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Rio Mar de Macapá 

Trouxe regatões 

Sonhos e paixões 

Sobre as cabeças 

De quem viveu a navegar 

Na ilharga da fortaleza 

Construiu uma cidade 

Trouxe beleza 

Suas águas marrons 

Eram caminhos 

Para um mundo externo 

E alheio da sua realidade 

Porém esta cidade 

Sobreviveu alimentada pelo seu seio 

Águas que banham a terra 

Onde brotam açaizeiros, abacaba 

O caboclo brasileiro 

Rio Mar 

Teu horizonte onde tem memórias 

Nas terras do Cabo Norte 

Onde guerreiros viviam a ser banhar 

Aliviaram o litígio do lugar 

Sobreviventes descendentes da cultura popular 

E meio a sangue e suor 

Pedra sobre pedra 

São José de Macapá 

Abençoe as água desse rio mar 

 
 Profa. Anne Caroline   
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Resumo 
 
A área de estudo aqui delineada 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. O 
assunto pertinente no escopo deste trabalho é o trabalho docente, o qual permitiu 
traçarmos análises nos assuntos satélites no contexto multicultural explorado, assim como 
a educação básica. 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. Corroborando o 
cenário multicultural da região, além dos povos indignas, existem as comunidades 
quilombolas. Negros oriundos do sistema escravocrata colonialista se adaptaram na 
região do estado do Amapá, que atualmente representa o maior contingente de colônias 
quilombolas do Brasil.  Os quilombolas, assim como os indígenas, têm sua cultura em 
imersão com a natureza amazônica e com características de transição intercultural, 
comum para regiões fronteiriças. Compondo a diversidade cultural amapaense os 
ribeirinhos se caracterizam pela necessidade de manter suas vidas ligadas aos rios 
amazônicos, onde retiram, de fontes naturais, sua subsistência. Povo humilde se manteve 
em associação a floresta amazônica, gerando ali laços relacionados aos demais povos 
viventes na região. O objetivo desta pesquisa foi analisar as representações sociais do 
trabalho docente pelos professores de educação básica, 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 e posteriormente 
analisadas sob a luz do Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA). O MEA busca 
identificar teses e seus argumentos na fala, recriando o contexto em que foram 
enunciadas, ou seja, os ‘momentos de negociação’, considerando os aspectos que 
caracterizam a cultura do locutor. Os resultados mostram 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. No entanto, as comunidades clamam por uma educação que os 
empodere culturalmente, acrescentando certa positividade ao desalento demonstrado. 
Foram encontrados traços de preconceito étnico com essas populações nos indícios de 
representações sociais dos professores pesquisados, por parte dos professores que têm 
origem diferente dos seus alunos. Além disso, foram encontradas peculiaridades em cada 
um dos grupos pesquisados. Indígenas e quilombolas estão mais atuantes em relação às 
mudanças almejadas para o trabalho docente do que os ribeirinhos, organizando-se em 
associações e requerendo essas mudanças. 
 
Palavras-chave: Representação Social. Trabalho docente. Educação indígena. 
Multiculturalismo. Diversidade de fronteira.  
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Abstract 
 
 
The study area outlined here corresponds to the city of Macapá / Oiapoque, due to its 
frontier characteristic. Its peculiarity is related to successive migrations and for being 
main way of the state of Amapá towards French Guiana. Its cultural diversity is unique, 
highlighting its multiculturalism through the quilombola, riverside (ribeirinhos), 
indigenous (indígenas) and across-the-border peoples from French Guiana and Suriname. 
The pertinent subject in the scope of this work is the teaching work, which allowed to 
draw analyzes in the satellite subjects in the multicultural context explored, as well as the 
basic education. Much of the teaching work comes from the culture in which the teacher 
is inserted. It carries information and dialogues pertinent to the community to which it 
belongs, and even if their professional experience occurs in multicultural spaces, their 
social treatment is based on their origin culture. The difficulty that teachers from the urban 
environment encounter in identifying themselves with cultural diversity is still present in 
frontier schools. One of the determinants of the precariousness of education in these 
regions is the near absence of a group of professionals living in the communities who 
come from these communities because they carry with them a range of knowledge of the 
social, cultural, political and economic reality that may contribute for the development of 
a contextualized pedagogical practice. Corroborating the multicultural scenario of the 
region, in addition to the unworthy peoples, there are quilombola communities. Blacks 
from the colonialist slave system have adapted in the region of the state of Amapá, which 
currently represents the largest contingent of quilombola colonies in Brazil. The 
quilombolas, as well as the indigenous, have their culture immersed in the Amazonian 
nature and with characteristics of intercultural transition, common to frontier regions. 
Comprising amapaense cultural diversity, the riverside communities are characterized by 
the need to maintain their lives linked to the Amazonian rivers, where they extract their 
subsistence from natural sources. Humble people remained in association with the 
Amazonian forest, generating ties related to other people living in the region. The 
objective of this research was to analyze the social representations of the teaching work 
by teachers of basic education, inserted in the context of frontier diversity in the Macapá 
/ Oiapoque region. Data were obtained through semi-structured interviews with 12 
teachers of different ethnicities and later analyzed in the light of the Argumentative 
Strategy Model (MEA). The MEA seeks to identify theses and their arguments in speech, 
recreating the context in which they were enunciated, that is, the 'moments of negotiation', 
considering the aspects that characterize the speaker culture. The results, still partial, 
suggest a feeling of discouragement about working conditions and the predominance of 
an excessively traditional pedagogy, devaluing cultural aspects fundamental to the 
constitution of the identity of these people. However, communities call for an education 
that empowers them culturally, adding some positivity to the dismay shown. Traits of 
ethnic prejudice were found with these populations in the indications of social 
representations of the researched teachers, on the part of the teachers who have origin 
other than their students. In addition, peculiarities were found in each of the groups 
surveyed. Indigenous and quilombolas are more active in relation to the changes aimed 
at the teaching work than the riverside ones, organizing themselves in associations and 
demanding these changes. 
 
Keywords: Social representation, Teaching, Indigenous education Multiculturalism, 
Frontier diversity  
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INTRODUÇÃO 
 
 No trabalho docente, o professor mantém uma razoável autonomia para escolher 

metodologias, fazer seleção de conteúdos e de atividades pedagógicas mais adequadas a 

seus alunos, segundo seu interesse ou suas necessidades, além de gerir as atividades em 

sala de aula. As ocorrências no espaço da sala de aula dependem, fundamentalmente, do 

professor, de suas condições subjetivas, isto é, de sua vivência como aluno e como 

professor, trocas com colegas, que inclui a compreensão do significado de sua atividade. 

Além disso, 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, ele mantém muito de sua 

cultura de origem.  

É o caso de ambientes de fronteira, que conta com uma grande diversidade de 

práticas como, por exemplo, a educação escolar indígena, que assume papel fundamental 

no projeto republicano de integração do índio à sociedade nacional por meio do trabalho 

(MARTINS, 2007), principalmente onde sua força de trabalho é comumente utilizada 

pelo turismo regional. Nessas regiões, as escolas atendem diferentes de alunos, oriundos 

de diferentes etnias, como é o caso da educação no Estado do Amapá. Lá, professores, 

também de diferentes etnias, trabalham com alunos do centro urbano, das regiões 

ribeirinhas e do interior, realidades profundamente diferentes. 

As escolas indígenas são atendidas tanto por professores originários dos centros 

urbanos quanto da própria aldeia onde se situam. Para os professores que são oriundos 

dessas comunidades, a dificuldade principal é a sua formação. No Amazonas existem, por 

exemplo, escolas para formar professores indígenas; nessas o problema da aproximação 

de diferentes culturas se faz claramente presente. Um dos maiores hiatos na relação 

professor-urbano x aluno-indígena está relacionado à comunicação. Os professores 

oriundos de meios urbanos, articula seus pensamentos e diálogos em português, já o 

receptor muitas vezes apenas se comunica por meio da língua materna. Ainda nos 

deparamos com identidades culturais ainda por nós desconhecidas, como, por exemplo, a 

ação facultativa do trabalho feminino e a validação dos conhecimentos da terceira idade.  

Essa região do Brasil tem o multiculturalismo como realidade. Lá, as escolas 

sofrem com a carência de conhecimentos sobre as comunidades que são atendidas, o que 

gera problemas desnecessários à prática docente. Canen e Oliveira (2002) argumentam 

que as reflexões sobre multiculturalismo no Brasil não se fizeram acompanhar de 
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mudanças efetivas nas relações entre ensino e diversidade cultural nas escolas, em 

especial as de fronteira.  

O multiculturalismo liberal ou de relações humanas, que preconiza a 
valorização da diversidade cultural sem questionar a construção das 
diferenças e estereótipos, pouco tem a contribuir para a transformação 
da sociedade desigual e preconceituosa em que estamos inseridos. 
Embora o conhecimento de ritos, tradições e formas de pensar de 
grupos possa, sem dúvida, contribuir para uma valorização da 
pluralidade cultural e um eventual desafio a preconceitos, essa 
abordagem, por si só, tende a desconhecer mecanismos históricos, 
políticos e sociais pelos quais são construídos discursos que reforçam o 
silenciamento de identidades e a marginalização de grupos (CANEN; 
OLIVEIRA, 2002, p. 63).  

 Durante a prática docente, o professor adquire conhecimentos para o 

desenvolvimento de seu trabalho, os saberes dos professores viventes na fronteira 

emergem da sua vivência em um ambiente diverso culturalmente, que redundam em 

experiências incomuns do trabalho docente nacional.  

Sobre os saberes dos professores no trabalho docente, Tardif (2002) identifica três 

tipos de saberes: os saberes pedagógicos (abrange a questão do conhecimento juntamente 

com o saber da experiência e dos conteúdos específicos e que são construídos a partir das 

necessidades pedagógicas reais), o conhecimento (abrange o entendimento da função da 

escola no processo de transmissão dos conhecimentos e das suas especialidades) e o saber 

experiencial (é aquele aprendido pelo professor desde quando aluno, com professores que 

lhe são significativos etc., assim como o que é produzido na prática num processo de 

reflexão individual e coletivo). O autor vem fortalecer a afirmação de que a experiência 

do profissional professor é de grande valia e deriva de suas experiências. Segundo ele, o 

saber experiencial consiste em um saber interativo, complexo, prático, existencial e 

principalmente, por influenciar a personalidade do professor, possibilita ao docente 

refletir de forma crítica a sua prática, na perspectiva de amenizar as dificuldades 

existentes, além de que é formado pela junção de outros saberes, porém é transformado e 

construído no cotidiano docente. Os saberes experienciais tendem a ser reproduzidos em 

comunidades afins da vivência do docente, possibilitando a percepção dos saberes 

pessoais e profissionais.  

 Não tendo em seu curso de formação preparação para a diversidade que 

encontrarão, professores de escolas de fronteira contam com a ajuda de seus pares, de 

especialistas interessados em etnias ou em sua própria inventividade. Os trabalhos de 
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Vighi (2011) e o de Arroyo e colaboradores (2004) salientam a dificuldade que os 

professores oriundos do meio urbano encontram para se compreender a diversidade 

cultural.  

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 (VIGHI 
2011, p. 10).  

 

Nesta condição, o domínio do contexto onde o professor está inserido facilita o 

processo de transposição da cultura local para a sala de aula. 

 A dificuldade de se identificar com o contexto local também é descrita por Pérez  

Gómez (2001, p. 299), considerando os professores viventes em culturas distintas de sua 

origem:    

Os docentes não se sentem participantes de um projeto coletivo, nem 
responsáveis, portanto, de seus resultados, suas responsabilidades 
começam e terminam em sua própria sala de aula, e nem sequer são 
assumidas plenamente porque, na sala de aula, incidem fatores que lhes 
são alheios e sobre os quais não têm capacidade de decisão (GÓMEZ 
2001, p. 299) 

 

 De certa maneira, essa condição para os professores, acostumados às culturas dos 

centros urbanos, pode ser caracterizada como desafiadora. Obter informações dos 

professores oriundos da zona urbana e ouvir o que eles têm a contar sobre suas 

experiências cotidianas de docência advindas do seu processo de inserção em escolas 

fronteiriças vem a contribuir para com os conhecimentos acerca do trabalho docente.  

No caso da educação escolar indígena, normalmente temos por um lado: currículo 

indígena, professor indígena, língua e saberes indígenas e, por outro lado: educação e 

disciplinas escolares, sistemas de ensino, conteúdos legitimados em “grades curriculares” 

(NASCIMENTO et al, 2010). Ainda segundo Nascimento e seus colegas (2010), quando 

utilizamos o conceito educação indígena estamos, de certa forma, entendendo os 

processos próprios de produção e transmissão dos conhecimentos destes povos, e que os 

saberes ancestrais continuam sendo transmitidos oralmente de geração em geração, 



16 
 
 

permitindo a propagação da cultura, tais informações têm validade social se advirem dos 

homens anciões da tribo.  Embora exista a consciência da propagação da cultura indígena  

é importante termos noção de que, em alguns casos, as culturas externas entram 

em conflito com as culturas internas. A educação escolar é apenas uma das formas 

encontradas pela civilização ocidental para sistematizar o processo de socialização de 

seus membros. Depreende-se, dessa maneira, que:  

A educação escolar indígena diz respeito aos processos de produção e 
transmissão dos conhecimentos não-indígenas e indígenas por meio da 
escola, que é uma instituição própria dos povos colonizadores 
(LUCIANO, 2006, p. 129). 

Assim, o professor indígena se constitui, curiosamente, em um agente importante 

na perpetuação das línguas indígenas locais, que tendem a sofrer fortes influências de 

centros urbanos. Tais professores são considerados líderes indígenas (agentes de saúde, 

agentes agroflorestais, representantes de entidades indígenas), aprendem de forma 

rudimentar o português, francês (devido à proximidade da Guiana Francesa) ou até o 

holandês (devido à aproximação do Suriname) em seus cursos de formação e em suas 

estadias nas cidades e depois levam essa língua para suas aldeias (MAHER, 2010). Com 

isso, os demais membros de suas comunidades passam a também querer aprendê-la e, 

mais importante, a ensiná-la a seus filhos em tenra idade, já que associam o domínio da 

língua externa à possibilidade de que esses possam vir a ocupar posições de prestígio 

social nas aldeias e a possuir cargos assalariados (MAHER, 2010). 

