  uma vez que,  através dele pode-se
desvelar quais fatores em escala macro e/ou micro influenciaram a
trajetória  de  determinada  política  pública.  O estudo,  dessa  forma,
considera o movimento de análise da realidade global para o local e
vice-versa, dialeticamente, procurando elucidar que tudo está conec-
tado e que através da análise histórica concreta podemos descrever e
explicar a realidade,  os fenômenos sociais,  econômicos  e  políticos.
Salientamos, porém, que nenhuma descrição e explicação da realida-
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de é neutra, e, portanto, nosso modo de ver o mundo influencia nos-
sa pesquisa, mesmo que inconscientemente, pois cada sujeito possui
seus próprios valores e crenças. O sujeito influencia e é influenciado
pelo objeto de pesquisa e dessa forma, a mudança de um ou de outro
pode mudar a interpretação e/ou os resultados da pesquisa, mesmo
utilizando metodologias e objetos de pesquisa semelhantes.

O  técnico  em agropecuária  é  um profissional  polivalente,
pois pode atuar tanto na área da produção vegetal quanto na área da
produção  animal,  perpassando  também  pela  exploração  florestal,
meio ambiente, entre vários outros segmentos. Por isso, sua formação
exige  uma gama de  diferentes  conhecimentos  (teóricos  e  práticos)
básicos e técnicos fundamentais, sem os quais sua formação pode es-
tar  comprometida,  no sentido  de se  ter  um profissional  preparado
para o mundo do trabalho. Neste contexto, elucidar as implicações
para a formação do técnico em agropecuária, no âmbito da imple-
mentação da nova configuração da rede federal de educação profissi-
onal, é vital para se compreender que tipo de profissional o Instituto
Federal está formando, bem como se estes possuem o capital intelec-
tual e cultural necessário para a compreensão da realidade no qual
está inserido.

A pergunta – síntese que norteia este trabalho de pesquisa é:
Como ocorreu a implementação da educação profissional no IFPA –
Campus Santarém no Oeste Paraense condicionada pelos determi-
nantes socioeconômicos e políticos contemporâneos no período de
2009 a 2014; e suas implicações na formação do Técnico em Agrope-
cuária do IFPA – Campus Santarém.

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a implementação
da política de educação profissional, no período de 2009 a 2014, no
IFPA – Campus Santarém, correlacionando com a influência dos de-
terminantes socioeconômicos e políticos contemporâneos e suas im-
plicações na formação do técnico em agropecuária. Especificamente
procuramos:

● Analisar as implicações do processo de implementação no
curso Técnico em Agropecuária do IFPA – Campus Santarém no perí-
odo de 2009 a 2014 correlacionando com os determinantes socioeco-
nômicos e políticos que estimularam sua oferta; 
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● Analisar possíveis rupturas ou continuidade da dicotomia
histórica entre ensino propedêutico e ensino técnico no âmbito do
curso Técnico em Agropecuária nas modalidades de ensino Integrado
e Subsequente.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Segundo Oliveira (2008, p. 38), ao se fazer pesquisa qualita-
tiva é importante conhecer o contexto histórico através da análise de
documentos, seguindo-se de observações sistemáticas, realização de
entrevistas e aplicação de questionários. Neste contexto, a coleta de
dados para este estudo abarcou observações in loco no IFPA – Cam-
pus Santarém, análise e compilação bibliográfica e documental, apli-
cação de questionários com alunos e ex-alunos, professores e técnicos
administrativos.  Ressalta-se  que  esta  pesquisa  tem caráter  também
quantitativo, neste contexto, podemos classificá-la como um híbrido,
como uma pesquisa qualitativa e quantitativa, pois os dois aspectos
são utilizados neste trabalho.

O período analisado foi de 2009 até 2014, onde será estuda-
do o processo de implementação do curso Técnico em Agropecuária
do IFPA – Campus Santarém, o qual é integrante da política de ex-
pansão da educação profissional na Região Oeste do Pará, no âmbito
federal.

O referencial teórico-metodológico é o materialismo históri-
co, pois segundo Frigotto (2010, p. 82) “permite apreender o real por
meio das múltiplas relações que a realidade social apresenta”. Implica
também considerar um percurso histórico analisado de forma dialéti-
ca, com seus conflitos e contradições entre as classes sociais. Outro
enfoque que utilizaremos será a implementação da política educacio-
nal,  no contexto do ciclo  da política,  pois  permite  ao pesquisador
abordar as diferentes fases da política pública, desde sua gênese até a
implementação.
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A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PELO IFPA
NO OESTE DO PARÁ

Procuramos explicitar como se deu o processo de implemen-
tação do curso técnico em agropecuária no IFPA – Campus Santa-
rém. Procuramos identificar o modelo de implementação utilizado, os
critérios de sua escolha e suas consequências.

Analisamos as modalidades de ensino técnico ofertadas, e se
elas contribuíram efetivamente para romper com a histórica dicotomia
entre ensino propedêutico e ensino técnico, e se as mesmas aproxi-
mam-se ou distanciam-se da noção de politecnia; bem como sugerir
possíveis caminhos que possam direcionar as políticas de educação
profissional para o contexto regional amazônico. 

Plano de Desenvolvimento Institucional 2009 – 2013 e 2014 – 2018.
O Plano de Desenvolvimento Institucional  é  o instru-
mento de gestão que irá expressar livremente o Plano
de trabalho de uma gestão referendado pela Missão, Vi-
são de futuro e Análise de ambientes construído de for-
ma participativa, bem como implantar um processo sis-
temático  de  acompanhamento  e  avaliação  das  ações
institucionais para o cumprimento de suas metas (PDI
2009 – 2013, p. 2).

O PDI 2009-2013 deixa claro em seus Princípios Filosóficos
e Teórico-Metodológicos que:

[...] adota o currículo integrado como diretriz norteado-
ra da formação dos seus educandos. Tendo como eixos
de sua práxis pedagógica: Trabalho, Processos de Auto
Organização dos Educandos, Relação Escola e Comu-
nidade  como  Elemento  Estratégico,  Pesquisa  como
Princípio  Educativo,  Pedagogia  da  Alternância  (PDI
2009 – 2013, p. 28).

O PDI em seus princípios filosóficos e teórico-metodológicos,
em sua maior parte, ficou sem aplicação prática. Não houve um tra-
balho de socialização e conscientização deste documento junto à co-
munidade escolar. O acompanhamento e a avaliação das ações insti-
tucionais ficaram muito mais no papel do que realizados na prática. A
missão do IFPA conforme descrição presente no PDI 2009 – 2013:

Promover a educação profissional e tecnológica em to-
dos os níveis e modalidades por meio do ensino, pes-
quisa e extensão, para o desenvolvimento regional sus-
tentável, valorizando a diversidade e a integração dos
saberes (PDI 2009 – 2013, p. 25).
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A Visão presente no PDI 2009 – 2013 faz referência apenas
à integração de saberes e não a formação integral, conforme descrito
a seguir:

Ser uma instituição de excelência no ensino, pesquisa,
extensão e inovação tecnológica, garantindo a integra-
ção e diversidade dos saberes e a inclusão dos cidadãos
no mundo do trabalho (PDI 2009 – 2013, p. 25).

Tanto  a  missão quanto  a  visão  do IFPA presente  no PDI
2009 – 2013 deixa claro que o que se almeja é a integração de sabe-
res, o que é salutar, no entanto, muito limitado quanto à promoção de
uma educação integral do ser humano, em todas as dimensões da
vida. Os objetivos e metas  para consolidação das ações de ensino,
pesquisa e extensão observados no PDI foram:

Consolidar parcerias com o setor produtivo com a fina-
lidade de estreitar as relações com o mesmo e atender
suas demandas por meio de ações no Ensino, Pesquisa
e  Extensão  direcionados  ao  mercado de  trabalho  no
âmbito Industrial e Agrícola (PDI 2009 – 2013, p. 30).

