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RESUMO

O campo de estudo aqui delineado corresponde à cidade de Macapá/Oiapoque, por sua característica fronteiriça. Sua peculiaridade está 
relacionada a sucessivas migrações e por ser via principal do estado do Amapá em direção à Guiana Francesa. Sua diversidade cultural é ímpar, 
destacando-se seu multiculturalismo através dos povos quilombolas, ribeirinhos, indígenas e de além-fronteiras, oriundos da Guiana francesa e 
Suriname. Muito do trabalho docente vem da cultura na qual o professor está inserido. Esse veicula informações e diálogos pertinentes à 
comunidade a qual pertence, e mesmo que sua vivência profissional ocorra em espaços multiculturais, seu trato social é calcado em sua cultura 
de origem. A dificuldade que os professores oriundos do meio urbano encontram para se identificar com a diversidade cultural é algo ainda 
presente em escolas de fronteira. Um dos determinantes da precariedade da educação nestas regiões é a quase ausência de um corpo de 
profissionais que vivam junto às comunidades, que sejam oriundos dessas comunidades, porque estes carregam consigo uma gama de 
conhecimento da realidade social, cultural, política e econômica que poderá contribuir para o desenvolvimento de uma prática pedagógica 
contextualizada. Contribuindo para o cenário multicultural da região, além dos povos indígenas e quilombolas, temos as comunidades ribeirinhas. 
Compondo a diversidade cultural amapaense os ribeirinhos se caracterizam pelo imperativo de ligação de suas vidas com os rios amazônicos, de 
onde retiram, de fontes naturais, sua subsistência. Povo humilde, manteve-se em associação com a floresta amazônica, gerando ali laços com os 
demais povos viventes na região, tais como, índios e quilombolas. O objetivo desta pesquisa foi analisar as representações sociais do trabalho 
docente pelos professores ribeirinhos de educação básica (ou viventes na cultura ribeirinha), inseridos no contexto de diversidade de fronteira na 
região de Macapá/Oiapoque. Os dados foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas com 12 professores de diferentes etnias, que se 
relacionam com a cultura ribeirinha, e posteriormente analisadas sob a luz do Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA). O MEA oportuniza o 
acesso às representações sociais da análise argumentativa da fala, evidenciando teses e seus argumentos, recriando o contexto em que foram 
enunciadas, ou seja, os ‘momentos de negociação’, considerando os aspectos que caracterizam a cultura do locutor. Os resultados, ainda parciais, 
sugerem um sentimento de desalento quanto às condições de trabalho e a predominância de uma pedagogia excessivamente tradicional, 
desvalorizadora de aspectos culturais fundamentais à constituição da identidade desses povos.
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