 Considerando o fato de que várias sociedades indígenas se situam em região de 

fronteira e que circulam pelos países limítrofes ao Brasil, onde vivem parentes e outros 

grupos com os quais se relacionam, uma nova configuração classificatória para as 

sociedades indígenas vem sendo proposta pelo antropólogo Julio Cesar Melatti, para as 

áreas etnográficas, que se estendem para toda a América do Sul (MELATTI, 1980 e 

1997). Segundo Galvão (1960) para a definição das áreas etnográficas, são consideradas 

a classificação linguística, o meio ambiente e o contato das sociedades indígenas entre si 

e com as sociedades nacionais. A classificação linguística é importante na medida em que 

existe um fundo cultural comum às sociedades que falam línguas relacionadas, fazendo 

supor que sejam oriundas de uma única sociedade anterior, mais remota no tempo.  

 Contribuindo para o cenário multicultural da região, além dos povos indígenas, 

temos as comunidades quilombolas. Negros oriundos do sistema escravocrata 

colonialista, se adaptaram na região do estado do Amapá, que atualmente representa o 
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maior contingente de colônias quilombolas do Brasil. Os quilombolas, assim como os 

indígenas, têm sua cultura em imersão com a natureza amazônica e com características 

de transição intercultural, comum para regiões fronteiriças. Tal característica diferencia 

as colônias quilombolas amapaense das demais colônias interioranas da nação brasileira 

dada a sua diversidade linguística e de aproximação cultural com as demais nações que 

dividem fronteira.  

 Ainda compondo a diversidade cultural amapaense os ribeirinhos se caracterizam 

pela necessidade de manter suas vidas ligadas aos rios amazônicos, de onde retiram, de 

fontes naturais, sua subsistência. Povo humilde, manteve-se em associação com a floresta 

amazônica, gerando ali laços relacionados aos demais povos viventes na região, tais 

como, índios e quilombolas. Os ribeirinhos desta região vivem em um fluxo cultural 

contínuo, pois a principal via de acesso ao Brasil, vindo da Guiana francesa ou Suriname, 

é o Rio Amazonas, onde vivem em maior escala. Alguns ribeirinhos exercem trabalho de 

traslado aquático entre as fronteiras, como observamos no ato da coleta de dados da 

pesquisa.  

Em um ambiente multicultural, povos distintos se relacionam, estabelecem 

comércio e, mesmo que de uma forma particular, se comunicam. Estas comunicações, 

que estabelecem relações pessoais, não se encaixam em doutrinas, são estabelecidas de 

forma empírica dada à vivência em fronteira, e não acarretam mazelas nas relações entre 

povos de diferentes origens que ali transitam. As pluralidades das comunicações nestas 

regiões rompem paradigmas sociais, os quais são comumente observados em meios 

urbanos. O professor urbano, inserido nesta diversidade de relações, está submetido a um 

saber experiencial ímpar e o ensino básico urbano destoa consideravelmente da realidade 

destas comunidades de fronteira: quilombolas, ribeirinhas e indígenas. 

 Na região, o fluxo contínuo de comercio e a exigência de comunicação gera uma 

característica bem peculiar. No trabalho de Day (2005), assim como no trabalho de Soares 

(2016), as autoras mostram que as diferentes línguas presentes na região possuem status 

diferenciados e são utilizadas em diferentes ambientes comunicativos. Neste sentido, não 

só português, o holandês e o francês possuem o status de línguas oficiais – neste cenário 

as línguas indígenas e dialetos locais são línguas utilizadas no comércio, nas conversas e 

se fazem também presentes no espaço cultural local. As conclusões dessas autoras 

somadas às observações realizadas por Coracini (2003) e Orlandi (2006) enfatizam que a 
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língua constitui sentidos, produzidos por sujeitos dentro de suas realidades na perspectiva 

de construção identitária. Dada as experiências vivenciadas nesta pesquisa, foi observado 

em cotidiano local, indígenas que consolidam seus assentamentos em territórios nacionais 

e que falam francês e algumas vezes com afinidade ao idioma holandês. Quilombolas que 

compreendem o idioma holandês e fazem interações com povos além fronteira. Ainda 

salientamos os ribeirinhos que vivenciam o translado nos rios limítrofes do Brasil, Guiana 

e Suriname.  

No que diz respeito aos estudos sobre a educação em áreas de fronteira, Soares 

(2016 apud SILVA, 2011, p.303) afirma que a escola “[...] é o ambiente comunicativo 

que mais propicia a eclosão do bilinguismo social na região”, pois, segundo a autora, o 

espaço escolar encoraja o uso da língua francesa no ambiente, mesmo havendo poucos 

investimentos para o ensino dessa língua. Assim, Soares (2016) afirma que em Macapá, 

a comunidade local, sentindo a necessidade de usar o francês, inseriu na escola o seu 

ensino; mas essa escolha linguística proveniente da realidade in vivo ainda não foi 

endossada pelo Estado. Ainda salientamos que assim como o francês, através do 

Suriname, o holandês vem ganhando espaço em Macapá.   

 Soares (2016, p. 23e 24) salienta ainda que:  

a educação na região de Macapá apresenta um componente a mais: a 
dificuldade em transitar em diferentes línguas e culturas distintas aliado 
a um cenário diferenciado do restante do país. A educação e o 
multiculturalismo são marcados pelas relações econômicas adversas em 
que vive a região, relações essas atravessadas pela intensa circulação do 
euro, que influencia a vida do aluno da escola básica na região em 
questão. Essa situação transitória vivenciada pelos nativos da região, 
impôs à classe trabalhadora local a busca pela escolaridade que permita 
o acesso ou a permanência no trabalho. A dificuldade dos alunos, no 
entanto, acaba por redundar em uma dificuldade para os professores, já 
que esses não possuem formação específica para trabalhar com essas 
diferentes culturas, uma vez que essas culturas variam não apenas em 
âmbito de nacionalidade, mas sim em um particular mosaico de 
diversidade social, linguística, econômica, política cujas sociedades de 
diferentes etnias são pertencentes. 

  
 Esses professores acabam por desenvolver saberes em suas experiências docentes 

e em trocas com seus pares, gerando uma característica impar para estes profissionais. 

Corroborando com a autora supracitada Day (2005, p. 67) afirma que: “o francês é a 

língua obrigatória para quem quer disputar uma vaga no mercado de trabalho da região” 
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exaltando a necessidade da competência no aprendizado de tal idioma que aqui 

salientamos que não é o único que se faz necessário ao aprendizado local.  

Estudos feitos por Gatti e Barreto (2009, p. 212) sobre os impasses e desafios na 

formação docente revelam:  

... a dificuldade dos professores em formação de praticar os princípios 
preconizados nos cursos de formação continuada, pois, ao contrário do 
que pregam os pressupostos de alguns programas formativos, aos 
professores não se indaga sobre suas experiências, seus conhecimentos 
prévios, suas concepções. Daí as críticas feitas pelos professores em 
formação de que tais programas não favorecem autonomia para abrir 
espaços para discussões que não os previstas na pauta de cada aula.  

 

 Gatti (2010, 2011) aborda tal reflexão onde a autora aponta a necessidade de se 

adequar os currículos à prática pedagógica no contexto da diversidade, uma vez que, não 

estando preparado para a diferença determinada pelo contexto multicultural, o professor 

tem que criar sozinho ou com seus pares as condições para fazer face a esta situação. Tal 

discurso é relevante no contexto aqui explorado, observamos que os saberes são 

compartilhados entre os pares, mas tais saberes não são encarados formalmente.   

 Embora o cerne deste estudo seja o trabalho docente, é importante destacarmos o 

ensino básico visa assegurar uma formação geral comum a todos os alunos, 

proporcionando a aquisição dos conhecimentos basilares que permitam o prosseguimento 

de estudos. A oferta da Educação Básica universal é considerada como uma das principais 

prioridades para iniciar o processo de mudança social e de desenvolvimento sustentado 

dos países em vias de desenvolvimento, sendo por isso o objetivo do programa Educação 

para Todos (Education For All) patrocinado pela UNESCO. A Educação Básica, a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), passou a ser estruturada por 

etapas e modalidades de ensino, englobando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental 

obrigatório de nove anos e o Ensino Médio. O aluno, durante este período de vida escolar, 

toma posse dos conhecimentos mínimos necessários para uma cidadania completa. Serve 

também para tomada de consciência sobre o futuro profissional e área do conhecimento 

que melhor se adapte. Embora estas informações sejam consolidadas teoricamente pelo 

Ministério da Educação - MEC e LDB, a realidade atual ainda é distante da teoria, 

principalmente em regiões de fronteira onde diversas culturas divergem dos paradigmas 

e onde carecem de apreciação peculiar (BRASIL. MEC, 2008).  
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Dado ao exposto, optamos por ter como referencial de análise a Teoria das 

Representações Sociais (TRS), na medida em que essas experiências docentes são 

carregadas de sentidos e se tornam responsáveis pela construção de processos 

representativos. O estudo das representações sociais é um saber gerado com 

comunicações da vida cotidiana, objetivando as referências culturais dos sujeitos em 

contextos sociais concretos (JODELET, 1990). Articulamos a TRS à Teoria da 

Argumentação, de Chaïm Perelman, no acesso a representações sociais, já que evidencia 

os processos representativos na fala, a partir da identificação e organização das Teses, 

Argumentos e Acordos engendrados pelos falantes.  

As representações sociais, enquanto referências para as práticas, informam sobre 

os saberes que os docentes constroem em suas experiências, que são consolidadas através 

da interação com seus pares e através dos diálogos, estando ancoradas na formação, fora 

do contexto de formação formal. Neste sentido, este método analítico permite o acesso 

aos saberes compartilhados pelos profissionais docentes em seu cotidiano. A Teoria das 

Representações Sociais é uma abordagem promissora para o acesso ao real e o simbólico 

desse grupo, uma vez que as sociedades garantem sua continuidade com comunicação de 

palavra falada e escrita (SÁ, 1998).  

A diversidade de fronteira é singular em relação a outros contextos sociais. 

Estudar representações sociais nesse espaço fronteiriço possibilita uma melhor 

compreensão sobre o modo como o grupo (indígena, quilombola, ribeirinho e de além-

fronteira) constrói saberes sobre o trabalho docente e ensino básico, os quais expressam 

sua identidade e cultura.   

O objetivo desta pesquisa é analisar as representações sociais do trabalho docente 

pelos professores de educação básica, inseridos no contexto de diversidade de fronteira 

na região de Macapá/Oiapoque. Neste sentido buscamos informações para responder os 

seguintes questionamentos:  

- Como o professor compreende as especificidades do trabalho docente, no 

ambiente multicultural fronteiriço? 

 - Quais dificuldades os educadores encontram na prática docente para atender as 

especificidades da região?  

 - Onde os professores ancoram o conhecimento acerca do trabalho docente? E 

como os objetivam?  

 - Como o professor vê seu aluno? Como percebe que seu aluno o vê? 
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A relevância deste estudo diz respeito à contribuição dos saberes construídos pelos 

professores dessa região, haja visto que o universo multicultural trabalhado no escopo 

deste estudo, assim como o local de estudo, são pouco explorados em bibliografias nessa 

vertente acadêmica. É possível dizer que faltam estudos e pesquisas acerca das 

representações sociais do trabalho docente, no cenário de fronteiras na região Norte do 

Brasil (franco amapaense). Portanto buscamos compreender o cotidiano fronteiriço, 

franco-amapaense, para que fosse possível significar as relações docentes nesta região. 

As compreensões sobre o trabalho docente, adquirias durante o estudo, são contrastadas 

com informações advindas dos centros urbano, possibilitando uma análise crítica sobre 

os saberes docentes multiculturais.  

As reflexões abordadas neste trabalho compreendem a quatro capítulos. O 

primeiro capítulo versa sobre a cidade de Macapá e suas características fronteiriças, 

incomuns à maioria das cidades brasileiras, também apresentamos o cenário multicultural 

existente nesta cidade e no estado a qual pertence, Amapá, evidenciando características 

dos povos viventes nesta região: os indígenas e suas etnias, as comunidades quilombolas, 

os ribeirinhos e os metropolitanos oriundos do centro urbano. No segundo capítulo 

contextualizamos o trabalho docente e política nesta região fronteiriça e articulamos com 

a Teoria das Representações Sociais - TRS de Serge Moscovici. Também evidenciamos 

características peculiares ao trabalho docente das diversas culturas abortadas no escopo 

do trabalho. No terceiro capítulo, aprofundamos articulação entre a abordagem 

processual da teoria das representações sociais e a Teoria da Argumentação e 

apresentamos o Modelo de Estratégia Argumentativa – MEA, utilizado na análise das 

falas coletadas, viabilizando assim uma visão equilibrada das teorias que alicerçam o 

referido estudo, evidenciando os processos analíticos para a interpretação dos dados 

obtidos através das entrevistas semiestruturadas (ANEXO I). No quarto capítulo 

apresentamos a análise das entrevistas semiestruturadas e discutimos os resultados 

encontrados através de esquemas que possibilitam o acesso às representações sociais 

através do modelo de estratégia argumentativa. Por fim, consolidamos nossas 

interpretações dos resultados e inferimos consequências desses resultados para a 

Educação em ambientes multiculturais fronteiriços. Disponibilizamos o roteiro da 

entrevista (ANEXO I). Também disponibilizamos uma régua de análise do MEA cujo 

objetivo é facilitar as interpretações dos dados contidos nos esquemas do quarto capítulo 

(ANEXO II e III).  
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CAPÍTULO 1  
 
 
1.0 Amapá e sua característica fronteiriça 
 

A área de estudo aqui delineada corresponde ao estado do Amapá, por sua 

característica fronteiriça. Sua peculiaridade está relacionada a sucessivas migrações e por 

ser via principal em direção à Guiana Francesa e ao Suriname. Sua diversidade cultural é 

ímpar, e podemos destacar em seu pluriculturalismo povos Urbanos, Quilombolas, 

Ribeirinhos, Indígenas e de além-fronteiras. O Estado do Amapá é um dos 26 Estados 

brasileiros, possuindo 16 municípios, sendo Macapá sua capital (IBEG, GOVERNO DO 

ESTADO DO AMAPÁ, 2017).  

 

Soares (2016, p. 14) nos informa que:  
No contexto de regiões de fronteiras, apresenta-se hoje como o 
portal da Amazônia para o mundo. A capital do Estado do Amapá é 
uma cidade que possui características singulares: é a capital 
brasileira mais preservada - com sua cobertura florestal quase que 
totalmente conservada e apresentando diversidade de ecossistemas 
no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque; além de ser a 
única capital do país banhada pelo Rio Amazonas e cortada pela 
Linha do Equador. O território amapaense corresponde a uma área 
de 143.358 Km², o que representa 1,68% do território nacional e 
2,7% da Amazônia Legal. Localizado no extremo norte brasileiro e 
fazendo fronteira com dois países, a França via Guiana Francesa, 
(identificando-se como a maior fronteira francesa, com 662 km) e o 
Suriname.  
 