O objetivo típico da concepção funcionalista, visando aten-
der às demandas do setor produtivo, e não há referência em atender
às demandas do educando, este que é o objetivo fim de uma institui-
ção educacional, sem ele a escola não teria sentido de existir. Percebe-
mos que as ações presentes nos objetivos e metas direcionam-se ao
mercado de  trabalho industrial  e  agrícola.  Todavia,  compreende-se
que as ações podem ir além do mercado de trabalho, sendo direcio-
nadas ao mundo do trabalho, no sentido amplo. No que diz respeito à
identidade no nível de pró-reitoria de ensino, citamos o seguinte tre-
cho:

Neste novo cenário do IFPA, há um diferencial quanto
ao ensino agrícola, sempre voltado à realidade do cam-
po, pois se estreitou o vínculo do instituto com as orga-
nizações dos agricultores familiares.  Juntos, eles cons-
truíram projetos integrados de ensino médio com o téc-
nico  em  agropecuária,  com  enfoque  agroecológico.
Dessa maneira, valorizou-se o saber dos agricultores por
meio da utilização de metodologias como a Pedagogia
de  Alternância,  adotada  nas  Casas  Familiares  Rurais
(CFR) e nas Escolas Famílias Agrícolas (EFA) (PDI 2009
– 2013, p. 33).

O texto acima afirma que houve participação de agricultores
familiares na construção de projetos integrados de ensino médio, com
enfoque agroecológico, utilizando a metodologia da pedagogia de al-
ternância. No Campus Santarém e, em particular,  no curso técnico
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em agropecuária, não observamos essa aproximação e participação
de agricultores familiares em quaisquer ações do referido Campus. 

O PDI 2014 – 2018 possui texto igual ao do PDI 2009 –
2013, no que concerne a visão, missão, princípios filosóficos e teórico-
metodológicos. O que mudou de um PDI para outro foi o quantitativo
de servidores, a infraestrutura e equipamentos.  O PDI em vigência
(2014 a 2018) faz referência ao PDC – Plano de Desenvolvimento do
Campus,  o  qual  deverá  apresentar  o  planejamento  das  ações  do
Campus, contemplando suas projeções para o período do PDI. No
entanto, não encontramos no Campus Santarém qualquer documento
relacionado ao PDC, evidenciando falta de planejamento para o perí-
odo considerado do PDI. Em relação à concepção de educação pre-
sente no PDI 2014 – 2018 consta o seguinte texto:

O IFPA adota os seguintes princípios: a qualidade dos
serviços educacionais;  o compromisso com os valores
humanos universais; o respeito aos valores éticos, estéti-
cos e políticos; a inclusão social; o desenvolvimento so-
cioeconômico por meio da educação;  a  aplicação da
tecnologia; a articulação entre escola, empresa, família
e sociedade; a valorização da pesquisa como princípio
e estratégia educativa (PDI 2014 – 2018, p. 49).

No que diz respeito à aplicação da tecnologia; a articulação
entre escola, empresa, família e sociedade; a valorização da pesquisa
como princípio e estratégia educativa, muito ainda deve ser feito para
concretizar o que está no documento, visto que a realidade mostra o
contrário. Mostra pouca articulação com as famílias, empresas e pou-
co incentivo a pesquisa. Uma inovação na matriz curricular dos cursos
técnicos de nível médio dos institutos federais foi à inserção dos proje-
tos integradores conforme observamos na citação seguinte:

Os projetos integradores são articulados aos Eixos Te-
máticos - Sociedade, Ciência e Tecnologia, Cidadania e
Mundo do Trabalho e Pesquisa Tecnológica, em cada
semestre/ano. A cada início do período letivo, realizar-
se-ão encontros para planejamento das etapas dos pro-
jetos. No final do período letivo, haverá a culminância
com  a  socialização  dos  projetos  desenvolvidos  pelos
discentes, sob a orientação dos professores do curso. O
Projeto Integrador deve constar  nos planos de ensino
das disciplinas do semestre e, tem como premissa, a in-
terdisciplinaridade do conhecimento, a inovação, a cria-
tividade e o empreendedorismo (PDI, 2014 – 2018, p.
47-48).
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Observamos  in loco, em vários cursos, e principalmente no
curso técnico em agropecuária, que o projeto integrador ainda não
está sendo desenvolvido da forma que foi planejado. Os encontros de
planejamento, não ocorrem, sendo que ao final do semestre e/ou ano,
os alunos muitas vezes é quem acionam alguns docentes para que
possam apresentar algum trabalho de pesquisa ou extensão. O projeto
integrador quando implementado de forma correta proporcionará aos
estudantes concretizarem toda ou parte da teoria absorvida no perío-
do letivo, aflorando sua capacidade de inovação e criatividade.

As ações educacionais do IFPA sustentam-se nos seguintes
princípios, segundo o PDI 2014 – 2018, em sua página 49:

Responsabilidade social;  
Garantia da qualidade dos programas de ensino, pesquisa e extensão;
Compromisso com a tecnologia e o humanismo; 
Respeito aos valores éticos, estéticos e políticos; 
Articulação com empresas, família e sociedade; 
Currículo Integrado; 
Verticalização do ensino e a sua integração com a pesquisa e a exten-

são;  
Difusão do conhecimento científico e tecnológico, e suporte aos ar-

ranjos produtivos locais, sociais e culturais.
Observa-se que privilegia-se o currículo integrado em detri-

mento da formação integral, a qual vai além do currículo integrado.
Este, por sua vez, pouco entendido ainda pela comunidade escolar
(servidores de modo geral e estudantes). 

Historicamente a educação foi dividida, objetivando oferecer
determinados  tipos  de  ensino para  diferentes  classes  sociais.  Neste
contexto, perguntamos aos servidores a seguinte questão: A nova con-
figuração da rede federal de educação profissional propiciou de forma
efetiva a ruptura ou continuidade da histórica dicotomia entre ensino
científico e ensino profissional? Em seguida foi pedido que comentas-
sem suas respostas. A seguir a transcrição de algumas respostas dos
docentes, sendo que quatro dos doze deles não souberam responder:

Ainda não rompeu completamente. O perfil da forma-
ção dos técnicos  está  muito atrelada a formação dos
seus docentes que vieram da academia. Desta forma, o
perfil  da formação técnica ainda não está  fortemente
desatrelada (PROFESSOR 6 DA BASE COMUM).
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Acredito que vem buscando romper com essa ruptura,
entretanto, ainda está longe de concluí-la (PROFESSOR
3 DA ÁREA TÉCNICA).

Pelas respostas dos professores é possível inferir que os mes-
mos não acreditam que a nova configuração da rede federal de edu-
cação profissional e suas modalidades de ensino romperam com o
paradigma  dicotômico  entre  ensino  propedêutico  e  ensino  técnico
profissional.  Analisando o projeto pedagógico do curso técnico em
agropecuária na modalidade integrado ao ensino médio, nos depara-
mos com o seguinte texto contido na introdução do mesmo:

A carência de mão de obra qualificada para atender as
necessidades do mercado em crescente expansão é fa-
tor de definição das políticas de ampliação de vagas nas
redes que oferecem a educação profissional.  O cenário
da produção e os arranjos produtivos, econômicos, so-
ciais,  políticos e culturais da região,  constituem-se no
parâmetro para a oferta do curso, de modo que contri-
bua no desenvolvimento socioeconômico local (OLI-
VEIRA DOS SANTOS, et al, 2015, p. 5).

Em suma, o que se observa, tanto nos PDI quanto no proje-
to pedagógico do curso técnico em agropecuária é que existe um des-
compasso  entre  as  ações  planejadas  nesses  documentos  e  o  que
acontece na prática, no curso técnico em agropecuária. Documentos
esses que, aparentemente, foram produzidos apressadamente, em vir-
tude de que fosse cumprido o plano de expansão da rede federal de
educação profissional. A realidade, no entanto, nos mostra que o tex-
to oficial tornou-se vazio, idealista sem concretude do que foi planeja-
do.

O regulamento didático-pedagógico do ensino do IFPA em
seu artigo 4º, inciso II menciona o seguinte objetivo do ensino: “Esti-
mular o desenvolvimento de atividades interdisciplinares e de projetos
integradores” (ROCHA, et al, 2015, p. 6). Mais uma vez, observamos
a ênfase dada nos documentos oficiais do IFPA relacionados a ques-
tão de trabalho, em conjunto dos docentes e a importância do projeto
integrador como forma de o aluno pesquisar e experienciar o conhe-
cimento de forma prática. No entanto, salientamos que o que foi no-
vamente planejado ficou muito mais no papel dos documentos ofici-
ais. 
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IMPLICAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA

A concepção de educação exposta no PDI – Plano de De-
senvolvimento Institucional 2009 – 2013 deixa explícito que o IFPA
procura formar o ser humano de uma forma integral para o mundo
do trabalho e ao mesmo tempo atender as necessidades do merca-
do de trabalho, conforme observado no trecho a seguir:

O desafio encontra-se na busca de integração dos dife-
rentes paradigmas que a Educação profissional e tecno-
lógica comporta, quando se propõe a atender a forma-
ção do homem integral para o mundo do trabalho e as
necessidades do mercado de trabalho e produção; na
abrangência territorial do estado do Pará considerando
seu tamanho e diversidade econômica, cultural e social.
A construção de uma cultura acadêmica científica tam-
bém representa um desafio significativo, uma vez que
ocasionará o repensar da estrutura e processos organi-
zacionais. Juntos, tais desafios constituem-se em impor-
tantes mudanças no clima e comportamento organizaci-
onal que estrategicamente deverão ser mediadas pelas
políticas de valorização do servidor e inovações na ges-
tão (PDI 2009-2013, p. 13).