O município amapaense do Oiapoque, no extremo norte do Brasil a 590 km de 

Macapá, capital do Estado do Amapá, limita-se ao norte com a Guiana Francesa; ao sul 

com Calçoene, Serra do Navio e Pedra Branca do Amaparí; a leste, Calçoene; e a oeste, 

Laranjal do Jari e fica a margem direita do rio, com o mesmo nome da cidade, Oiapoque 

(IBEG, GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 2017). Este, por sua vez, é a fronteira 

natural que separa o Brasil da Guiana Francesa. A cidade foi habitada pela primeira vez 

pelo francês Émile Martinique, o que posteriormente, originou seu nome como 

“Martinica do Oiapoque”, fazendo referência a seu pioneiro (OLIVEIRA, 2011). 

Segundo a tradução da linguagem tupi-guarani, Oiapoque significa OIAPI-OCA (casa 

dos waiãpis ou casa dos guerreiros).  

Soares (2016, p. 17) salienta que “as relações transfronteiriças do Estado do 

Amapá com o platô das Guianas, através do Município de Oiapoque e a cidade de Saint-
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Georges na Guiana Francesa, são caracterizadas por intensas interações econômicas e 

culturais que potencializaram motivações para o aprendizado da língua francesa”. Na 

região oeste da fronteira, o estado também divide fronteira com o Suriname, país cujo o 

principal idioma é o holandês (IBEG, GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 01. Mapa da do estado do Amapá com enfoque nas cidades de Macapá e Oiapoque. 

Fonte: <http://besttemas.com.br/mapa-de-macapa-lugar-quente/> 
 

 Segundo o Governo do estado do Amapá (2017):  
 O Estado do Amapá se configura como uma região de elevado 
índice migratório, provocado principalmente pela extração de ouro 
nos garimpos da região, pela busca de oportunidades de trabalho nos 
centros urbanos como Caiena, a capital da Guiana Francesa, e 
Kouru, cidade da Guiana onde está instalada a base espacial 
francesa, e facilitados pelos Acordos transfronteiriços assinados 
pelo governo brasileiro e francês no final da década de 90 e que 
preveem uma série de ações conjuntas para a região a partir de 
projetos de cooperação socioeconômica, educativa e cultural.  

  

 A região também foi alvo de refugiados da segunda guerra mundial, que por 

consequência tiveram suas vidas em prosperidade na região amazônica.  

A característica do trânsito comercial da região, seria, em grande parte, 

responsável pelo aumento populacional na região da fronteira amapaense. Duarte e 
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Lourenço (2008 apud  Soares 2016, p.20) afirmam também que esse crescente aumento 

de pessoas na região teria como fator decorrente a valorização do euro frente à moeda 

brasileira; constituindo-se como aspecto determinante para o aumento do fluxo de 

garimpeiros, de mercadores e de turistas franceses que atravessam o rio Oiapoque em 

busca de turismo de compras e diversão no Brasil. Por outro lado, os brasileiros abrem 

seus estabelecimentos comerciais ou então trabalham em lojas, hotéis e restaurantes da 

cidade recebendo em euro, dólar ou em real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 02. Cidade do Oiapoque. 

Fonte: https://confins.revues.org/docannexe/image/8250/img-1.jpg 
 
 

Conforme afirma Soares (2016 p, 20 apud Espírito Santo, 2009 p. 94)  

...na cidade de Oiapoque, as necessidades econômicas do município e a 
proximidade com a Guiana Francesa potencializam as motivações para 
o aprendizado do francês e de outras línguas, face às oportunidades 
sociais e econômicas que esses idiomas/línguas representam para a 
região em questão.  

 

Nesse contexto, a moeda europeia, juntamente com a brasileira, tem 

proporcionado uma nova configuração a esse espaço de fronteira, modificando o 

cotidiano das comunidades locais (SOARES, 2016, p.20), principalmente se tratando da 

zona de livre comércio, característico de regiões fronteiriças.  
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 Segundo o Governo do Estado do Amapá, a capital Macapá foi o primeiro 

município a ser criado no estado do Amapá. Abriga a maior parte da população do Estado, 

estimada em 456.171 habitantes, concentrados na área urbana. Possui um território de 

6.562,41 km². Localiza-se na região sudeste do Estado estendendo-se da margem 

esquerda do rio Amazonas (entre os rios Pedreira, Matapi e litoral atlântico) até a nascente 

do rio Maruanum. É a única capital brasileira cortada pela Linha do Equador (que divide 

o planeta em dois hemisférios) e sua altitude é de 16.48m  

 O Governo do Estado do Amapá, em seu site, afirma que: 

 A capital faz limite com os municípios de Santana, Itaubal, 
Porto Grande, Ferreira Gomes, Cutias e Amapá. Também 
concentra o serviço público, abrigando as sedes 
administrativas estaduais e federais. Ainda ampara grande 
parte de todo o setor primário, com destaque para criações de 
gado bovino, bubalino e suíno, além de avicultura e pesca 
artesanal, nas chamadas regiões rurais. O açaí é outro produto 
que, embora procedente de regiões ribeirinhas, gera renda e 
movimenta divisas significativas para o município. 

 

 Durante os dias que passamos em campo, foi possível observar que a cidade de 

Macapá funciona com um satélite regional, centralizando informações e competências e 

tal funcionalidade, muitas vezes rompem barreiras político-geográficas (IBEG, 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 2017).  

 O IBGE, no site do Governo do Amapá salienta que: 

O comércio é o setor mais promissor na capital, com a implantação 
da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS), no 
início dos anos 1990, e com a Zona Franca Verde, em 2016. A vila 
do Curiaú, localizada a oito quilômetros da cidade, revela a história 
de remanescentes quilombolas, bela paisagem natural e riquezas da 
fauna e da flora. Além de sua paisagem, tal região ganha destaque 
histórico que remete ao Brasil colônia e a vinda dos povos 
afrodescendentes para a américa do sul.  

 

 O município do Oiapoque está situado no extremo norte do Amapá, a 590 

quilômetros da capital, Macapá e foi criado pela Lei 7.578, de 23 de maio de 1945. O 

acesso é pela BR-156, também sendo possível chegar por via fluvial e aérea. Possui uma 

população de 24.263 habitantes e uma área de 22.725,70 km² (IBEG, GOVERNO DO 

ESTADO DO AMAPÁ, 2017). 
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 É a única cidade do Amapá que tem fronteira internacional, faz limite com a 

Guiana Francesa, Departamento Ultramarino da França na América do Sul. Por isso, é a 

única cidade do Amapá além de Macapá, que possui uma unidade do Exército Brasileiro. 

Também faz divisa com os municípios de Calçoene, Serra do Navio, Pedra Branca do 

Amapari e Laranjal do Jari (IBEG, GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 2017). 

Embora o Oiapoque esteja na fronteira, muitos transeuntes preferem se deslocar até a 

capital Macapá para estabelecerem ser comercio e suas relações.   

 .  

1.1. Multiculturalismo e povos oriundos do Amapá 

 

 Por definição, multiculturalismo também pode ser denominado 

multiculturalidade, pluralismo cultural ou pluriculturalismo. Tal conceito está associado 

às ciências sociais. A ideia de um grupo multicultural pressupõe que os grupos culturais 

estariam cada vez mais interligados, em função do crescente contato que as culturas têm 

entre si e a quase inexistência de grupos isolados, salvo a exceção de grupos isolados 

culturalmente, como por exemplo, etnias xenofóbicas.   

 Tal conceito é, atualmente, amplamente difundido e discutido na academia, 

principalmente por antropólogos, sociólogos e etnólogos. A base ideológica do 

Multiculturalismo salienta que as culturas são diversas e devem ser respeitadas, sem 

existir uma sobreposição nos costumes ou juízo de valores.  

 Para a discussão sobre multiculturalismo, buscamos o trabalho da pesquisadora 

Vera Maria Candau, em especial o livro intitulado: Multiculturalismo: diferenças 

culturais e práticas pedagógicas. Tal trabalho aborda concomitantemente referencias 

multiculturais, importantes para a percepção da diversidade em Macapá, e práticas 

pedagógicas.  

  Segundo Candau (2008), as relações entre educação e cultura nos provocam a 

situar-nos diante das questões colocadas hoje pelo multiculturalismo no âmbito planetário 

e de cada uma das realidades nacionais e locais em que vivemos. 

 

 Neste sentido a autora afirma que:  
no Brasil a questão multicultural apresenta uma configuração própria. 
Nosso continente é um continente construído com uma base 
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multicultural muito forte, onde as relações interétnicas têm sido uma 
constante através de toda sua história, uma história dolorosa e trágica 
principalmente no que diz respeito aos grupos indígenas e 
afrodescendentes, que no Brasil se destacam por sua diversidade”. A 
nossa formação histórica está marcada pela eliminação física do "outro" 
ou por sua escravização, que também é uma forma violenta de negação 
de sua alteridade.  
 

 Os processos de negação do "outro" também se dão no plano das representações 

e no imaginário social (CANDAU, 2008), como a autora salienta o imaginário social gera 

restrição para que possamos compreender algo ao qual não fazemos parte ou que por 

motivos ocasionais, não geramos significado. Pela analogia podemos exemplificar o trato 

das relações culturais distintas, o detrimento, a diminuição ou até a desvalorização.  

 Portanto o debate multicultural na América Latina (por semelhança dos países 

próximos ao Brasil) e no Brasil nos coloca diante da nossa própria formação histórica da 

pergunta sobre como nós nos construímos socioculturalmente, o que negamos e 

silenciamos, o que afirmamos, valorizamos e integramos na cultura hegemônica 

(CANDAU, 2008). A problemática multicultural nos coloca de modo privilegiado diante 

dos sujeitos históricos que foram massacrados, que souberam resistir e continuam hoje 

afirmando suas identidades lutando por seus direitos de cidadania plena na nossa 

sociedade, enfrentando relações de poder assimétricas, de subordinação e exclusão 

(CANDAU, 2008). 

 Ainda na obra supracitada a autora salienta que, pela primeira vez na nossa 

história, uma proposta educacional que emana do Ministério de Educação, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, publicados em 1997 e que suscitaram grandes controvérsias 

quanto à sua concepção, processo de construção e estruturação interna, incorporou entre 

os temas transversais o da pluralidade cultural, o efetivamente se assumiu um papel 

delicado. Esta opção não foi pacífica e sim objeto de controvérsias, de toda uma 

negociação onde a pressão dos movimentos sociais se fez presente. O próprio documento 

assim justifica a introdução da temática da pluralidade cultural no currículo escolar: 

 
É sabido que, apresentando heterogeneidade notável composição 
populacional, o Brasil desconhece a si mesmo. Na relação do país 
consigo mesmo é comum prevalecerem vários estereótipos, tanto 
regionais quanto em relação a grupos étnicos, sociais e culturais. 
Historicamente, registra-se dificuldade para se lidar com a temática do 
preconceito e da discriminação racial/étnica. O país evitou o tema por 
muito tempo, sendo marcado por "mitos" que veicularam uma imagem 
de um Brasil homogêneo, sem diferenças, ou, em outra hipótese, 
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promotor de uma suposta "democracia racial" (Parâmetros 
Curriculares Nacionais, vol. 10: 22). 
 

 Tal citação vem a contribuir para o discurso adotado neste manuscrito, e assim 

como referido pela a autora em seu livro (CANDAU, 2008), o destacamos para que 

possamos ter propriedade do problema em questão. Neste sentido, buscamos conhecer os 

nossos sujeitos, conhecer sua cultura e reconhecer o multiculturalismo, não apenas o 

descrito teoricamente, mas o vivenciado no dia-a-dia.  

 No período do desenvolvimento deste trabalho, buscamos estreitar relações com 

profissionais e amigos, viventes na região estudada. Nos aproximamos de suas culturas e 

buscamos conhecer mais a região de Macapá e de seus naturais.  

 

1.1.1 Povos indígenas do Amapá  

 

 A diversidade indígena do Brasil é um destaque na américa latina. As culturas 

destes povos são além de ricas em detalhes, divergentes em seus idiomas. Há relatos 

históricos de que no início do Brasil colônia existiam mais de 270 etnias indígenas com 

diversos idiomas e dialetos. Atualmente apenas uma parcela dessa diversidade se 

preservou e o ápice dessa preservação está consolidada em associação a floresta 

amazônica (DOMINIQUE; DENISE, 2003). Os povos indígenas que hoje habitam a faixa 

de terras que vai do Amapá ao norte do Pará possuem uma história em comum de relações 

comerciais, políticas, matrimoniais e rituais que remonta entorno de três séculos de 

história (ibid, 2003). Essas relações até hoje, não deixaram de existir nem se deixaram 

restringir aos limites das fronteiras nacionais, estendendo-se à Guiana Francesa e ao 

Suriname.  

 Segundo os autores Dominique e Denise (2003):   
a região do Amapá até o norte do Pará, têm séculos de acúmulo de 
experiências de contato entre si que redundaram em inúmeros 
processos, ora de separação, ora de fusão grupal, ora de substituição, 
ora de aquisição de novos itens culturais. Processos estes que se somam 
às diferentes experiências de contato vividas pelos distintos grupos 
indígenas com cada um dos agentes e agências que entre eles chegaram, 
dos quais existem registros a partir do século XVII. Dados aos 
agravantes erro históricos sobre o descobrimento do Brasil, 
pressupomos que nós descobrimos os índios e achamos que, por esse 
motivo, eles dependem de apoio externo, com um pouco mais de 
conhecimento sobre a história da região podemos constatar que os 
povos indígenas desta parte da Amazônia nunca viveram isolados entre 
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si e sempre se consolidaram através de sua identidade e cultura, estes 
geraram ao longo dos anos uma rede de relações e de respeito mútuo. 
Desde modo, tudo o que estes povos aprenderam e adquiriram em suas 
experiências de relacionamento com os não-índios insere-se num 
processo de ampliação de suas redes de intercâmbio, que não apaga, e 
sim redefine, a importância das relações que esses povos mantêm entre 
si, há muitos séculos, embora a interferência do homem branco ainda 
seja algo preocupante para a preservação das diversas culturas 
indígenas. 