Já que a concepção de educação adotada pelo IFPA tem
dois objetivos (atender a formação do homem integral para o mundo
do trabalho e as necessidades do mercado de trabalho e produção), é
salutar colocar na balança e verificar se um está se sobrepondo ao ou-
tro. Quando pretende-se atender a formação integral, várias dimen-
sões devem ser contempladas no processo educativo (econômica, so-
cial, cultural, política, trabalho, ciência, tecnologia, esportes, etc.). No
entanto, quando a proposta é atender a formação do homem integral
para o mundo do trabalho e as necessidades do mercado de trabalho
e produção, pode-se inferir certa tendência em priorizar uma dimen-
são em detrimento de outra.

Basicamente existem duas modalidades de educação profis-
sional de nível técnico oferecido pelo Instituto Federal do Pará: subse-
quente e integrado. Mas há também outras formas, como o ensino
concomitante e a pedagogia da alternância, os quais trataremos a se-
guir.
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a) ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO ENSINO TÉCNICO
Para muitos, ensino integrado é aquele em que em um mes-

mo período têm-se disciplinas do ensino médio e ensino técnico, fun-
cionando em horários distintos em um mesmo turno e em sequência
destinado para estudantes que já concluíram o ensino fundamental e
estão ingressando no ensino médio, neste caso, tem-se apenas uma
matrícula por aluno. Essa visão é equivocada, pois pouco se aproxima
do verdadeiro conceito de formação integral ou politécnica. Muitos
relatos de alunos, docentes e técnicos administrativos em educação
corroboram com esse entendimento de ensino integrado. Pergunta-
mos para eles através de questionário a seguinte questão: O que você
entende por ensino integrado?

Na turma do curso técnico em agropecuária de 2014 (ano
de ingresso), onde 20 estudantes responderam o questionário desta
pesquisa, 70% dos estudantes responderam que ensino integrado é
somente aquele em que o aluno faz o ensino médio junto com o téc-
nico. Na turma do curso técnico em agropecuária de 2015 onde 34
estudantes responderam o questionário, o percentual foi de 73,52%
com a mesma resposta. Isso demonstra que a concepção funcionalista
de educação profissional permeia na maioria dos alunos. Esta con-
cepção de educação integral é reducionista e no nosso entendimento,
extremamente limitada.

A mesma pergunta, “O que você entende por ensino integra-
do?” Foi feita a 12 professores que aceitaram responder o questioná-
rio. Sendo 6 deles da base comum e 6 do ensino técnico estritamente.
Dez professores responderam de forma mais ou menos igual que ensi-
no integrado é: “Aquela formação em nível médio, em que a forma-
ção oferecida ao discente integra a formação em ensino médio a for-
mação técnica”.  No entanto, dois professores, um da base comum e
outra da área técnica responderam com mais profundidade. Vamos
chamá-los de Professor 1 da Base Comum e Professor 1 da Área Téc-
nica.

Uma nova modalidade de ensino que foi permitida de
2004 para cá, e foi por uma luta histórica. É a nossa
principal modalidade de ensino de nossa instituição. É
o nosso ensino médio integrado ao ensino técnico. Ele
também veio de uma luta de classes para que não tives-
se somente uma formação tecnicista, mas também uma
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formação geral,  uma formação humana e é  o  nosso
grande desafio de efetivá-lo na prática (PROFESSOR 1
DA ÁREA TÉCNICA).
Um ensino não dicotômico. Um processo no qual trans-
pareça a unidade do ensino, é um ensino não dual. É a
quebra de um modelo tradicional, inspirado nas refle-
xões aristotélicas que separaram os trabalhos manuais
dos intelectuais, o saber prático do saber teórico. Sobre-
podendo as atividades de planejamento às atividades
de execução (PROFESSOR 1 DA BASE COMUM).

Apesar do relato dos dois professores em destaque aproxi-
marem-se de uma concepção de formação integral,  a  maioria  dos
professores (10 de 12 deles) possui um entendimento de ensino inte-
grado mais próximo da concepção funcionalista (concepção um tanto
reducionista) de educação profissional. 

Para entender o conceito de ensino integrado é preciso fazer
um resgate histórico sobre o tema de educação politécnica defendida
por Karl Marx lá pelo século XIX, portanto essa noção não é nova.
Saviani tem um entendimento interessante sobre a noção de politec-
nia:

[...] politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos
científicos  das  diferentes  técnicas  que  caracterizam  o
processo de trabalho produtivo moderno. Está relacio-
nada aos fundamentos das diferentes modalidades de
trabalho e tem como base determinados princípios, de-
terminados fundamentos, que devem ser garantidos na
formação  politécnica.  Por  quê?  Supõe-se  que,  domi-
nando esses fundamentos, esses princípios, o trabalha-
dor está em condições de desenvolver as diferentes mo-
dalidades de trabalho, com a compreensão do seu cará-
ter, sua essência (SAVIANI, 2003).

Fica evidente pela descrição do professor Saviani que poli-
tecnia não significa multiplicidade de técnicas, fato corroborado por
Frigotto ao afirmar que:

Na proposta de LDB de 1988, quando se tratava de or-
ganizar o ensino médio sobre a base da politecnia, não
se pretendia multiplicar as habilitações ao infinito para
cobrir todas as formas de atividades na sociedade, pos-
sibilitando-se  a  assimilação  não  apenas  teórica,  mas
também prática, dos princípios científicos que estão na
base da produção moderna (FRIGOTTO et al, 2012, p.
42).

Para que ocorra o ensino integrado é necessário, portanto,
estreita relação do ensino propedêutico com o ensino técnico. Não so-
mente uma relação teórica, mas fundamentalmente prática e em es-
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treita relação com o mundo real. E que o trabalho seja o elo para pro-
mover o empoderamento do estudante. Fazer ensino integrado com o
intuito de, pelo menos aproximar-se da noção de politecnia, é ir além
dos limites da sala de aula e da escola é também entender o mundo
real na sua essência, in loco e que dessa forma, as pessoas consigam
expressar seu potencial, que pode estar latente. O ensino médio inte-
grado é o que mais se aproxima da concepção de educação politécni-
ca, mesmo reconhecendo que muito precisa se fazer e repensar a con-
cepção atual de ensino integrado para realmente se comparar com a
noção de politecnia, superando a dicotomia entre trabalho manual e
trabalho mental, entre o pensar e o fazer. 

No processo de implementação dos Institutos Federais, apa-
rentemente não houve a preocupação em explicar as concepções e
princípios que sustentam o surgimento do ensino integrado à comuni-
dade escolar. O que se tinha eram especulações sobre o conceito de
ensino integrado, o que gerou várias interpretações. A implementação
do Modelo Prospectivo (Forward Mapping), de políticas públicas edu-
cacionais talvez tenha causado esses problemas, pois não houve dis-
cussão aprofundada na base (sociedade como um todo).

A integração entre formação geral e técnica citada será pos-
sível através do ensino médio integrado ao técnico, desde que a socie-
dade e principalmente a comunidade escolar compreendam sua filo-
sofia, seus ideais e façam acontecer na prática tudo aquilo que foi ide-
alizado. Em suma, é preciso compreender o que é ensino médio inte-
grado no âmbito de uma proposta de uma formação integral multidi-
mensional, e praticá-lo verdadeiramente. É preciso compreensão, pla-
nejamento e ação permanentes.

b) ENSINO SUBSEQUENTE

Esta modalidade de ensino é ofertada para aqueles estudan-
tes que já concluíram o ensino médio regular, neste caso tem-se ape-
nas uma matrícula por aluno. O caso do ensino subsequente é mais
grave em termos de formação cidadã, pois nele, não existe o ensino
propedêutico,  ocorrendo  apenas  à  formação  técnica,  muitas  vezes
com predominância da teoria em relação à prática. O objetivo único
desta modalidade de ensino aparentemente parece ser formar para o
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mercado de trabalho e não para o mundo do trabalho ou com vistas
à emancipação humana. O ensino subsequente é mais fragmentado
em relação ao ensino integrado, uma vez que o estudante não tem a
oportunidade de conhecer a fundo os princípios científicos das técni-
cas que estuda. Sem falar que, nesta modalidade de ensino, a dura-
ção dos cursos são menores, entre 18 a 24 meses, em detrimento dos
cursos integrados que possuem duração de 3,5 anos atualmente no
Instituto Federal do Pará. Aos alunos e ex-alunos, docentes e técnicos
administrativos perguntamos através de questionário: O que você en-
tende por ensino subsequente?