 

 Na Amazônia, não apenas brasileira, muitos povos indígenas vivem e se deslocam 

e é difícil classificarmos a sua real nacionalidade. Algumas etnias como os Waiãpi são 

nômades e seu vasto território rompe barreiras políticas das nações ali presentes (Brasil e 

Guiana francesa). Com o objetivo que contemplarmos a diversidade indígena da região, 

informamos através do quadro abaixo as etnias que transitam o Oiapoque e Macapá.  

 

Grupos indígenas País Localização População 
Tiriyó Brasil e Suriname Rio Paloemeu e 

Sipaliweni 
1.400 

Aparaí e Wayana Brasil, Guiana francesa 
e Suriname 

Margem direita e 
esquerda do alto rio 

Maroni  

500 - 800 

Wajãpi Brasil e Guiana 
francesa 

Margem esquerda do 
rio Oiapoque entre 

Camopi e Trois sauts 

710 

Palikur Brasil e Guiana 
francesa 

Saint Georges de 
L’Oyapock e rio 

Gabaret 

720 

Kali’nã Brasil, Guiana 
francesa, Suriname e 

Venezuela 

Awala Yalimapo, 
Iracoubo, Mana, Saint 

Laurent du Maroni, 
Kourou  

3.000 – 11.150 

    
Tabela 1: A tabela mostra a diversidade indígena da fronteira franco-amapaense, tribos que transitam nos 
territórios do Suriname, Guiana Francesa, Venezuela e Brasil. Fonte: (DOMINIQUE & DENISE, 2003). 

 

 Dominique e Denise (2003) afirmam que: “a faixa de terras que se estende do 

estado do Amapá ao norte do Pará, há 8 terras indígenas demarcadas – sendo 7 

homologadas – onde se distribuem, atualmente, 11 grupos indígenas na região do 

Amapá”. Tais etnias são:   

 

 - Galibi Marworno: habitam a Terra Indígena Uaçá, homologada pelo Decreto 298 

(Diário Oficial da União 30.10.91), bem como a Terra Indígena Juminã, homologada pelo 

Decreto s/número Dominique e Denise (2003, apud DOU 22.05.92). 
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 - Palikur: habitam às margens do rio Urukauá, afluente do Uaçá, na Terra Indígena 

Uaçá (DOMINIQUE & DENISE, 2003). 

 

 - Karipuna: habitam as Terras Indígenas Uaçá, Juminã e Galibi do Oiapoque 

(DOMINIQUE & DENISE, 2003). 

 

 - Galibi do Oiapoque: habitam a Terra Indígena Galibi do Oiapoque, homologada 

pelo Decreto 87844 Dominique e Denise (2003, apud DOU 22.11.82). 

 

 - Waiãpi: habitam a Terra Indígena Waiãpi, homologada pelo Decreto 1.775 de 

1996 (DOMINIQUE; DENISE, 2003). 

 - Aparai e Wayana: habitam a Terra Indígena Parque de Tumucumaque e a Terra 

Indígena Rio Paru d´Este, ambas demarcadas em 1997 e homologadas pelo Decreto 213 

Dominique e Denise (2003, apud DOU 04.11.97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto.01. Visita ao Cento Cultural Indígena de Macapá. esquerda, Profa. Cecília Apalaí, centro, 
pesquisador Carlos Rodrigues, direita pesquisadora Rosy Anne. Acervo pessoal do pesquisador.  
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 - Tiriyó e Katxuyana: concentram-se na faixa ocidental da Terra Indígena Parque 

de Tumucumaque, ao longo dos rios Paru de Oeste e Cuxaré; algumas famílias 

compartilham as margens do médio e alto curso do rio Paru de Leste com os Aparai e 

Wayana (DOMINIQUE; DENISE, 2003). 

 - Wajãpi: cerca de trinta pessoas, provenientes do alto rio Jari, co-habitam com 

famílias Aparai e Wayana nas Terras Indígenas Parque de Tumucumaque e Paru de Leste 

(ibid, 2003). 

 

Foto.02. Oca da etnia Waiãpi. Acervo pessoal do pesquisador.  

 - Zo’é: habitam a região entre os rios Erepecuru e Cuminapanema, numa Terra 

Indígena que foi demarcada em 2001, conforme a Portaria Declaratória 365 de 20.04.01, 

aguardando homologação (DOMINIQUE & DENISE, 2003). 

 Alguns povos indígenas que vivem nos estados do Amapá, estão distribuídos em 

ambos os lados da fronteira entre o Brasil e os países limítrofes como a Guiana francesa 

e o Suriname (Dominique e Denise, 2003). De um lado ao outro, há contatos regulares, 

embora intermitentes dependendo da etnia. 
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Terras 
indígenas 

Estados Municípios  Povos 

Uaçá Amapá Oiapoque Galibi Marwomo, Karipuna 
Palikur 

Juminã Amapá Oiapoque Galibi Marwomo, Karipuna 
Galibe do 
Oiapoque 

Amapá Oiapoque Galibi do Oiapoque, 
Karipuma 

Waiãpi Amapá Amaparí, Laranjal do Jari Wajãpi 
Parque do 

Tumucumaque 
Amapá e Pará Oriximiná, Òbidos, 

Almerim, Alenquer, 
Monte Alegre 

Aparaí, Katxuyana, Tiriyó, 
Wajãpi, Wayana 

Rio Parú d’este Pará Almerim, Alenquer, Monte 
Alegre 

Aparaí, Wajãpi, Wayana 

Zo’é Pará Oriximiná, Òbidos, 
Alenquer, 

 

Zo’é 

    
Tabela 2: A tabela demonstra as tribos do Amapá e norte do Pará. Fonte: (DOMINIQUE & DENISE, 

2003). 

 

 Cabe aqui destacarmos que das 11 etnias que estão presentes em Macapá, apenas 

3 foram contempladas nesta pesquisa, sendo elas: Wajãpi, Aparai e Wayana.  De fato, 

trata-se de um território culturalmente vasto e encaramos de forma promissora tal região.  

 

1.1.2 Comunidades quilombolas do Amapá 

 

 Até a Constituição de 1988, o termo Quilombo estava comumente associado a 

abordagens e interpretações históricas e políticas sobre a construção do Brasil como nação 

(O’DWYER, 2002). Na significação do termo predominava uma versão do Quilombo dos 

Palmares como unidade guerreira, constituída a partir de um suposto isolamento, 

autossuficiência e homogeneidade, cujo papel político expressava a insurreição negra 

contra a escravização. A partir de 1988, com a publicação do art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, o termo Quilombo, e também os remanescentes 

de quilombo, passam a ser o termo usado para atribuir direitos territoriais e culturais 

(ELIANE; GUTEMBERG, 2015). 

 No Amapá a presença dos negros se deu a partir do contexto onde os escravos 

eram trazidos principalmente para a mão-de-obra escrava que ali existia Carvalho, (2011. 

p. 8 apud ACCIOLY; SALLES, s/d. p. 1):   
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Os primeiros negros chegaram ao Macapá no século XVIII, vindos de 
Belém, do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Maranhão, para a 
construção da Fortaleza de São José. Além destes, aportaram, no 
município de Mazagão, várias famílias negras fugidas das guerras entre 
mouros e cristãos, travadas no norte da África.  
 

 Assim, os negros iniciaram um processo de ocupação nas terras do Amapá onde 

muitos se deslocaram como forma de escapar do trabalho escravo e assim começaram um 

modo de vida pautado no uso da terra (CARVALHO, 2011. p. 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto.03. Quilombolas da região do Curiaú. Acervo pessoal do pesquisador.  
 

 Dados históricos possibilitam perceber que existem dois principais movimentos 

de ocupação do território Amapaense por quilombolas, são eles; a fuga da escravidão, 

onde negros advindos de Salvador – BA e regiões próximas a Macapá vieram para a 

cidade para a construção do forte de Macapá,  e a migração de núcleos familiares em 

busca de novas áreas para agricultura e trabalho, após a abolição da escravatura (Eliane e 

Gutemberg, 2015).  

 Eliane e Gutemberg (2015) nos informam que:  
Das 28 comunidades existentes no Amapá, 10 tem sua origem ligada à 
fuga de escravos e ocupação de áreas em lugares estratégicos com a 
beira de rios e de difícil acesso, 16 outras têm suas formações atreladas 
à migração familiar em busca de terras ou trabalho. Apenas duas tem 
origem diferente: Ilha Redonda, cuja origem se vincula ao casamento 
de brancos proprietários com negros descendentes de escravos 
(semelhante a alguns casos de indígenas que habitam o centro de 
Macapá) e Igarapé do lago, que surgiu com a abolição da escravidão  



35 
 
 

 

 A formação de mocambos e também a fuga de escravos no final do século 19 nas 

terras do Cabo Norte – designação da área hoje identificada como estado do Amapá – 

eram intensas e consideradas pelas autoridades do período como “problemas crônicos”, 

o ambiente era propício a fuga, uma vez que o território dos mocambos ficavam próximo 

a Amazônia (GOMES, 1999). As expedições de re-escravização eram constantes e por 

isso os negros fugitivos buscavam pontos estratégicos para se fixarem. Ainda segundo 

informações de Gomes, a formação dos quilombos do Amapá era marcada pela presença 

de africanos e índios, fugitivos de Macapá, Mazagão, Guiana Francesa e do Baixo 

Amazonas-Pará, neste momento os povos remanescentes da escravidão corroboravam 

para a sobrevivência em meio a floresta. Eles se concentraram em dois pontos 

importantes, no rio Araguari e nas cercanias do rio Pedreira (GOMES, 1999). A partir 

dos aquilombamentos do Araguari, os escravos fugitivos ocuparam grande território ao 

longo do rio Matapi, afluente do Araguari, e redondezas, iniciando um processo de 

migração pelos igarapés e rios afluentes. Partindo do rio Pedreira, se distribuíram, 

também, pela região do Vale do rio Pedreira (ELIANE; GUTEMBERG, 2015). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto.04.. Típica casa quilombola na região do Quilombo Curiaú. Acervo pessoal do pesquisador.  

 
 

 O Araguari e o Vale do rio Pedreira estão entre os dois maiores territórios 

quilombolas de Macapá, hoje zonas rurais dos munícipios de Macapá e Santana, são onde 

se concentram o maior número de comunidades negras do estado e a maioria das 
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certificadas como auto reconhecidas remanescentes de quilombolas (ELIANE; 

GUTEMBERG, 2015), a população de quilombolas nesta região são uma das maiores do 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto. 05.. Escola Quilombola do Quilombo Curiaú. Acervo pessoal do pesquisador.  

 

 

 Eliane e Gutemberg (2015) afirmam que no norte do estado do Amapá, formou-

se outra rota importante de fuga e aquilombamento tanto de escravos brasileiros como 

guianenses que se instalavam ao longo do Rio Cunani, próximo à costa atlântica norte. 

Essa rota de inscreve na formação de uma das comunidades mais antigas do Amapá, o 

Cunani. Com a abolição da escravatura pela França, em 1848, e a manutenção da área do 

Contestado Franco-Brasileiro (SILVA, 2013), essa região se tornou muito atraente para 

os fugitivos da escravidão. A França cessava de capturar e repatriar os fugitivos 

brasileiros. A região do Cunani se povoou de mocambos, ocupados por escravos e 

alforriados, instalados à distância dos principais núcleos de povoamento – Caiena e 

Macapá (ELIANE; GUTEMBERG, 2015). 
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Foto. 06.. Festa do Marabaixo. Acervo pessoal do pesquisador.  
 
 

 A cultura proveniente dos quilombos se mescla as demais culturas da região. O 

fiar indígena e culinária, a arquitetura das casas junto aos ribeirinhos e as festividades 

como o Marabaixo que contamina alegremente a zona urbana e rural de Macapá.  

 

1.1.3 Ribeirinhos do Amapá 

 

 O autor Claudio (2012) descreve que os ribeirinhos são caracterizados 

geograficamente, onde grupos de famílias se reúnem em torno de atividades e interesses 

pautados nas relações cotidianas, as comunidades ribeirinhas da Amazônia expressam a 

singularidade dos modos de relação do homem com a natureza, muitas das vezes vistas 

através das lentes do exótico e que sem dúvidas fazem parte desse universo, mas não 

explicam as relações ali vividas, que apresentam outras vivencias que caracterizam a 

cultura de uma comunidade ribeirinha na Amazônia .  
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Foto. 07. Colônia ribeirinha na zona rural da cidade de Macapá, Rio Amazonas. Acervo pessoal do 
pesquisador. 

 

 A comunidade ribeirinha é, dentro da realidade amazônica, uma comunidade que  

nasce e se desenvolve a beira dos rios e lagos que, por sua vez, comandam o cotidiano de 

homens e mulheres, que pautam suas vivências culturais e sociais, principalmente na 

relação com o rio (CLAUDIO, 2012). Ou seja, o dia-a-dia dessas comunidades, se guia 

por essa relação direta e imbricada com o rio, sendo a imagem deste “associada à 

alimentação, ao transporte, ao lazer, à higiene, ao trabalho e às condições naturais e de 

vida” (OLIVEIRA; MOTA NETO, 2004). 

 Segundo Claudio (2012, p. 22) “as populações que habitam o interior do 

Amazonas, em comunidades formadas às margens dos rios, lagos e igarapés, que formam 

esse imenso universo das águas, foram sendo constituídas através da junção cultural de 

índio, imigrantes, nordestinos, e negros, contribuindo para a diversidade cultural que 

compõe o cenário cultural da Amazônia”. A identidade das populações amazônicas 

normalmente é associada a imagem do ribeirinho que é lembrada como uma espécie de 

personificação daquilo que se considera como mais típico da cultura regional amazônica  
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(CRUZ, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto. 08. Porto ribeirinho, Rio Amazonas. Acervo pessoal do pesquisador 

 

 De tal modo, podemos dizer que a formação cultural da região amazônica 

apresenta traços diversos que se delineiam a partir das vivencias próprias de cada grupo 

e sua interação com o meio (CLAUDIO, 2012). Chaves e Silva (2007, p. 10) enfatizam 

que: 
As comunidades ribeirinhas que habitam as margens dos rios e seus 
tributários na região, agentes de direitos sociais, possuem modos de 
vida distintos das sociedades urbanas, visto que vivem sob a influência 
mútua dos ciclos da natureza, contrariando a lógica de acumulação, 
caracterizando uma organização socioeconômica particular que visa a 
manutenção e reprodução dos grupos familiares que se articulam com 
outras dimensões da vida em comunidade. 