95% dos alunos da turma integrado 2014 responderam que
o ensino subsequente é aquele que é ofertado somente o ensino téc-
nico. Já na turma integrado 2015 a porcentagem foi de 67,64% com
a resposta parecida. 100% dos ex-alunos da modalidade integrado
turma 2012, também relataram com a mesma resposta. Já para a tur-
ma 2010 e 2013 de ex-alunos a porcentagem foi de 33,33% para a
mesma reposta. 100% dos professores e dos técnicos administrativos
questionados deram respostas parecidas com as respostas dos estu-
dantes. A seguir duas citações de dois professores evidenciando que
os cursos subsequentes possuem duração bem menor que os cursos
integrados.

Um ensino que direciona qualificação direta em deter-
minada área em um curto espaço de tempo. (PROFES-
SOR 2 DA ÁREA TÉCNICA).
Diferente do Integrado, o ensino subsequente oportuni-
za de forma direta ou com maior agilidade a capacita-
ção profissional  aos estudantes,  pois  o tempo é bem
menor  de  formação  (PROFESSOR 2  DA BASE CO-
MUM).

A modalidade de ensino subsequente é alvo de muitos deba-
tes, entre os professores principalmente. Existem aqueles que defen-
dem que o ensino subsequente fornece a oportunidade para as pesso-
as que já possuem o ensino médio fazer um curso técnico de seu inte-
resse e, dessa forma, aumentar a chance de ingressar no mercado de
trabalho. Por outro lado, existem aqueles que dizem que esta modali-
dade de ensino é fragmentada, limitada, não aprofundada e que o
único objetivo seria formar o estudante rapidamente para um ofício



252|Parte III – Políticas, Administração e Sistemas Educacionais

de baixa complexidade, onde o trabalho seria executado a partir de
tarefas repetitivas.

c) ENSINO CONCOMITANTE 

Embora o ensino concomitante não seja ofertado atualmen-
te pelo IFPA, no Campus Santarém, seu entendimento é salutar, em
virtude de representar uma alternativa interessante na oferta de cursos
técnicos de nível médio. Nesta modalidade, o ensino médio e técnico
funcionam em turnos (manhã ou tarde) distintos, e o aluno pode fazer
uma das modalidades de ensino em escolas diferentes, o que implica
que ele pode ter duas matrículas distintas.

Para que o ensino concomitante ocorra é preciso que o estu-
dante esteja presente na escola nos dois turnos, manhã e tarde. Esta
opção é interessante, pois “desafoga” tanto a base comum quanto a
área técnica, pois não é necessário sobrecarregar o aluno até o sétimo
tempo de aula. Na prática,  sabemos por experiência que o sétimo
tempo é cansativo por parte dos alunos, sua concentração é extrema-
mente limitada neste horário, associado a isso o fato de muitos alunos
não realizarem alimentação no período de sua permanência na escola
por falta de refeitório e de um programa de alimentação escolar.

Outra vantagem do ensino concomitante é ter a possibilida-
de de se fazer aulas práticas e visitas técnicas fora da escola sem a ne-
cessidade de negociar horários com professores da base comum, o
que atualmente é um empecilho para os professores da área técnica.
Através de questionário, perguntamos aos docentes a seguinte ques-
tão: O que você entende por ensino concomitante? Muitos professores
não conseguiram responder a essa questão e outros mostraram desco-
nhecimento desta modalidade de ensino, conforme observado nas ci-
tações a seguir:

Ele está entre o subsequente e o integrado. A diferença é
que no integrado a responsabilidade pela formação ge-
ral e técnica é da mesma instituição. No concomitante
não. O aluno faz a parte básica em uma instituição e a
parte técnica na rede federal. O aluno vai ter duas matrí-
culas. Aí não existe a possibilidade de integração porque
ele vai fazer dois cursos. Na verdade ele tá muito próxi-
mo do subsequente, a diferença é que ele não precisa
terminar  o  ensino  médio  para  fazer  o  concomitante
(PROFESSOR 3 DA BASE COMUM).
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É o tipo de ensino que aborda, ao mesmo tempo moda-
lidades diferentes de ensino (PROFESSOR 3 DA ÁREA
TÉCNICA).

d)PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA

Uma proposta de educação profissional que poderia ser ado-
tada no IFPA – Campus Santarém é a praticada pelas CFRs – Casas
Familiares Rurais onde é praticada a pedagogia da alternância (inclu-
sive existe o incentivo a esta pedagogia, pois consta no PDI 2014 –
2018 do IFPA em sua página 47), onde os alunos ficam um período
de tempo (geralmente 15 dias) em regime de internato na escola, e
um período em suas propriedades para praticarem o que foi assimila-
do na teoria.  Uma adaptação poderia  ser  realizada  no âmbito  do
IFPA, por meio do Curso Técnico em Agropecuária, desde que este
possua áreas  para  experimentação e produção.  Evidente que para
uma proposta deste nível ser considerada, muitos outros fatores de-
vem ser observados e alterados, tais como: processo de seleção de
candidatos aos cursos técnicos, definição de público alvo específico,
mudança curricular, instalação de refeitórios e alojamentos, etc. A se-
guir um pouco da história das CFRs.

As Casas Familiares Rurais têm como objetivo principal pro-
mover a educação de jovens, filhos de agricultores, que buscam a for-
mação e a profissionalização mais concreta e mais apropriada à reali-
dade do campo. “É uma escola-residência, na qual os jovens estudam
não apenas conteúdos voltados à formação científica, como também
recebem formação geral e profissional voltada ao contexto e necessi-
dades do campo” (ESTEVAM, 2003).

No Brasil, a primeira experiência de Casa Familiar Rural sur-
giu no Paraná e Pernambuco, em 1984 e desses locais, a experiência
foi  disseminada  para  o  restante  do  país,  sendo  implementada  na
Amazônia em 1994. No Pará foi fundada em 2003 a ARCAFAR/PA -
Associação Regional  das  Casas  Familiares  Rurais  do Pará  fruto  de
uma ampla discussão entre as Casas Familiares Rurais, que sentiam a
necessidade de uma Organização Estadual para defender e represen-
tar seus interesses, promover o intercâmbio, garantir os princípios filo-
sóficos e metodológicos, evitar o isolamento e acompanhar o proces-
so de expansão das mesmas no Estado do Pará. Atualmente as CRFs
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estão presentes em mais de 23 municípios paraenses, sendo que 5 es-
tão localizados na Região Oeste do Pará (ARCAFAR, 2012). Em San-
tarém e Belterra as CFRs encontram enorme dificuldade de manterem
suas atividades, pois dependem de recursos financeiros de terceiros,
principalmente ONGs, subsídios estatais e municipais e poucos recur-
sos de empresas. Sem contar que falta no nível  federal, reconheci-
mento e regulamentação da pedagogia da alternância. Feitas as dis-
tinções entre as modalidades de ensino e a proposta da pedagogia da
alternância realizada pelas CFRs, seguiremos nossa análise.

MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
EDUCACIONAIS

Um modelo a ser considerado para a implementação de po-
lítica pública educacional seria o Desenho Retrospectivo (backward
mapping), onde a discussão de um problema prioritário considera a
participação na base dos agentes locais. Esse modelo teórico-prático
surgiu em grande parte com os escritos de Lipsky. 

Um enfoque alternativo al estúdio de la implementación
de políticas es concentrar la atención del análisis en lós
encargados de llevar a cabo la política más que en lós
que la formulan y la transmiten. Antes de analizar las in-
terferências en la subordinación, tendência presente  en
la mayor parte de lós estudios, se debería conocer el
modo como perciben y efectuán su trabajo lós operado-
res directos de la política... Más que tomarlos en consi-
deración como el eslabón de la cadena de uma política,
lós prestadores de los servicios deberían ser  considera-
dos como sus  protagonistas...  (LIPSKY, 1978,  p.  398
apud AQUILAR VILLANUEVA, 2003, p. 89).

No entanto, o que se observa é que muitas vezes as políticas
públicas educacionais adotam um modelo de implementação do tipo
Desenho Prospectivo (forward mapping), que vai de encontro ao pro-
cesso participativo e democrático. O resultado desse modelo muitas
vezes é a distorção do que foi planejado em relação ao que foi imple-
mentado. Neste modelo, a previsibilidade é um tanto falha, visto que
os problemas são observados quando a política está em curso e sen-
do implementada in loco. 

Richard Elmore afirma que o maior defeito do desenho pros-
pectivo (entendido como prescritivo por nós) é o suposto implícito e
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inquestionado de que os formuladores das políticas controlam os pro-
cessos  organizacionais,  políticos  e  tecnológicos  que  condicionam a
implementação, nada pode ser mais inverídico do que ter essa certe-
za. Não existe planejamento que resista ao campo de batalha, a flexi-
bilidade e os ajustes são inerentes a qualquer política pública.

Lo que lós libros de texto no discuten son las debilida-
des del diseño prospectivo (forward mapping) y sus se-
veras limitaciones como técnica de análisis. Su proble-
ma  más  serio  se  ubica  em  la  suposición  implícita  y
acrítica de que lós decisores de las políticas controlan
lós  procesos  organizacionales,  políticos  y  tecnológicos
que  afectan  la  implementación.  Los  administradores
justificam SUS decisiones diciendo que su autoridad es
delegada y que es controlada por autoridades elegidas
o legalmente designadas. Los analistas políticos justifi-
can su existência arguyendu que se requieren decisio-
nes racionales e informadas para guiar y controlar a lós
administradores. Em cualquier caso, administradores y
analistas se sienten incômodos ante la eventualidad de
que las intenciones y directrices de las autoridades no
Sean la clave de explicación Del proceso de implemen-
tación (ELMORE, 1979, p. 603).

É notório que a política pública educacional, quando chega
até o seu público-alvo, muita coisa acontece diferente do que foi pla-
nejado. Muitos professores mostram certa resistência à determinada
política por razões ideológicas, políticas, culturais, enfim; ocorre uma
gama de fatores de resistência. Silva e Mello sustentam que:

[...] estudos empíricos revelam um padrão muito distin-
to, onde prevalece a troca, a negociação e barganha, o
dissenso e a contradição quanto aos objetivos. Ao invés
de controle, autoridade e legitimidade verifica-se ambi-
guidade de objetivos,  problemas de coordenação,  re-
cursos limitados e informação escassa (SILVA; MELLO,
2000).

Existem aqueles docentes que produzem seu próprio materi-
al de aula e não utilizam ou utilizam parcialmente os materiais oriun-
dos dos programas educacionais. Muitos professores discordam não
só do conteúdo dos materiais, bem como da metodologia de ensino
propostas e acabam voltando ao seu Modus operandi.

As críticas a abordagem top-down baseiam-se na cons-
tatação de que dificilmente somos capazes de elaborar
normas que possam prever as condições, dinâmicas e
comportamentos de uma cadeia de atores diversos e in-
terdependentes. Isso porque as condições existentes no
momento da concepção do plano sofrem mudanças e,
com  elas,  os  acordos  estabelecidos,  antagonismos  e
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conflitos se tornam evidentes somente com o passar do
tempo, é impossível (e indesejável) especificar todos os
participantes com antecedência e resolver barganhas fu-
turas sob circunstâncias passadas (PRESSMAN e WIL-
DAVSKY, 1984).

Sobre a pesquisa como princípio educativo, percebemos  in
loco, também, que muitos professores nunca realizaram qualquer tipo
de pesquisa junto aos estudantes. Boa parte dos professores da base
comum, que ingressaram em 2009, no Campus Santarém vieram da
rede estadual de educação do Estado do Pará, onde a pesquisa não é
fomentada  de  forma  proeminente.  Em relação  aos  professores  da
área técnica, a maioria bacharéis, alguns já traziam a tradição de fazer
pesquisa  da  faculdade,  outros  nem  tanto.  Em  síntese,  a  pesquisa
como princípio educativo nunca foi estimulada de forma robusta, seja
por falta de fomento da gestão, seja por falta de interesse talvez de
muitos docentes, seja por falta da cultura da pesquisa, a qual ainda
está incipiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O município de Santarém está em franca expansão econô-
mica, com uma agropecuária cada vez mais forte. O IFPA – Campus
Santarém tem um papel preponderante na formação de profissionais
que possam dar suporte ao desenvolvimento regional.  No entanto,
não podemos perder de vista que a escola deve formar cidadãos com
uma visão holística do mundo. O “mercado” de trabalho é apenas
uma dimensão entre várias que devem ser consideradas na formação
do ser humano. A pressão do capital não deve prevalecer sobre a for-
mação integral das pessoas.

Ficou  evidente  neste  trabalho  que  a  identidade  do  curso
Técnico em Agropecuária do Campus Santarém é voltada prioritaria-
mente para o atendimento da agropecuária convencional,  ou seja,
onde predomina o uso de agroquímicos,  máquinas  e  implementos
agrícolas a base de combustíveis fósseis, trabalho assalariado e onde a
maioria dos insumos para o processo produtivo são oriundos de fora
da propriedade. No entanto, não podemos perder de vista que a agri-
cultura familiar representa a maioria dos agricultores na região e é
quem abastece de fato o município de Santarém e outros municípios.
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Neste contexto, uma mudança no currículo se faz necessária para que
o estudante tenha conhecimento e possa atender esse tipo de agricul-
tura que como se sabe utiliza preferencialmente a mão de obra famili-
ar, e em muitos casos utiliza os recursos da própria propriedade o que
favorece a reprodução social das famílias e diminui a pressão do capi-
tal sobre as mesmas.

Levar a educação profissional para locais mais afastados de
grandes  centros  urbanos  era  uma  necessidade  histórica  na  região
Oeste do Pará. Porém, a expansão da educação profissional deve ser
discutida de forma a atender as reais necessidades da população e
não somente dos interesses do capital financeiro e da micropolítica
institucional. É preciso colocar o ser humano em destaque, em evi-
dência, do contrário seremos meros produtos de uma sociedade de
consumo cada vez mais dependentes de pseudonecessidades.

A política pública educacional deve ser avaliada e reorienta-
da, sob o risco de ineficácia se as fases do ciclo da política não acon-
tecerem. Neste contexto, a implementação bem como outras fases da
política de educação profissional na região Oeste do Pará deve ser
sempre alvo de análises,  para que tenhamos parâmetros  concretos
para apresentar pontos de melhoria e propor desafios futuros, porém
condizentes com o desenvolvimento de uma educação profissional e
tecnológica apropriada, que contribua para o desenvolvimento eco-
nômico, ambiental e social local, e que formem também cidadãos re-
flexivos, críticos e possuidores da totalidade dos conhecimentos dos
processos de produção. Requer a integração da ciência, tecnologia,
cultura, lazer, esportes e o trabalho como elementos fundamentais in-
seridos no contexto educacional. 

Nesta pesquisa, constatou-se que a implementação do pro-
cesso de expansão dos Institutos Federais se dá para suprir a deman-
da por mão de obra do modo de produção capitalista em voga, po-
rém essa mão de obra é de baixa qualificação, resultante de uma edu-
cação escolar baseada em conhecimentos fragmentados e desarticula-
dos com a realidade do mundo do trabalho, onde a implementação
da política educacional ocorreu seguindo um modelo de cima para
baixo e que ainda não contribuiu efetivamente para superação da di-
cotomia entre ensino propedêutico e ensino técnico através das mo-
dalidades de ensino ofertadas (integrado e subsequente), e que, por-
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tanto, afasta-se da noção de politecnia ou de educação integral do ser
humano.

A política pública possui várias fases, iniciando na identifica-
ção de um problema, formação da agenda, formulação de alternati-
vas, implementação, avaliação e finalmente a extinção ou reorienta-
ção. A implementação destaca-se por ser a fase da ação da política
pública. É nesta ocasião que muitos fatores que não foram considera-
dos nas fases iniciais do ciclo da política podem se manifestar. Para
resolver ou ao menos minimizar  problemas que ocorrem principal-
mente na microimplementação, a participação dos diversos atores so-
ciais é necessária; pois estes vivenciam  in loco todos os problemas
que poderiam ser levantados na fase de planejamento e dessa forma
poderiam apresentar possíveis soluções, antes mesmo da fase de im-
plementação ser executada.