 Tradicionalmente, a paisagem comunitária é formada por um conjunto de 

aproximadamente trinta e quarenta unidades residenciais, distribuídas. Ao longo das 

margens das águas, algumas agrupadas, outras mais dispersas, isoladas entre si. As 

residências são feitas de madeira e cobertas por telhas de alumínio ou amianto; poucas 
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são as que ainda são cobertas por palha (CLAUDIO, 2012). Há uma área de uso comum, 

onde se localizam uma igreja, uma escola de Ensino Fundamental, um campo de futebol 

e um chapéu de palha ou sede comunitária para reuniões e festividades. Algumas 

comunidades também possuem uma área de uso comum para a produção de roças, 

viveiros ou criação de animais (FERRAZ, 2010). 

 

1.1.4 Metropolitanos do Amapá  

 A transformação de Território do Amapá para uma Unidade Federativa (Estado), 

através da Constituição Federal de 1988, e a criação da Área de Livre Comércio de 

Macapá e Santana (Decreto Federal n° 8.387, de 30/12/91) (IBEG, GOVERNO DO 

ESTADO DO AMAPÁ, 2017) fez com que houvesse uma real expansão da cidade de 

Macapá, onde os nativos validaram a suas identidades no território. Segundo Ivone 2010, 

estes foram os principais eventos que colaboraram tanto para o aumento populacional do 

Estado do Amapá, quanto para a expansão da malha urbana de Macapá provocada por um 

considerável contingente de migrantes que aportaram as cidades de Macapá e Santana. A 

autora ainda nos informa que:  

em busca de oportunidades e novos postos de trabalho, surgidos no 
comércio varejista e nas esferas do poder executivo, legislativo e 
judiciário, desembarcam no Amapá pessoas vindo de outras unidades 
da federação, em maior número, aqueles que deixaram o campo, 
provocando um considerável êxodo rural, bem como, migrantes sem 
qualificação profissional, oriundos do Nordeste brasileiro e 
principalmente, do vizinho Estado do Pará e de outras regiões da 
Amazônia, que buscavam não só empregos como serviços de 
assistência à saúde e educação escolar. 
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Foto. 09. Porto da cidade de Macapá. Acervo pessoal do pesquisador. 

 Macapá, se torna uma cidade de recepção, justamente por disponibilizar de 

recursos urbanos, como por exemplo hospitais, escolas, comercio, para os povos mais 

distantes da metrópole e como ponto estratégico para que ocorra as mediações dos 

transeuntes que consolidam seus acordos na cidade (IVONE, 2010). A autora Ivone 

(2010) nos informa que:  

Enquanto produto das relações e da ação dos homens, o espaço urbano 
assume formas que refletem, de maneira geral, as determinações da 
classe dominante. É através das relações estabelecidas entre as 
diferentes instâncias e grupos sociais que o espaço urbano vai se 
constituir. A cidade exprime em sua forma física e em sua dinâmica, as 
diferenças geradas pela organização política desse espaço.  
 

   

Foto. 10. Vista aérea da cidade de Macapá. Acervo pessoal do pesquisador. 

 

 Neste sentido, Macapá a capital do estado do Amapá é uma cidade que possui 

características marcantes das desigualdades que caracterizam as cidades capitalistas 

(IVONE, 2010). Não em comunhão com Rio de Janeiro e São Paulo, mas com semelhança 

de gênese. Segundo o Censo Demográfico de 2000 (IBGE, 2000), Macapá possuía um 

total de 283.308 habitantes, destes, 270.620 hab. na área urbana e 12.680 hab. na área 

rural.  
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Foto. 11. Vista aérea do entorno da cidade de Macapá, Rio Amazonas e seus afluentes.. Acervo pessoal 

do pesquisador.  
 
 
 A cidade de Macapá é um importante centro educacional do Estado do Amapá, 

tanto nos ensinos fundamental e médio, como o superior. A cidade concentra a maioria 

das escolas e faculdades públicas e particulares do estado do Amapá. Até o presente 

existem no território de Macapá um total de 18 instituições de ensino superior, que 

ofertam 74 cursos de diversas áreas acadêmicas.  Nestes cursos, em meados de 2009, 

estavam matriculados cerca de 20 mil alunos (IBEG, GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAPÁ, 2017) 
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CAPÍTULO 2  
 
2.0 O trabalho docente 

         

 Tão importante quanto compreendermos o multiculturalismo e os sujeitos da 

pesquisa, o trabalho docente e as políticas do sistema educativo também requerem uma 

parcela de atenção. Mesmo em ambientes distantes das grandes metrópoles todo o 

território nacional está sujeito a subordinação da política vigente. No Brasil, tais políticas 

são elaboradas em grandes centros urbanos como, por exemplo, Brasília, Rio de Janeiro 

e São Paulo. As regiões distantes da realidade metropolitana destes centros urbanos, 

muitas vezes, sofrem pela negligencia de suas especificidades. É interessante como 

podemos inferir que os povos indígenas, comunidades quilombolas, sociedades 

ribeirinhas e outras, são alicerçadas em um sistema capitalista e por isso devem se adequar 

as normas e condutas pertinentes a esse sistema.  Embora as relações de sobrevivência 

cultural destes povos sejam mais emergentes do que sua categoria política, é importante 

ressaltar que todo o sistema educativo advém dessa categoria. Neste sentido buscamos 

autores que nos informam sobre como ocorre, de forma amplamente difundida, o trabalho 

docente. Ainda buscamos informação sobre o trabalho docente das diversas culturas 

abordadas no escopo desta pesquisa. Sempre que tentamos buscar informações acerca do 

trabalho docente nos deparamos com normas políticas e bases teóricas de como ele 

deveria ocorrer em uma determinada etnia.  

 O trabalho docente é parte da totalidade constituída pelo trabalho no capitalismo, 

estando submetido, portanto, à sua lógica e às suas contradições (Duarte, 2007). A 

sociedade capitalista é recortada por múltiplas dinâmicas específicas da organização 

produtiva, do sistema político e social, do conhecimento, da tecnologia, de gênero, entre 

outros. 

 Nessa perspectiva, o autor nos afirma que:  

...se constroem as dinâmicas sociais, que são as formas de organização 
social, as estruturas particulares de processos mais gerais. Muitas 
dessas dinâmicas se entrecruzam no espaço escolar. Ou seja, a 
regulação social toma corpo em instituições, sujeitos e histórias 
concretas. O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 
internacionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 
produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. 
(DUARTE, 2007, p. 98) 
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 Assim o objetivo da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos para que eles se tornem 

humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 

para atingir esse objetivo (SAVIANI, 1997).   

 O trabalho docente nas sociedades capitalistas atuais apontadas por Tardif e 

Lessard (2005) acabam por levantar expectativas nas sociedades em relação à educação. 

No caso dos países, como o Brasil e muitos outros do continente latino americano espera-

se que a educação escolar básica se estenda amplamente a toda à população, como 

requisito para preparação para o trabalho, conforme ocorreu nas sociedades industriais, 

nos países desenvolvidos. 

 Duarte (2007, p.109) salienta que:   

E, na atual fase do capitalismo, soma-se ao ingresso universal à escola 
básica, o desenvolvimento de habilidades e competências na preparação 
para o exercício do trabalho que inclua a criatividade para o exercício 
de múltiplas funções, chamado de trabalho flexível, além da educação 
como condição de empregabilidade. Ou seja, que as pessoas sejam 
preparadas para se inserir no mercado de trabalho e na falta de postos 
de trabalho, possam se adaptar ao quadro de incertezas e instabilidades, 
autogerindo sua sobrevivência. O contexto educacional latino-
americano reclama determinadas especificidades na análise os 
processos de reforma e reestruturação do trabalho docente, em relação 
ao que se assiste no continente europeu e na América do Norte nos anos 
de 1990.  

 Tais especificidades se explicam pela contradição imanente às reformas aqui 

implantadas, ou seja, a persecução dos princípios de equidade social esbarra nos limites 

de uma realidade em que o mínimo não está assegurado para a maioria da população. 

Corroborando com Duarte e Oliveira (2007) diz que:  

Os trabalhadores docentes se vêem então forçados a dominarem 
práticas e saberes que antes não eram exigidos deles para o exercício de 
suas funções e, muitas vezes, recebem tais exigências como resultados 
do avanço da autonomia e da democratização da escola e de seu 
trabalho. Assim, o trabalho docente passa a contemplar as atividades 
em sala de aula, as reuniões pedagógicas, a participação na gestão da 
escola, o planejamento pedagógico, entre outras. 

 A região de fronteira precisa ser considerada não como uma linha que separa dois 

países, mas como uma região de integração, que precisa ser solidificada a partir de 

relações existentes, de conflitos e negociações em todos os aspectos, considerando as 
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dimensões culturais, científicas e tecnológicas. O fortalecimento da identidade cultural 

constitui um elemento essencial para que se enfrentem os desafios atuais da globalização, 

aos moldes do capitalismo; a antiga visão de fronteira encarada como separação, precisa 

se transformar em uma moderna visão de fronteira como cooperação entre povos 

(Urbanos, Ribeirinhos, Indígenas, Quilombolas e de além-fronteiras), caso se deseje que 

a América do Sul se fortaleça; fronteira como local de integração e não como espaço de 

disputas. As políticas pedagógicas, junto ao trabalho docente devem trabalhar em 

comunhão para que assim, possamos compreender mais sobre estes espações de transição 

multicultural e multilinguístico, que são os ambientes fronteiriços.  

 
2.0.1 O trabalho docente indígena  

  

 Observamos que o trabalho docente indígena na região de Macapá não difere das 

demais regiões do Brasil, quando comparamos nossas observações com os artigos lidos e 

citados ao decorre do trabalho. Muita carência sobre a compreensão das necessidades 

indígenas foi observada em comunhão com as críticas dos demais manuscritos que lidam 

com educação e trabalho docente indígena. Para nos auxiliar sobre o panorama do 

trabalho docente indígena, buscamos as reflexões de Melià (1999) e Silva (1994). Ambos 

os autores, em seus trabalhos, lidam com o panorama docente indígena e sua 

historicidade.  

 Silva (1994) descreve a historicidade da educação indígena ao longo da 

colonização no Brasil.  
A implantação de projetos escolares para populações indígenas no 
Brasil é quase tão antiga quanto o estabelecimento dos primeiros 
agentes coloniais em nosso chão. A submissão política das populações 
nativas, a invasão de suas áreas tradicionais, a pilhagem e a destruição 
de suas riquezas, etc. têm sido, desde o século XVI, o resultado de 
práticas que sempre souberam aliar métodos de controle político a 
algum tipo de atividade escolar civilizatória. E não se pense que tais 
atividades escolares se desenvolveram sem um plano, de forma 
improvisada e assistematicamente. Ao contrário, os missionários 
(primeiros encarregados desta tarefa) dedicaram a ela muita reflexão, 
tenacidade e esforço. O colonialismo, a Educação Indígena e o 
proselitismo religioso são práticas que têm, no Brasil, a mesma origem 
e mais ou menos a mesma idade (SILVA, 1994, p.42). 
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 Silva (1994) nos informa sobre a adoção do livro didático como instrumento da 

educação escolar indígena. Segundo ele, ouve a necessidade, por parte do homem 

caucasiano colonizador, de normatizar o que era compreendido como educação indígena.  
Em 1595, Anchieta publicou a sua venerável Arte de Gramática da 
Língua mais Usada na Costa do Brasil, instrumento com certeza 
fundamental para a elaboração do Catecismo na Língua Brasílica, que 
veio à luz em 1618. Este catecismo talvez tenha sido um dos livros 
didáticos mais importantes da época, junto com o Catecismo de 
Doutrina Cristã na Língua Brasílica da Nação Kiriri, publicado em 
1698. Ainda no século XVII, precisamente em 1621, um colega de 
Anchieta, padre Luis Figueira, publicou um novo estudo da língua 
Tupinambá, intitulado Arte de Língua Brasílica. Este trabalho pode ser 
considerado a primeira gramática pedagógica sobre uma língua 
indígena falada no Brasil. As gramáticas de Anchieta e Figueira foram 
inegavelmente os dois grandes marcos da pesquisa lingüística aplicada 
à Educação Indígena (= catequese) no período colonial. Se a obra de 
Anchieta foi escrita em estilo erudito e é muito mais rica em 
informações que a de Figueira, o trabalho deste último é mais didático 
e de fácil digestão para os educadores-catequistas da época. Alguns 
anos depois, Figueira em carne e osso foi digerido pelos Tupinambá no 
Maranhão (SILVA, 1994, p.43).  

 

 Ainda na perspectiva histórica Silva (1994) alicerça a nossa compreensão atual, 

com raízes históricas de como se deu até os dias de hoje a educação indígena.  
 

Até o fim do período colonial, a Educação Indígena permaneceu a cargo 
de missionários católicos de diversas ordens, por delegação tácita ou 
explícita da Coroa Portuguesa. Com o advento do Império, em 1822, 
ficou tudo como antes: no Projeto Constitucional de 1823, em seu título 
XIII, art. 254, foi proposta a criação de "...estabelecimentos para a 
Catechese e civilização dos índios...". Como a Constituição de 1824 foi 
omissa sobre este ponto, o Ato Adicional de 1834, art. 11, paragráfo 5, 
procurou corrigir a "lacuna", e atribuiu competência às Assembléias 
Legislativas Provinciais para promover cumulativamente com as 
Assembléias e Governos Gerais "...a catechese e a civilização do 
indígena e o estabelecimento de colônias". Este dispositivo pode ser 
considerado o ancestral jurídico do Decreto n° 26/91, em vigor, que 
promove a descentralização (estadualização e/ou municipalização) das 
escolas indígenas (SILVA, 1994, p.43-44). 

 

 Em uma visão mais contemporânea a autora Melià (1999, p.12) nos informa que 

“os povos indígenas sustentaram sua alteridade graças a estratégias próprias, das quais 

uma foi precisamente a ação pedagógica. A autora nos informa que há a necessidade de 

uma educação indígena que permita que o modo de ser e a cultura venham a se reproduzir 
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nas novas gerações, mas também que essas sociedades encarem com relativo sucesso 

situações novas. 