Um modelo  de  implementação  que  atenderia  satisfatoria-
mente nessa perspectiva seria o de baixo para cima ou Modelo Re-
trospectivo (Backward Mapping), que é desenvolvido com plena parti-
cipação dos diversos atores sociais, ocasionando dessa forma menos
resistências e aumentando a probabilidade de sucesso das diversas
políticas públicas, entre elas a política pública educacional.

Implementar uma política pública educacional não é tarefa
trivial, envolve antes de tudo pesquisa, planejamento, negociação po-
lítica e envolvimento da sociedade. Requer recursos financeiros sufici-
entes, vontade política, clareza de objetivos, de concepções e compe-
tência para formular e implementar.

No nível de microimplementação da política educacional é
importante ouvir os atores locais onde irá ser implementada a política
pública educacional, saber seus anseios, analisar os arranjos produti-
vos locais, fazer um estudo aprofundado da socioeconomia local e re-
gional, bem como analisar a estrutura interna que se dispõem. So-
mente depois deve-se cogitar a hipótese de abrir determinado curso,
bem como as modalidades de ensino.

No IFPA – Campus Santarém, não encontramos evidências
de que realmente houve audiências públicas sobre a escolha de cur-
sos e modalidades de ensino. O caráter unilateral da implementação
(de cima para baixo) observada no referido campus, caracteriza um
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processo não democrático e não participativo no período de sua im-
plantação.

A política interna ou micropolítica acirrou os ânimos (clima
organizacional) e os espaços de disputas no IFPA –  Campus Santa-
rém,  o  que  provocou uma ruptura  interna  entre  os  servidores,  os
quais por questões pessoais e/ou ideológicas travavam ou atrasavam
processos em prol de sua individualidade. A alta rotatividade de dire-
tores  gerais  nomeados  pela  Reitoria  e  sua pouca  permanência  no
Campus Santarém durante as suas respectivas gestões pode ter contri-
buído para a ruptura interna relacionada aos servidores. Como pro-
posição para os entraves citados a pesquisa de clima organizacional
seguida de ações específicas seria uma alternativa a ser considerada.

Os documentos institucionais, tais como Plano de Desenvol-
vimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Regulamento Di-
dático-pedagógico do Ensino ora versam sobre os princípios de uma
educação integral ora para formar para o mercado de trabalho, evi-
denciando seu caráter contraditório, uma vez que entendemos que o
mercado de trabalho representa apenas uma dimensão a ser conside-
rada na perspectiva de uma formação integral. Toda instituição deve
ter bem claros (para a sociedade em geral e para a comunidade esco-
lar em especial) quais são seus valores, sua missão, sua visão, sua
concepção de educação e sua identidade institucional. Estes por sua
vez devem estar alinhados e concretizados na prática e não somente
no papel ou no discurso. Finalmente e como forma de propor futuros
caminhos para o curso técnico em agropecuária no IFPA –  Campus
Santarém de forma que possa atender os anseios da população da re-
gião Oeste do Pará, elencamos alguns itens:

● A pedagogia da alternância com público alvo pré-definido
de filhos de agricultores e dos próprios agricultores torna-se uma pos-
sibilidade interessante no âmbito do curso técnico em agropecuária,
para isso, o ensino na modalidade subsequente é o que se apresenta
mais adequado para este contexto;

● A implantação do ensino concomitante também representa
uma alternativa viável, desde que haja às condições adequadas de in-
fraestrutura para seu pleno funcionamento, haja vista que nesta pro-
posta o estudante permanecerá em tempo integral na escola realizan-
do o ensino médio e técnico em turnos distintos;
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● É salutar privilegiar o ensino médio integrado ao técnico
(principalmente para o público-alvo urbano) rumo à educação inte-
gral e para satisfazer a legislação vigente que preferencialmente sinali-
za para esta modalidade de educação. Deve-se, no entanto, rever a
prática docente e esclarecer  melhor para a comunidade escolar  os
princípios da formação integral;

● Utilizar o Modelo Retrospectivo (Backward Mapping), de
baixo para cima no processo de implementação dos cursos e progra-
mas institucionais, garantindo assim a participação dos atores sociais,
diminuindo resistências e possibilitando o aumento da probabilidade
de sucesso dos mesmos;

● A  necessidade  de  formação  pedagógica  de  professores
deve também ser ressaltada, pois muitos deles vieram de áreas técni-
cas e não possuem a compreensão das concepções teóricas, filosófi-
cas e metodológicas da educação, em particular da profissional.
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INTRODUÇÃO

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão,
cada vez mais, progressivas e intrinsicamente ligadas às redes digitais
de interação, de aprendizagem, e profissionais, enfim, fazem parte da
sociedade contemporânea. Com base nessa afirmação, quando um
cidadão não tem acesso a essas tecnologias, este é socialmente e digi-
talmente excluído, impactando na sua qualidade de vida e no seu de-
senvolvimento sociocultural. Em face a essas observações, a escola
também exerce papel importante nessa questão, ao desenvolver no-
vas competências no processo de ensino e aprendizagem e na sua ca-
pacidade implícita de incluir por meio desse processo. 

Os programas federais de inclusão digital na educação, con-
cebidos mediante ações do governo na área de TICs, se iniciaram a
partir do século XX (anos 1990) e foram intensificados nos anos 2000
(VALENTE, 1993, 1999; CASTELLS, 1999; BONILLA, 2005, 2010;
ALMEIDA, 2005). 

Em  vista  disso,  o  Programa  Um  Computador  Por  Aluno
(PROUCA) inova com mobilidade, conectividade e com o conceito
um-para-um (1:1), implicando novas formas de aprender e de ensi-
nar. Sobretudo, esse programa veio como uma ação governamental
para “promover a inclusão digital nas escolas públicas”. 
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Os desafios do uso das tecnologias no contexto escolar pres-
supõem viabilizar minimamente as condições de recursos humanos,
estruturais e didático-pedagógicos, dadas as influências no processo
de ensino e aprendizagem – isso implica desafios na implementação
para atender as demandas da sociedade contemporânea criadas pela
“cultura digital”. A importância de verificação desse processo é pre-
ponderante para a tomada de decisão acerca dos processos educati-
vos, o que nos permite buscar a compreensão de como as experiên-
cias de análise das ações de implementação contribuem para a “qua-
lidade da educação” e, por conseguinte, para a busca de caminhos vi-
áveis à emancipação social por meio da inclusão. 

Os primeiros estudos sobre implementação foram concebi-
dos a partir dos trabalhos de Pressman e Wildavsky (1973) como uma
genuína preocupação de estudar o desempenho das políticas federais.
Nesses estudos, foram levantados vários questionamentos que servem
de embasamento teórico para as análises de políticas públicas com
ênfase na implementação delas. Neles, por exemplo, verifica-se que é
pouco provável uma política ser implementada de acordo com o que
foi prescrito e planejado em sua formulação inicial, ou seja, os gover-
nantes enfrentam os chamados “desvios de rota” ou “mudança de
rumo” durante esse processo, o que gera impactos no resultado dos
programas. 

Nesse sentido, entendendo que as políticas de inclusão re-
presentam um amplo leque de ações governamentais desde os anos
2000, no caso específico do PROUCA, a política de inclusão já faz
parte da agenda do governo. Porém, não importa somente propor a
política, esta deve ser planejada para que se atinja os objetivos pro-
postos (SABATIER e MAZMANIAN, 1996). Portanto, a implementa-
ção, segundo esses autores, se associa ao planejamento da política e é
o caminho viável no processo de interação entre o que é definido nos
objetivos e as ações operacionais para atingi-los. Assim, dadas as ca-
racterísticas dessas realidades,  esse processo pode sofrer influências
de acordo com as configurações governamentais e institucionais. 

Assim, diante de tais incitações, optou-se por fazer um estu-
do para compreender o processo de implementação da política públi-
ca de inclusão digital a partir da execução do programa PROUCA no
município de Santarém (PA), mediante os preceitos que regem o Pro-
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jeto Base para efetivar uma educação digital inclusiva com uso dos
laptops UCA.