 
Pode-se dizer que essa educação indígena leva em conta a alteridade? 
Existe uma caricatura do homem e da mulher indígenas que vem dos 
tempos coloniais e que diz “visto um índio, vistos todos”. Vocês, 
melhor do que eu, sabem que essa generalização é inteiramente gratuita 
e falsa. Para um observador não-indígena, para um bom antropólogo, 
por exemplo, a imagem do índio que fica é bem a contrária: que o 
indígena faz o que bem quer, com liberdade às vezes quase raiando em 
anarquia, pois cada índio é ele mesmo. A alteridade, afinal, é a liberdade 
de ser ele próprio. A pedagogia, parafraseando o músico Yehudi 
Menuhi, quando recebia o prêmio Príncipe de Astúrias, é educar para a 
liberdade e ela se dá “quando concedemos aos outros a liberdade de 
serem eles mesmos, de dar e ajudar” (MELIÀ, 1999. p.2). 

 

 A ação pedagógica tradicional integra sobretudo três círculos relacionados entre 

si: a língua, a economia e o parentesco (MELIÀ, 1999). São os círculos de toda cultura 

integrada. De todos eles, porém, a língua é o mais amplo e complexo (MELIÀ, 1999). O 

modo como se vive esse sistema de relações caracteriza cada um dos povos indígenas. O 

modo como se transmite para seus membros, especialmente para os mais jovens, isso é a 

ação pedagógica (MELIÀ, 1999). 

 
A resposta contra essa modalidade educativa se fez mediante uma luta 
que muitas vezes acabou em conquista. As conquistas estiveram 
duplicando, por contraste, o que tinham sido as grandes derrotas: livros 
e cartilhas em língua indígena, prévia conquista da escrita de cada uma 
dessas línguas, currículo adaptado à realidade indígena, principalmente 
no que tange aos saberes tradicionais, preparação, incorporação e 
contratação de professores indígenas por parte do Estado e das 
instituições. São esses passos suficientes para remontar a corrente da 
perda da alteridade e recuperar as diferenças? Hoje sabemos 
perfeitamente que não! (MELIÀ, 1999, p.4). 

 

 A comunidade indígena, tanto como povo quanto como aldeia, tem uma 

racionalidade operante que temos que saber descobrir para que as novas ações 

pedagógicas possam praticá-la (MELIÀ, 1999). É precisamente essa racionalidade o que 

mais foi negado aos povos indígenas. Contudo, nela está a contribuição mais significativa 

e necessária. A ação pedagógica para a alteridade não é uma descoberta feita pela 

sociedade ocidental e nacional para oferecer aos povos indígenas, muito pelo contrário: é 

o que os povos indígenas podem ainda oferecer à sociedade nacional (MELIÀ, 1999). 
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Assim, não há um problema de educação indígena, há sim uma solução indígena ao 

problema da educação. 

Importante ainda enfatizar que ainda hoje a maior parte de nossos indígenas se 

relacionam com missionários estrangeiros financiados por ONGs bem-intencionadas. A 

maior parte das cartilhas escritas na linguagem materna indígena foi escrita por esses, daí 

a quantidade de W, Y, K, em suas palavras. Ainda não aconteceu um projeto claro de 

Educação Indígena em nosso país. 

 

 

2.0.2 O trabalho docente quilombola 

 

 Para nos auxiliar sobre informações acerca do trabalho docente quilombola 

buscamos informações com os autores Santos (2012) e Larchert & Oliveira. (2013) os 

quais retratam o panorama político sobre o trabalho docente quilombola. Ambos os 

autores remetem às legislações vigentes acerca do tema através dos seguintes órgãos: 

Conferência Nacional de Educação (CONAE), Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Unicef e com o MEC.  

 As comunidades quilombolas podem se situar em espaços urbanos ou não 

urbanos, sendo os primeiros mais raros (SANTOS, 2012. p.8). A maior parte dessas 

comunidades encontra-se nas zonas rurais, ribeirinhas ou agrestes, compartilhando 

inspiração sertaneja e comungando da cultura local e, ao mesmo tempo, afirmando ou 

reafirmando sua identidade quilombola (SANTOS, 2012. p.8). Os quilombolas, assim 

como os demais povos tem suas especificidades e todo o sistema educacional deveria se 

ater a tal carência, assim como os membros envoltos no sistema, tais como: diretores, 

coordenadores pedagógicos e professores. Santos (2012) relata uma importante 

consideração com relação aos alunos quilombolas:  

 
Estudantes quilombolas, antes de serem estudantes na escola, são 
crianças e experimentam em seu cotidiano aprendizagens que levam a 
conhecimento particular da natureza que as circunda e estabelecem uma 
relação com seus corpos no que diz respeito à coordenação, 
motricidade, em outras palavras, domínio do corpo muito diferente do 
que propõe a vida na cidade. São saberes da vida no quilombo que 
garantem às crianças seu pertencimento e trânsito no grupo e ajudam-
nas em seu processo de conhecimento de mundo (SANTOS, 2012. p.8). 
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 O trabalho docente deve levar em consideração a citação acima. O trabalho a ser 

desenvolvido com as crianças não pode negligenciar a cultura dos sujeitos envoltos no 

processo de aprendizagem. Tal consideração é teoricamente considerada, mas as 

proporções atuam em desequilíbrio, principalmente quando observamos normas e 

documentos oficiais que tratam as culturas de forma “dura”. Para tais reflexões políticas 

Larchert & Oliveira. (2013) consideram o relatório da Unicef (BRASIL, 2003, p. 15) 

sobre a situação da infância e adolescência brasileira, em destaque aqui as crianças 

quilombolas:  
31,5% das crianças quilombolas de sete anos nunca frequentaram 
bancos escolares; as unidades educacionais estão longe das residências 
e as condições de estrutura são precárias, geralmente as construções são 
de palha ou de pau a pique; poucas possuem água potável e as 
instalações sanitárias são inadequadas. O acesso à escola para estas 
crianças é difícil, os meios de transporte são insuficientes e inadequados 
e o currículo escolar está longe da realidade destes meninos e meninas. 
Raramente os alunos quilombolas veem sua história, sua cultura e as 
particularidades de sua vida nos programas de aula e nos materiais 
pedagógicos. Os professores não são capacitados adequadamente, o seu 
número é insuficiente para atender a demanda e, em muitos casos, em 
um único espaço há apenas uma professora ministrando aulas para 
diferentes turmas. 

 

 Essa realidade, por muito tempo, ficou desconhecida e/ou desprezada pelo Estado. 

Com a agenda das lutas dos movimentos e as conquistas das políticas públicas e dos 

programas federais, mesmo que de maneira lenta e complexa, foi-se tornando um pouco 

mais visível a necessidade de uma educação escolar específica para a população 

quilombola (LARCHERT; OLIVEIRA. 2013, p. 5). 

 Larchert & Oliveira. (2013) de acordo com BRASIL (2003, p.9) nos informa que:  
No âmbito das políticas educacionais, o que temos de concreto é o 
artigo 26 A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), introduzido pela Lei nº 10.639/2003, que trata da 
obrigatoriedade do estudo da História da África e da Cultura afro-
brasileira e africana e do ensino das relações étnico-raciais, instituindo 
o estudo das comunidades remanescentes de quilombos e das 
experiências negras constituintes da cultura brasileira. Pelo Parecer 
CNE/CP nº 03/2004 todo sistema de ensino precisará providenciar 
“Registro da história não contada dos negros brasileiros, tais como os 
remanescentes de quilombos, comunidades e territórios negros urbanos 
e rurais” (BRASIL, 2003, p.9). 
 

 Segundo Larchert e Oliveira. (2013) em 2001, a Conferência Nacional de 

Educação (CONAE), ocorrida em Brasília, debateu, em âmbito geral, a diversidade no 

campo da política educacional. Como resultado desse debate houve a inclusão da 
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Educação Escolar Quilombola como modalidade da Educação Básica no Parecer 

CNE/CEB 07/2010 e na Resolução CNE/CEB 04/2010 que instituem as Diretrizes 

Curriculares Gerais para a Educação Básica quilombola.  

 A CONAE (2010) definiu que a educação quilombola é da responsabilidade do 

governo federal, estadual e municipal e estes devem:  
a) Garantir a elaboração de uma legislação específica para a educação 
quilombola, com a participação do movimento negro quilombola, 
assegurando o direito à preservação de suas manifestações culturais e à 
sustentabilidade de seu território tradicional. b) Assegurar que a 
alimentação e a infraestrutura escolar quilombola respeitem a cultura 
alimentar do grupo, observando o cuidado com o meio ambiente e a 
geografia local. c) Promover a formação específica e diferenciada 
(inicial e continuada) aos/às profissionais das escolas quilombolas, 
propiciando a elaboração de materiais didático-pedagógicos 
contextualizados com a identidade étnico-racial do grupo. d) Garantir a 
participação de representantes quilombolas na composição dos 
conselhos referentes à educação, nos três entes federados. e) Instituir 
um programa específico de licenciatura para quilombolas, para garantir 
a valorização e a preservação cultural dessas comunidades étnicas. f) 
Garantir aos professores/as quilombolas a sua formação em serviço e, 
quando for o caso, concomitantemente com a sua própria escolarização 
g) Instituir o Plano Nacional de Educação Quilombola, visando à 
valorização plena das culturas das comunidades quilombolas, a 
afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. h) Assegurar que a 
atividade docente nas escolas quilombolas seja exercida 
preferencialmente por professores/as oriundos/as das comunidades 
quilombolas (BRASIL, 2011, p. 9).  
 

 Isso significa que a regulamentação da Educação Escolar Quilombola nos 

sistemas de ensino deverá ser consolidada em nível nacional e seguir orientações 

curriculares gerais da Educação Básica e, ao mesmo tempo, garantir a especificidade das 

vivências, realidades e histórias das comunidades quilombolas do país BRASIL (2011, 

p.10 apud LARCHERT e OLIVEIRA, 2013). Outro desafio que está posto é a inserção 

da realidade histórica e cultural quilombola nas questões curriculares das escolas da 

Educação Básica pública e privada de todo país, considerando que as comunidades 

quilombolas fazem parte da história da sociedade brasileira (LARCHERT; OLIVEIRA. 

2013, p. 6), de tal forma a ser encarada pelos profissionais educadores e trazer a 

responsabilidade sobre a educação quilombola para os profissionais envoltos no professo 

educativo em âmbito escolar, ainda reafirmando a citação de Larchert e Oliveira (2013) 

que “31,5% das crianças quilombolas de sete anos nunca frequentaram bancos 

escolares”.  
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O que foi possível perceber só de olhar a escola quilombola, professores e alunos, 

é o total desconhecimento dessa realidade. 

 
 
2.0.3 O trabalho docente ribeirinho  

 

 Na discussão sobre o trabalho docente ribeirinho, dialogamos com autores 

oriundos da realidade amazonense, da área de estudo (o estado do Amapá) ou que 

vivenciam a realidade amazonense como, por exemplo, autores do estado do Amazonas 

e do Belém do Pará. Buscamos retratar a realidade do trabalho docente em comunidades 

ribeirinhas. Os discursos existentes nos trabalhos citados são pertinentes a realidade de 

Macapá, principalmente no que corresponde a ausência da ação do estado e com relação 

as dificuldades como a falta de estrutura e deslocamento. Dentre os autores citados 

salientamos Almeida (2010) por atuar especificamente na região a qual o presente estudo 

foi elaborado.  

 De fato, muito se tem feito para melhorar a educação no país, contudo, os 

problemas permanecem, denunciando a ineficiência das políticas públicas educacionais 

brasileiras. Enquanto isso, as escolas criam mecanismos para enfrentar os desafios 

diários, que são físicos, humanos, pedagógicos, financeiros, dentre outros (VIEIRA, 

2014). De acordo com Silva e Gonzaga (2013, p.51), a situação é mais difícil “quando se 

trata do ensino oferecido nas escolas ribeirinhas, nas quais faltam professores 

qualificados ao atendimento das demandas daquela realidade ...”. 

 Dadas as dificuldades Araújo (2004) relata: 
....vemos com isso que nas comunidades rurais, fazer educação é 
desafiar a força da gravidade, navegar contra todas as adversidades 
existentes naquele espaço. Porém, o que mais causa indignação nos 
professores é o descaso dos governantes municipais com a educação 
rural, que, aliás, não é um fato isolado, mas uma realidade muito 
presente no estado do Amazonas, onde o empobrecimento e a miséria, 
decorrente da política neoliberal, criou um fosso de desigualdades 
sociais.  
 

 Segundo almeida (2010) o número significativo de escolas rurais-ribeirinhas; de 

acordo com os dados obtidos na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em 2008, 

foram contabilizadas 207 escolas localizadas na zona rural. Almeida (2010) classifica as 

escolas rurais que trabalham com ribeirinhos de: “escolas rurais-ribeirinhas”, pois estão 

situadas às margens de rios, lagos, furos ou igarapés nas comunidades rurais. Este 
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montante corresponde a 98,2% do total de escolas do sistema municipal de ensino de 

Afuá (comunidade ribeirinha localizada no Marajó, próxima a Macapá), que está 

organizado administrativa e pedagogicamente em 24 regionais. Os regionais são 

agrupamentos de escolas de acordo com a sua localização geográfica. Esta foi a estratégia 

adotada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para atender à diversidade 

geográfica da região (ALMEIDA, 2010).    

 A maior dificuldade dos professores é o sentimento de isolamento, tanto na 

pesquisa de Almeida (2010), quanto nas entrevistas contidas nos anexos deste trabalho é 

possível notar semelhante discurso:  
Os professores que trabalham nas escolas ribeirinhas se sentem 
isolados, e, dentre as causas desse isolamento, a mais grave é a ausência 
de assessoramento pedagógico pelas secretarias municipais de 
educação, que ainda definem diretrizes padronizadas para todas as 
escolas, tais como horário de funcionamento das turmas, planejamento 
e listagem de conteúdos. Continua a autora afirmando que a rotatividade 
docente é constante, sendo gerada pelas interferências político-
partidárias, o que causa instabilidade em relação ao emprego, pois 
muitos professores são encaminhados às escolas multisseriadas como 
castigo por não terem apoiado o grupo que assumiu a gestão 
administrativa do município (ALMEIDA, 2010, p.22). 

 

 Almeida (2010 apud Barros 2006) argumenta que, por trabalharem com muitas 

séries ao mesmo tempo, com alunos de diferentes idades, interesses e níveis de 

aprendizagem, os professores não têm tempo de elaborar os planejamentos, por isso, 

geralmente, acabam seguindo o livro didático, que quase sempre não atende às 

necessidades e realidade dos alunos. Neste sentido Hage (2005) enfatiza que: 
além da docência, o professor exerce outras funções, tais como 
servente, vigia, merendeiro, diretor, secretário, parteiro, líder 
comunitário, agricultor, agente de saúde, entre outros.  
 