O estudo sobre  um programa de  inclusão digital  como o
PROUCA é um tema relevante, haja vista tratar-se de uma ação go-
vernamental que se configura como uma política de inclusão digital e
social da comunidade escolar, além de possibilitar a inovação e a res-
significação do processo de ensino e aprendizagem de crianças e ado-
lescentes em uma escola no interior da Amazônia. Assim, torna-se re-
levante compreender o programa como o instrumento de implemen-
tação de uma política pública e contribuir para demonstrar a comple-
xidade dessa implementação. Utilizamos para isso o conceito de Pro-
cesso da Política permeado pelo Ciclo da Política, descrevendo e ana-
lisando o movimento do macro para o micro. 

Portanto, a implementação possibilita a dinâmica da operaci-
onalização das ações, porém sofre interferências na atuação dos di-
versos atores envolvidos que têm a capacidade de alterar o desenho
inicial da política (formulação), suscitando novas reformulações, além
de proporcionar  aprendizagens.  Sustentamos  essas  averbações  nos
apoiando em Pressman e Wildavsky (apud AGUILAR VILLANUEVA,
1998): 

[...] a implementación será entonces esa secuencia pro-
gramada de acciones (“la cadena subsiguiente de cau-
salidad”) que conlleva muchos actores y muchas opera-
ciones, reiterativas y progresivas, individuales y colecti-
vas, y que busca con esos medios específicos (financia-
mientos y subsidios públicos) producir el evento aspira-
do  como  fin  [...]  (PRESSMAN;  WILDAVSKY  apud
AGUILAR VILLANUEVA, 1998, p. 46)

MÉTODO

Para alcançar a finalidade e a proposta do estudo, optou-se
pela escolha de um desenho retrospectivo do processo de implemen-
tação da política federal de inclusão digital – PROUCA, com base na
análise do processo da política a partir dos ciclos da Política, descre-
vendo e analisando o movimento do macro para o micro.

Para apreender esse processo, optamos pela pesquisa quali-
tativa  do  tipo  descritivo  analítico  e  exploratório.  Segundo  Vergara
(2005), a perspectiva descritiva expõe as características do processo
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de análise de implementação da política pública para a inserção das
TICs na educação a partir dos instrumentos da coleta de dados, obje-
tivando colher informações no lócus, ou seja, na escola pesquisada. A
pesquisa exploratória, dá conta da análise do processo de discussão e
negociação da implementação do programa UCA. E, ainda, a pesqui-
sa qualitativa possibilita uma relação direta com os sujeitos e com o
contexto no qual estão inseridos, além de enfatizar a importância do
processo em estudo (LUDKE & ANDRÉ, 1986). Com isso, esta abor-
dagem condiz com os propósitos desta pesquisa, uma vez que a con-
duta dos sujeitos (crenças, valores, opiniões) é de suma importância
para alcançarmos os objetivos propostos.

Portanto, nesta pesquisa, explorou-se documentos e relató-
rios oficias diversos e da escola, leis, decretos, resoluções, bem como
bibliografias, para a obtenção de embasamento teórico sobre a políti-
ca pública de inclusão digital, e também referentes à análise de imple-
mentação de  políticas  públicas.  Estes  nos  proporcionaram verificar
elementos determinantes da política que desencadearam a inclusão
do programa na agenda governamental como prioridade de gestão.
Outro percurso da metodologia foi marcado por entrevistas semiestru-
turadas com diversos atores protagonistas envolvidos no processo da
implementação em nível local ou institucional na expectativa de cap-
tar aspectos inerentes à política do PROUCA.

ANÁLISES DOS DADOS DA PESQUISA

De acordo com a análise, podemos perceber que o processo
de implementação em suas ações de operacionalização ocorreu de
modo complexo, verificada no estudo documental, na observação e
na percepção dos atores implementadores. 

A análise documental desvelou o processo da política de in-
clusão (PROUCA) a partir do ciclo (Figura 1), mediante a descrição e
a análise dos determinantes externos e internos considerados essenci-
ais para o processo de implementação da política de inclusão digital a
partir dos pressupostos legais nas estâncias governamentais. 
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Figura 1: Processo da Política

 Fonte: AGUILAR, L. E., 2011, In Análise Satisfatória, (com base em BREWER, Garry  e
DeLEON, Peter, 1983, The Foundations of Policy Analisis, Dorsey Press, Homewood, Illinois,

1983).

Esse movimento, do macro para o micro, que esse desenho
no formato de ciclo nos ajuda a mostrar: sequência, tempos, momen-
tos, espaços, lugares, decisões, níveis de decisão e participação na po-
lítica, gestores, professores e usuários da política e da sua proposta
material, concreta. 

Para a análise das questões foi descrito o cálculo de conse-
quências, efeitos e impactos da política no discurso da equipe gestora
da escola (gestora escolar e coordenadora) contemplando a dimensão
infraestrutura. Posteriormente, examinamos e analisamos os elemen-
tos constitutivos da implementação, mediante os relatos dos inclusores
(professores) na compreensão e na competência técnica dos mesmos,
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permeados pela dimensão recursos humanos; também verificamos a
compreensão e a competência técnica dos incluídos (alunos) e profes-
sores interpostos pela dimensão didático-pedagógica. 

Para apresentar a súmula dos depoimentos, escolhemos tra-
balhar com quadros determinados por três itens que ressaltam a di-
mensão, os  objetivos e a  declaração dos atores (implementado-
res), com a intenção de capturar o sentido de cada dimensão, delinea-
dos por recortes das falas1. Ademais, consideramos o critério de maior
proximidade da declaração/significado pronunciado pelos responden-
tes. 

O Quadro 1 foi organizado a partir da dinâmica da leitura
dos dados, e a partir das questões previamente elaboradas sobre a di-
mensão infraestrutura. Essa dimensão é condição predominante para
a implementação do programa na escola de modo satisfatório, e que
principalmente ela viabiliza o uso de equipamentos no processo de
ensino e aprendizagem com mobilidade e conectividade, como pres-
crito na proposta do programa (documento Base do UCA). Essa di-
mensão é mencionada em boa parte das falas dos atores implementa-
dores da equipe gestora da escola pesquisada (gestor e coordenador).
Quadro 1: Síntese dos dados referentes às consequências, efeitos e impactos da política (dimen-

são infraestrutura)

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

1As entrevistas foram transcritas a partir das falas, as quais foram respeitadas integral -
mente, de forma a serem fiéis com a construção do discurso local dos colaboradores
da pesquisa. Esta decisão de pesquisa foi adotada para preservar as narrativas
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Há fortes indícios de descontentamento na implementação
quanto à infraestrutura da escola, pois passados seis anos do início de
sua implementação, ela ainda está desprovida de adaptações necessá-
rias para a plena operacionalização das ações de implementação do
programa. A essa questão se atribui a falta de adequação da energia e
da instalação de tomadas nas salas de aula e em outros espaços da
escola; e a problemas relacionados à falta de conectividade da rede
sem fio em boa parte da escola.

Essa dinâmica operacional é pautada na articulação da esco-
la (instituição) por meio do gestor escolar e o poder público local (go-
verno). O MEC/SEED enfatiza a importância desse agentes em nível
local, para assim garantir o efetivo comprometimento com as execu-
ções das ações que permeiam a implementação e possíveis entraves
quanto à operacionalização do programa. Desse modo, essa junção
do Poder Público municipal com a equipe gestora da escola é essenci-
al para o cumprimento do que foi determinado pelo Governo Federal,
no que se refere à preparação da escola. Enfim, todos esses atos con-
figuram uma  sinergia  positiva  para  a  implementação  mediante  os
pressupostos  ora  explicitados  pelo  Projeto  Base  do  UCA,  obtendo
uma resposta governamental minimamente compatível, mesmo em si-
tuações ambíguas.  

Para  a  implementação de  uma política,  também é funda-
mental a existência de “recursos humanos”, neste caso específico, ges-
tores, coordenadores e professores que fazem parte dessa dimensão.
Enquanto atores incumbidos pela inclusão, eles precisam de formação
para compreender os objetivos da política pública (PROUCA), e para
ter a competência técnica para incluir os usuários (alunos). Diante dis-
so, o quadro 2 foi constituído a partir da leitura dos dados e das ques-
tões previamente elaboradas sobre a dimensão recursos humanos. 
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Quadro 2: Síntese dos dados referentes à compreensão e competências política e técnica dos implementado-
res (dimensão recursos humanos)

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nas entrevistas com os implementadores

Nessa dimensão as percepções dos professores sobre a políti-
ca abordam o conhecimento que eles têm do assunto e as expectati-
vas no uso dos laptops UCA. Observamos nas falas a necessidade de
se adequar às transformações ocorridas na sociedade tecnológica, e
também a possibilidade de usufruir dessas ferramentas no processo
de ensino e aprendizagem. Porém, sinalizam ansiedade quanto à ope-
racionalização, principalmente, por conta da infraestrutura, do suporte
técnico e pedagógico.