 Para Almeida (2010 apud Corrêa 2005), a organização curricular está baseada no 

modelo da escola urbana, por série, com conteúdos definidos por disciplinas, que são 

abordados de maneira fragmentada, com a prevalência e determinação do conhecimento 

científico, alheio ao modo de vida, aos saberes e à cultura dos caboclos amazônidas 

(ALMEIDA, 2010). 

 No trabalho de Almeida (2010), os professores entrevistados relatam que o 

planejamento, é totalmente baseado em uma concepção de reprodução do conhecimento, 

por meio da organização seriada da turma de acordo com as orientações advindas da 
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Secretaria Municipal de Educação (centro urbano). As especificidades das escolas rurais-

-ribeirinhas não são consideradas. 
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CAPÍTULO 3 

 
3.0 A Teoria das Representações Sociais e o Modelo da Estratégia Argumentativa – 
MEA 
 
 

Em nossas análises adotamos um modelo qualitativo, que por sua característica 

exploratória, estimula os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto 

ou conceito. Esta análise mostra aspectos subjetivos e atinge motivações não explícitas, 

ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. É utilizada quando se busca percepções e 

entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação. 

A teoria das representações sociais vem alicerçar o escopo qualitativo deste trabalho. No 

quadro da TRS, serão trabalhados sobretudo os conceitos de ancoragem e objetivação, a 

partir dos autores Moscovici (2012), Jodelet (1999, 2002) e Alves-Mazzotti (1994, 1999, 

2008). 

O referencial teórico que orienta esta pesquisa é a Teoria das Representações 

Sociais (TRS), proposta por Serge Moscovici na década de 60, que tem como objeto “a 

relação entre o cognitivo e o social e seus desdobramentos na prática de grupos sociais 

específicos” (MOSCOVICI, 2012, p.26). A TRS foi desenvolvida por Moscovici a partir 

de uma reavaliação do conceito de representação coletiva de E. Durkheim. Moscovici 

afirma que, “as sociedades modernas diferem qualitativamente das sociedades menos 

complexas em função da velocidade com que os indivíduos estão expostos a informações 

contraditórias, provenientes do conflito de interesses entre diferentes grupos”. Nesse 

sentido, essas novas formas de comunicação forçam os indivíduos a reverem 

constantemente suas atitudes e posições sobre os objetos e fenômenos do mundo. Mais à 

frente discutiremos como os discursos pode ser acesso às representações sociais.  

A TRS, proposta por Serge Moscovici, teve seu início com a obra:  La 

psychanalyse, son image et son public;(em francês) ou a “Psicanálise, sua imagem e seu 

público”, como é conhecida no Brasil. Almeida (2009, p. 713) afirma que “novas 

fronteiras são abertas, estabelecendo interfaces com diferentes áreas de conhecimento, 

como a Sociologia, a Antropologia, a Linguística, as Ciências Políticas e Naturais”. No 

Brasil, o estudo das RS foi introduzido por brasileiros que tinham frequentado, em Paris, 

a École de Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), durante os anos 1970, onde 

cursaram disciplinas e realizaram suas teses com Serge Moscovici e Denise Jodelet 

(ALMEIDA, 2009). Segundo Almeida (2009, p. 714) “os latino-americanos 
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encontravam na escola francesa, através da RS, um espaço para refletir sobre os 

problemas que afligiam seus países”. O estudo das RS se apresentava como uma resposta 

aos problemas emergentes da vida cotidiana, diante dos quais os pesquisadores eram 

chamados a se posicionar (ALMEIDA, 2009). 

Moscovici (2012, p. 181) afirma que: 
... As TRS são um conhecimento do senso comum e formada em razão 
do cotidiano do grupo. É uma abordagem que se encontra hoje no centro 
de um debate interdisciplinar, na medida em que se tenta nomear, fazer 
relações entre as construções simbólicas e a realidade social. A TRS 
dirige seu olhar epistêmico para entender como esta realidade constrói 
a leitura dos símbolos presentes no cotidiano social.  
 

De acordo com Sá (1998), a grande teoria das representações sociais se desdobrou 

em três correntes teóricas complementares: a abordagem processual, liderada por Denise 

Jodelet em Paris; a abordagem posicional, liderada por Willem Doise em Genebra; e a 

abordagem estrutural, liderada por Jean-Claude Abric em Aix-en-Provence. Aqui iremos 

nos ater somente a escola de Denise Jodelet, que, ao longo de sua vida, dedicou-se a 

perpetuação da TRS com sua perspectiva processual.   

Neste sentido é importante ressaltar que, para Alves-Mazzotti (1994): 
... estudar representações é necessário apreender seu conteúdo e sentido 
por meio de seus elementos constitutivos: crenças, imagens, símbolos e 
valores expressos pelos sujeitos e obtidos por meio de entrevistas, 
observações, questionários e outros meios. Porém, segundo os estudos 
desta autora, para se ter uma representação, esses elementos devem se 
apresentar como campo estruturado, ou seja, com organização e 
hierarquização dos elementos que configuram seu conteúdo.  
 

As representações sociais são conhecimentos provenientes do senso comum e são 

construídas coletivamente nas interações sociais e essa construção depende das crenças, 

valores e práticas do grupo social em que elas emergem. As representações nascem dentro 

de uma determinada cultura. Nesse sentido, os objetos e fenômenos do mundo podem ser 

representados diferentemente por diferentes grupos culturais.  

De acordo com Sá (1996), Moscovici aponta três dimensões que devem ser 

observadas na análise de representações sociais:  

 
...a informação, a atitude e o campo de representação ou imagem. 
A informação refere-se à organização dos conhecimentos que um 
determinado grupo possui sobre um objeto social; a atitude constitui-se 
das posições estabelecidas pelo grupo sobre o objeto em questão; o 
campo de representação ou imagem remete à rede de significados 
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disponíveis sobre um objeto social num determinado momento, que é 
acessada pelos diversos grupos numa sociedade.  

 

Essas dimensões configuram-se como base para a formação de:  
uma visão funcional do mundo, permitindo aos sujeitos dar sentido em 
suas condutas e compreender a realidade através de seu próprio sistema 
de referências e, portanto, se adaptar e definir seu lugar (ALVES-
MAZZOTTI, 2011, p.04).  
 

Segundo Mazzotti (2008) as representações funcionam para possibilitar a 

compreensão da realidade, orientar e justificar as condutas, servindo como referência da 

identidade social dos indivíduos. Elas atuam como uma forma de conhecimento que 

corresponde à maneira pela qual o sujeito apreende os conhecimentos da vida cotidiana, 

de modo a dominar o ambiente, comunicar fatos e ideias e se situar diante de pessoas e 

grupos, orientando e justificando seu comportamento e contribuindo para o 

fortalecimento da identidade de grupo.  

 

3.0.1 Abordagem Processual das Representações Sociais  
 

A construção das RS envolve dois processos sócio cognitivos intrinsecamente 

relacionados e não sequenciais: a objetivação e a ancoragem (MOSCOVICI, 1984). Para 

Moscovici (2012): 
Os processos de objetivação e ancoragem descrevem a generalização e 
funcionamento das RS, considerando a condição social e o contexto de 
vida onde elas ocorrem, resultando na produção de um conhecimento 
prático e funcional. O conhecimento do senso comum gerado pelo 
grupo não diz respeito somente ao indivíduo, e sim, à sua cultura, o que 
faz com que este indivíduo estruture o que pensa a fim de justificar sua 
aceitação ou não em determinados grupos. 
 

A objetivação caracteriza-se pela materialidade ela está relacionada a uma 

característica inerente ao pensamento social, que é o de tornar concreto algo abstrato, por 

meio da materialização da rede de ideias, imagens, expressões que transitam em torno da 

representação. Jodelet (1990) define que: 
...a objetivação como uma operação imaginante e estruturante, em que 
as informações que circulam sobre os objetos de representação são 
selecionadas a partir de critérios estabelecidos pela cultura em que 
estamos inseridos e, também, pelas normas vigentes nessa cultura.  
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O objeto novo, ao se inserir em nossa realidade, é apropriado, acomodado ao nosso 

contexto e, então, visto como parte de nosso próprio universo. A objetivação não 

proporciona, nem garante que este conhecimento será inserido organicamente 

(JODELET, 2001).  

O segundo processo responsável pela construção da representação é a ancoragem, 

que foi definido por Jodelet (1990, p.18) como o processo que nos permite atribuir sentido 

a um novo objeto a partir de um conhecimento já enraizado no social. Desta forma: 
... o processo de ancoragem, aproxima-se o novo, que num primeiro momento 
causa desconforto e tensão, de um pensamento já constituído, de um conteúdo 
anteriormente estabelecido, de tal maneira que esse novo deixe de ser um 
objeto estranho e passe a se tornar familiar.   
 

A forma como representamos os conteúdos reforça a sensação de pertença a 

determinado contexto social. É por meio dos sentidos que imprime às representações 

sociais que o grupo expressa sua identidade. A ancoragem inicia-se com um desconforto 

causado pelo objeto que provoca a necessidade do grupo de falar sobre ele. Esse processo 

permite classificar e nomear o objeto para que se possa agir a partir dele na prática 

cotidiana, como aponta Moscovici (2012, p. 61).  
... um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos 
intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um 
paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. É quase 
como que ancorar um bote perdido em um dos boxes (pontos 
sinalizadores) de nosso espaço social. (...) Ancorar é, pois, classificar e 
dar nome a alguma coisa. 

 

O objetivo maior de Jodelet (1990) é apontar a relação existente entre ancoragem 

e objetivação e como, dessa relação, articulam-se as três funções que são básicas às 

representações: a integração da novidade, permitindo-nos compreender o significado 

que damos ao objeto fruto de nossa representação; a interpretação da realidade, a 

representação utilizada como sistema de interpretação do mundo que nos rodeia, 

fornecendo-nos as ferramentas  necessárias para a conduta mais adequada a determinado 

contexto social; e, por fim, a função de orientação dessas condutas e das relações sociais, 

sua integração em um determinado sistema de recepção e a maneira como são 

influenciados mutuamente por elementos encontrados nesse sistema (ALVES-

MAZZOTI, 1994). Para Jodelet (2001), as representações sociais ligam um sujeito a um 

objeto, ou seja, são sempre representações de um sujeito sobre um determinado objeto. 

Como explica Moscovici (2012) “toda representação social é de alguém tanto quanto de 
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alguma coisa. É uma forma de conhecimento por meio da qual aquele que conhece se 

substitui no que é conhecido”.  

Neste sentido Alves-Mazzotti (2016) sugere que as representações sociais 

largamente compartilhadas sejam usadas para complementar a análise de histórias de vida 

e outros tipos de estudos que focalizam a subjetividade relacionando-a a formação e o 

trabalho docente.  

 

3.0.2 Modelo da Estratégia Argumentativa – MEA 
 
 A análise dos dados foi sob a luz do Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA)  

proposta por Castro e Bolite-Frant (2011). Segundo as autoras, o MEA busca identificar 

as teses e seus argumentos na fala, recriando o contexto em que foram enunciadas, ou 

seja, os ‘momentos de negociação’, considerando os aspectos que caracterizam a cultura 

do locutor. Este modelo serve como importante ferramenta para análise da fala, com o 

objetivo de avaliar as entrevistas visando o acesso às representações de professores dentro 

de um contexto caracterizado pela diversidade, à luz da articulação entre as das Teorias 

da Argumentação e das Representações Sociais (SOARES, 2016). 

A esse respeito, Castro (2014, p.71) afirma que “o modelo de análise compreende 

como racional todo e qualquer tipo de interação linguística e qualquer manifestação 

escrita ou falada pode ser submetida à análise do MEA, pois essas manifestações trazem 

em seu contexto os acordos e as controvérsias, e esses dois elementos colocam as 

representações em posição de destaque”. Vale dizer que para as autoras o MEA é 

concebido como uma técnica de investigação que tem por objetivo ir além da 

compreensão imediata e espontânea e possui como função básica evidenciar significados, 

sendo assim, essencialmente interpretativa. Castro (2002, p. 72) nos diz que: A Teoria da 

Argumentação procura relacionar “o que se diz‟ com “o porquê se diz‟ e “ como se 

diz‟ [...].  

Castro e Bolite-Frant (2011, p.81) apresentam um modelo de análise 

argumentativa, composto de dez passos para a sua aplicação, cujo ponto de partida é a 

busca das controvérsias nos discursos dos sujeitos, a identidade e a coesão dos discursos. 

Assim; as autoras propõem: 

. A leitura exaustiva do material para se familiarizar com a fala dos 
sujeitos de modo a verificar a adequação entre a coleta e os objetivos 
da pesquisa. 
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. A constituição do corpus de análise- deve ser feita segundo os 
objetivos da pesquisa, não esquecendo da descrição da atividade em que 
os sujeitos estão engajados, que também se constitui em dado para a 
análise. 
. A localização das controvérsias- significa buscar momentos de 
controvérsia e procurar quais são as afirmações que estão sendo 
defendidas, mesmo que implícitas, quais são motivos de acordo, quais 
são motivos de controvérsia. 
. A enunciação das teses do locutor-nem sempre é possível escrever a 
tese do modo como o sujeito a enunciou, uma vez que pode estar 
implícita. As teses devem ser resumidas por enunciados claros, na 
maior parte dos casos, devendo ser escritas pelo próprio analista. 
Retorna-se, e, seguida, ao texto para submeter os enunciados/teses a ele. 
A finalidade é verificarmos se o texto sustenta os enunciados/teses do 
sujeito; caso não se sustente há a necessidade de retorno à fase anterior. 
. A busca dos argumentos utilizados pelo sujeito para sustentar sua 
tese- o que se quer é recriar as estratégias engendradas pelo interlocutor 
para sustentar seus pontos de vista. 
. A aplicação da tipologia de análise sobre os argumentos 
encontrados- os acordos e argumentos são classificados a fim de fazer 
emergir de forma resumida a dinâmica do diálogo. Busca-se relacionar 
os tipos de acordos e argumentos à intenção de cada sujeito de provocar 
possíveis efeitos sobre seu auditório. 
. A montagem de esquemas referentes ao discurso- o esquema é uma 
forma resumida de como o sujeito organizou o seu discurso. A 
montagem requer muitas idas e vindas ao exto com o objetivo de 
estabelecer relações entre as ocorrências encontradas no material 
analisado. 
. A interpretação tem a finalidade de verificar o sentido das 
afirmativas representadas no esquema. Busca-se a convergência dos 
fatores apresentados de modo a fazer emergir o sentido pretendido pelo 
sujeito ou pelos sujeitos. 
. A busca pelas evidências da interpretação. Retorno às entrevistas 
para buscar evidências para o sentido apontado pelos esquemas na 
própria organização e coerência do discurso do entrevistado. A 
utilização dos fragmentos do discurso do entrevistado caracteriza-se 
como fator importante na apresentação do esquema, já que eles ajudam 
a validar a interpretação realizada. 
. Como em qualquer análise, são necessários critérios de validação 
para dar confiabilidade aos resultados. 