As preocupações, ora explicitadas, com os obstáculos da im-
plementação constaram-se nos seguintes aspectos: processo de capa-
citação insuficiente embasado principalmente em competências técni-
cas, além da alternância de momentos presenciais e virtuais, eximindo
os cursistas de momentos de práticas de formação em consonância
com as atuações pedagógica na aplicação das TICs no processo de
ensino e aprendizagem. Por outro lado, nesse quesito, especialmente,
foi evidenciada certa relutância dos professores em experimentar algo
novo adverso à cultura escolar tradicional, desafiando suas crenças. 

Contudo, ressaltamos que apesar de todos esses contrapon-
tos referentes às competências política e técnica dos implementadores,
é possível perceber o compromisso da grande maioria deles em dri-
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blar a realidade ora posta, se colocando à disposição para fazer o pos-
sível para que o projeto desse certo.

No  quadro  3  destaca-se  a  dimensão  didático-pedagógica
para verificar o efetivo uso das TICs na escola pesquisada. Essa di-
mensão analisa o processo de implementação dos incluídos (alunos)
pelo fato destes serem os principais beneficiados desta política pública
(PROUCA). 
Quadro 3: Síntese dos dados referentes à compreensão e competências política e técnica dos implementado-
res (dimensão didático-pedagógica)

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nas entrevistas com os implementadores

Os alunos (incluídos) tiveram boa receptividade com relação
à política do PROUCA. E ainda, euforia e ansiedade em iniciar o uso
dos equipamentos,  pois a grande maioria deles nunca tinham tido
acesso aos computadores. Quando relacionamos essas questões com
a política, considera-se que o acesso aos laptops é determinante para
incluir inicialmente os alunos. A eles eram oferecidos recursos peda-
gógicos convencionais. E ainda, foi observado que esses alunos, mes-
mo sendo pessoas da “geração conectada”, não tinham acesso as tec-
nologias de modo que pudessem integrá-la de modo significativo em
seu cotidiano, com o PROUCA a proposta pedagógica da escola foi
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revisada incorporando o uso dos recursos tecnológicos. A inclusão di-
gital advém do fato de utilizar as tecnologias de modo criativo, autô-
nomo, ou seja, que o sujeito seja capaz de agir sobre ela e não apenas
ser um mero reprodutor daquilo que já existe.

Constatamos também a expectativa atribuída ao equipamen-
to, a melhoria da aprendizagem dos alunos, expressa principalmente
pelos professores em suas falas, e, ao mesmo tempo, percebeu-se in-
seguranças na inserção dos laptops na prática do ensino. Isso mostra
que a formação não foi satisfatória, pois deixou de priorizar as vivên-
cias da práxis pedagógica, ou seja, contextualizações da realidade da
sala de aula, para além dos conhecimentos técnicos. No entanto, mes-
mo diante desses dilemas os professores da escola pesquisada fizeram
um esforço,  em parceria  com o apoio  da  equipe  gestora,  para  se
apropriarem dos aplicativos dos laptops UCA, promovendo situações
de aprendizagem para os alunos. Houve situações de uso diferencia-
do do laptop no processo de ensino aprendizagem, quando os profes-
sores aproveitaram a mobilidade dos equipamentos para algumas ati-
vidades, por exemplo. Todas essas inciativas influenciaram adequa-
ções no PPP, pois a comunidade escolar se empenhou para que a po-
lítica estivesse em sintonia com o processo de ensino e aprendizagem
no uso das múltiplas linguagens integrado ao laptop UCA.

Essa questão referente ao uso do  laptop como recurso di-
dático-pedagógico merece atenção especial.  As evidências mostram
que é uma problemática latente na implementação do Programa Um
Computador Por Aluno, e embora seu uso sugira práticas inovadoras
na integração das tecnologias digitais, na prática, de acordo com as
menções, ele acaba, na maioria das vezes, sendo subutilizado por mo-
tivos diversos, como questões de capacitação insatisfatória e não con-
tinuada até a falta de infraestrutura adequada. Em consequência dis-
so, acontecem problemas de coerência metodológica na práxis peda-
gógica. 

É importante destacar que para a análise da implementação
que nos propusemos, utilizamos um gráfico no formato de ciclo tanto
para o processo da política (ilustrado acima) como para o ciclo da po-
lítica (Figura 2), pois durante toda a análise, esses conceitos “proces-
so” e “ciclo” foram utilizados para descrever e analisar o percurso da
política nas dimensões macro e micro. 



Teses em educação: a Amazônia sob múltiplos olhares|273

Figura 2: Processo de análise da política micro (PROUCA)

Fonte: AGUILAR, L. E., 2011, In Análise Satisfatória (com base em MAY, J. e WIL-
DAVSKY, A., 1977 The Policy Cycle Beverly Hills-London.).

CONSIDERAÇÕES
 

De acordo com a análise, podemos perceber que o processo
de implementação em suas ações de operacionalização ocorreu de
modo complexo. Porém, não podemos avaliar positiva ou negativa-
mente  em termos  absolutos.  Várias  ações  desenvolvidas  atingiram
seus objetivos, ainda que de forma parcial, entre as quais temos: ade-
são de modo positivo por parte dos alunos (incluídos), ou seja, os alu-
nos se interessam pela política e apoiam a implementação; o parecer
favorável da equipe gestora da escola (gestora escolar e coordenado-
ra) quanto à iniciativa governamental; a boa receptividade dos profes-
sores, vislumbrando inovações na prática pedagógica principalmente
antes da implementação; e a aprovação da comunidade do entorno
da escola. Outras enfrentaram dificuldades, registrando um desempe-
nho aquém do recomendado, como: capacitação profissional insufici-
ente e pautada apenas em competências técnicas, deixando de con-
templar a práxis pedagógica; rotatividade de professores na escola – o
que não os insere à capacitação com os  laptops UCA; ausência de
formação contínua; pouca infraestrutura no que refere às instalações
de tomadas elétricas nas salas de aula e à revisão da energia elétrica;
a segurança dos  laptops não atendeu as adequações para operacio-
nalização das ações de implementação; houve problemas de falta de
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conectividade pós-implementação; e suporte técnico e pedagógico in-
suficientes.

De acordo com a socialização das declarações dadas pelos
atores envolvidos na pesquisa demonstra que há diferentes percep-
ções no tratamento da questão da política pública de inclusão digital.
Nas falas são explicitadas que a configuração do processo de imple-
mentação entre governo e comunidade escolar, nas relações diante
das situações expostas, mostram conflitos e tensões quanto ao con-
senso para o avanço do processo de execução das ações das políticas
governamentais federais e locais. Tal constatação se deve ao fato dos
formuladores da política terem esboçado o desenho dela de modo es-
tático,  isto  é,  sem considerar a participação dos atores incumbidos
pela implementação, o que põe em risco os objetivos propostos du-
rante a formulação da política.   

Com base nesse pressuposto e resgatando a essência da po-
lítica em questão, afirmamos que a implementação da política de in-
clusão digital mediado pelas TICs conduz à redução das desigualda-
des sociais se o estado, através de seus governantes, levar em consi-
deração o princípio, a historicidade e a continuidade essenciais à im-
plementação de políticas públicas. Como serão feitas a manutenção e
a continuidade desse processo, por exemplo, com reformulações. 

Ao final desta pesquisa, inferimos que houve a inclusão digi-
tal por vários fatores: foi concedido acesso aos recursos tecnológicos –
nesse  caso  aos  laptops  UCAs,  foram fomentadas  as  habilidades  e
competências no manuseio das ferramentas no processo didático pe-
dagógico, a ascensão social  foi  proporcionada principalmente pelas
tecnologias da informação e comunicação. Todos esses elementos, de
uma forma ou de outra, interferiram no modo de vida daquela comu-
nidade escolar. Portanto, em linhas gerais, essas proposições ora su-
pramencionadas estão de acordo com os objetivos propostos neste
estudo, bem como a finalidade da política de inclusão digital.

Assim, o resultado do estudo se apoiou no intento de que o
processo de implementação é complexo, pois envolve vários atores,
há conflitos, ambiguidades, especialmente pelo fato de o programa
UCA ser uma política de inclusão digital no contexto de uma escola
pública.
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