O MEA explica momentos de negociação de significados, quando se deseja 

convencer o outro de uma tese. Este modelo busca identificar argumentos implícitos e 

explícitos na fala, recriando o contexto em que foram expressos, ou seja, os momentos de 

negociação‟, reconhecendo a existência de controvérsias e acordos (CASTRO; BOLITE-

FRANT, 2011, p. 72).  

Castro e Bolite-Frant (2011, p.78) nos informam que a análise de dados qualitativa 

do MEA é feita em três etapas:  
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...organização dos dados, estudo comparativo dos dados (esboço de 
resultados e interpretação) e apresentação dos resultados. A 
organização dos dados é o momento em que o pesquisador conhece o 
material para a análise, seleciona e fragmenta os pontos mais relevantes 
da pesquisa que serão alvo de análise. Nesta etapa também, são 
identificados os momentos de controvérsia presentes na fala dos 
sujeitos. Esse é um importante momento da análise e requer uma 
exaustiva releitura do material disponível a fim de adequação aos 
objetivos da pesquisa que se deseja realizar (CASTRO; BOLITE-
FRANT, 2011, p. 78). 

 

Na apresentação dos resultados, o que se pretende é tornar os resultados 

compreensíveis ao maior número possível de pessoas, ou para um auditório eleito pelo 

pesquisador (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011). As interpretações obtidas devem ser 

sustentadas por uma argumentação, tudo o que sugerimos que o sujeito de pesquisa disso 

deve ser apoiado por alguma evidência extraída do próprio discurso (CASTRO; BOLITE-

FRANT, 2011, p.77). 

Os enunciados são traduzidos numa sequência de perguntas-respostas e 
é a coerência dessa sequência que nos permite compreender e avaliar 
um argumento. Deve-se destacar a tese, as premissas que dão 
sustentação à tese e o modo com essas premissas estão ligadas à tese.  

Conforme Castro e Bolite-Frant (2011, p.87) os acordos têm um papel 

fundamental na análise da argumentação. Eles têm uma relação muito estreita com o 

tipo de ligação (argumento) que se estabelece entre as premissas, não podendo ser 

desvinculados destas ligações. As autoras ainda salientam que é importante destacar a 

existência de uma tipologia relacionada aos acordos, uma relativa ao real, que diz respeito 

aos fatos, verdades e presunções; e outra relativa ao preferível, que diz ao respeito aos 

valores, às hierarquias e aos lugares do preferível (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011). 

A distinção entre as duas categorias, como já foi dito, baseia-se na pretensão de validade 

desejada pelo locutor: ou um auditório, ou um auditório especializado. Neste sentido 

Castro e Bolite-Frant (2011, p.77) salientam que: 
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As premissas de ordem geral, que permitem fundamentar valores e 
hierarquias, são chamadas lugares. A grande generalidade dessas 
premissas é a característica maior dos lugares. A diferenciação de lugar-
comum e lugar-específico foi principalmente defendida por Aristóteles. 
Os lugares-comuns serviram a qualquer comunidade enquanto os 
lugares-específicos serviriam a comunidades específicas, ou seja, a um 
gênero definido de discurso. Num certo sentido, não há discurso comum 
de todas as comunidades. Portanto, os lugares-comuns não podem 
prescindir de uma especificidade. 

 

Esquema. 01. Esquema dos acordos segundo o MEA.  
 

Segundo Castro e Bolite-Frant (2011, p.91) a argumentação consiste em 

estabelecer uma solidariedade entre premissas admitidas pelo auditório e as que se quer 

fazer admitir, ou, ao contrário, entre premissas recusadas pelo auditório e outras que se 

deseja que pareçam absurdas. Com relação aos esquemas argumentativos as autoras 

informam que:  

Os esquemas argumentativos são constituídos por dois processos 
fundamentais: os processos de ligação entre ideias e os processos de 
dissociação de ideias. Psicologicamente e logicamente, toda ligação 
implica uma dissociação e vice-versa, os dois aspectos podem estar 
simultaneamente presentes na consciência do orador, que pode optar 
para qual deles é melhor chamar a atenção... A análise da estratégia 
argumentativa consiste em um trabalho de reconstrução de argumentos. 
Para isso é necessário escrever esquematicamente qual é o argumento 
que está sendo usado pelo orador através de enunciados simples que o 



62 
 
 

resumam. A montagem de cada passo do argumento parte da 
identificação e da avaliação da regra de inferência que dá origem a tese.  

 Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992) classificam os argumentos em três grandes 

tipos:  

1 – Quase lógicos - aproximam-se em aparência ao pensamento formal são assim 

chamados, portanto, por serem, em aparência, próximos dos raciocínios formais 

(CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p.  92).  

a. Contradição e incompatibilidade: Argumentos que visam evitar 
incompatibilidades. O incompatível ou o contraditório apresentam-se 
como uma anomalia da inferência feita, a tendência do auditório é a de 
recusar uma tese que apresente esta anomalia. Neste tipo de 
argumentação, evidencia-se a incompatibilidade ou a contradição. 

b. Identidade total ou parcial: Tautologia: O argumento é 
apresentado como uma definição(identidade). Uma definição que nada 
nos ensine no tocante às ligações empíricas que um fenômeno pode ter 
com outros e para o estudo dos quais indispensável uma pesquisa 
experimental é uma utilização retórica; Regra de justiça: Requer a 
aplicação de um tratamento idêntico a seres ou situações que são 
integrados numa mesma categoria; Relação de reciprocidade: Aplicar 
o mesmo tratamento a duas situações correspondentes (simetria); 
Transitividade: Aplica-se quando as relações são similares. 

c. Argumentos que apelam para as relações matemáticas: Relação 
da parte com o todo e inclusão da parte no todo e divisão do todo e 
divisão do todo em suas partes: Apresentam dois objetos como partes 
de um mesmo objeto. 

d. Argumentação de comparação: Comparam medidas entre dois 
elementos. Apresentam-se como constatação de fato. 

e. Relações de frequências: Probabilidades: Utilizam-se de cálculos 
estatísticos que partem de fatos a fim de chegarem a decorrência destes. 

(Castro; Bolite-Frant, 2011, p.  94-96). 

 

2 - Fundados na estrutura do real - apresentam-se conforme a própria estrutura 

das coisas. Apoiam-se sobre a experiência, sobre ligações reconhecidas entre as coisas e 

apresentadas como inerentes à natureza das coisas (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, 

p.92). 

a. Ligações de sucessão: Causa/efeito: A partir de um evento 
determinado, visam aumentar ou diminuir a crença na existência de uma 
causa que o explicaria ou de um efeito que resultaria dele; Argumentos 
pragmáticos: Transfere valores de uma cadeia causal, efetuam-se indo 
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da causa para o efeito, do efeito para a causa. No caso de pessoas, a 
transferência se dá não por causalidade, mas por coexistência; 
Meio/fim: De maneira geral, o fato de considerar ou não uma conduta 
como um meio em vista de um fim pode acarretar consequências 
significativas e, portanto, constituir o objeto essencial de uma 
argumentação. 

b. Ligações de coexistência: Pessoas e seus atos: Diferentemente das 
ligações de sucessão que unem coisas de mesmo nível, as ligações de 
coexistência consistem em unir duas realidades de nível diferente, uma 
mais fundamental e mais explicativa que a outra, neste caso, a pessoa e 
atos que pratica; Autoridade: Argumentos que se utilizam do prestígio 
de uma pessoa para atribuir valor ao que ela diz; Grupo de seus 
membros: Consiste em atribuir à pessoa e seus atos a manifestação da 
vontade ou crença de um grupo ao qual pertence. (Castro; Bolite-
Frant, 2011, p.  96-98). 

 

 

3 - Que fundam o real - esforçam-se em reestruturar certos elementos do 

pensamento em conformidade com esquemas aceitos em outros campos do real. Apoia-

se sobre a experiência, criam novas relações entre as coisas, relações antes não 

reconhecidas (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p. 92). 

a. Fundamentos pelo caso particular: Exemplo: São argumentos que 
propõem uma generalização a partir de um ou mais casos particulares. 
Não importa de que maneira o exemplo é apresentado, o exemplo 
evocado deverá, para ser tomado como tal, ter estatuto de fato, ao menos 
provisoriamente; Ilustração: A ilustração difere do exemplo pelo 
estatuto da regra que ele se propõe a apoiar. Enquanto o exemplo serve 
para fundar uma regra, a ilustração tem o objetivo de reforçar a adesão 
a uma regra conhecida e admitida, fornecendo casos particulares que 
esclarecem o enunciado geral, mostram interesse pela variedade de 
aplicações possíveis, aumentam a presença na consciência; Modelo e 
antimodelo: Podem servir de modelo pessoas ou grupos para quem o 
prestígio valoriza as ações. O argumento consiste em atribuir às ações 
o mesmo prestígio do qual a pessoa ou grupo gozam. 

b. Analogias e metáforas: Podemos entender como um caráter 
facilitador da argumentação o fato de cada figura constituir uma 
estrutura conhecida podendo, desse modo, participar das trocas 
semióticas entre os indivíduos, significativamente. Além disto, as 
figuras são o lugar privilegiado de transgressão da língua, comportando 
uma maleabilidade bastante desejável no terreno da argumentação. 
Analogia: Analogia é sempre uma comparação feita por similitudes 
que aproximam dois elementos de natureza diferente; Metáfora: O uso 
argumentativo da metáfora transporta a significação própria de um 
termo a uma outra significação, que não lhe é própria senão em virtude 
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de uma comparação que só existe para quem a compartilha. (Castro; 
Bolite-Frant, 2011, p.  98-101). 

 

 

Esquema. 02. Esquema dos argumentos segundo o MEA.  
 

As técnicas argumentativas expostas no Tratado da Argumentação (PERELMAN, 

2014) em conjunto com o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA) constituem, neste 

trabalho, os instrumentos da análise de partes do debate acerca do ensino básico e 

consequentemente do trabalho docente. As técnicas argumentativas utilizadas pelos 

debatedores serão expostas por nós para que o leitor possa verificar a pertinência da 

análise. Distinguir os esquemas argumentativos significa compreender de que lugares os 

sujeitos argumentam. Dessa maneira, buscamos aplicar a técnica de análise argumentativa 

ao corpus discursivo das entrevistas para coletarmos dados para a análise do MEA e TRS. 
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Fig. 03. Ilustração das ligações entre as controvérsias, teses, argumentos e acordos.  
 

 A ilustração acima mostra a relação entre as controvérsias, teses, argumentos e 

acordos. A Controvérsia, aqui representada pelo céu, sustenta a tese, sol, que se liga as 

nuvens, argumentos, através de seus raios. Os argumentos se relacionam com os acordos, 

ilustrados pelos guarda-chuvas.   

 Para a análise dos dados optamos pelo modelo esquemático, que representa o 

MEA, nas relações entre os acordos, argumentos e teses através de ligações e cores. Foi 

relacionado uma tabela cromática, de tons e subtons que demonstram afinidade de 

relações pelas cores. Logo abaixo ilustramos a legenda encontrada em todos os esquemas 

que utilizamos em nossas análises.  

 
Fig. 04. Legenda dos esquemas das entrevistas.  
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 Os esquemas das análises seguem as definições da nossa régua de análise do MEA 

que condiz aos ANEXOS II e III. 

 

3.0.3 Articulando Argumentos com Representação Social  

  

 Na análise dos dados adotamos o Modelo da Estratégia Argumentativa. Através 

deste modelo evidenciamos e identificamos as controvérsias no discurso dos sujeitos 

entrevistados. Adotamos também um modelo de entrevista semiestruturada, como 

demonstrado no ANEXO I, e instigamos que os sujeitos argumentassem sobre seu 

trabalho docente, sua realidade profissional e social, além dos temas multiculturais 

vivenciados na região estudada. Os sujeitos se posicionaram e se defenderam com acordos 

e argumentos. Utilizamos o modelo argumentativo utilizado para o acesso a indícios das 

representações sociais na perspectiva processual.  

 A articulação entre o MEA e a TRS é aqui fundamentada pelas obras dos seguintes 

autores: MARKOVÁ. (2006); BILLIG (1996); LURIA (1979); NUNES (2006) e 

MAZZOTTI (2001). A teoria do conhecimento social proposta por Marková possui uma 

importante característica: é uma teoria que enfatiza a dinâmica e, portanto, a historicidade. 

A autora cunha a teoria da dialética em associação com a teoria das representações sociais, 

ambas contribuindo para a análise argumentativa. Apresenta uma teoria do conhecimento 

social fundamentada na dialogicidade e nas representações sociais. A autora diz que:  
O conhecimento social é o conhecimento em comunicação e o 
conhecimento em ação. Não pode haver conhecimento social a 
menos que seja formado, mantido, difundido e transformado dentro 
da sociedade, entre indivíduos ou entre indivíduos e grupos, 
subgrupos e culturas. O conhecimento social se refere às dinâmicas 
da estabilidade e das mudanças (MARKOVÁ, 2006. p.27). 

 
 Os conteúdos estruturados das representações sociais são gerados a partir de 

antinomias culturalmente compartilhadas que se transformaram em problemas. É neste 

ponto que as condições sociais observam que estas antinomias interdependentes ficam 

tematizadas e formam representações sociais (MARKOVÁ, 2006, p. 19). 

 Relativo aos aspectos retóricos do senso comum Billig (1996, p. 280-281) salienta 

que:  
...assim como a mente do orador pode estar cheia de 
possibilidades contrárias, o mesmo pode ocorrer com o sentido 
comum que será marcado por uma natureza contrária. É fácil 
achar que o senso comum consiste em uma sabedoria comum que 
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marca o pensamento de todos os membros de uma comunidade 
específica. No entanto, o senso comum pode não ser um depósito 
unitário de sabedoria popular; ao contrário, ele pode fornecer 
nossos dilemas para deliberação e nossas controvérsias para a 
argumentação. Os aspectos dilemáticos do senso comum, em 
suma. Podem encher nossas mentes com as coisas polêmicas que 
possibilitam grande parte do nosso pensamento e de nossos 
argumentos. Se isso é verdade, então haverá implicações 
sociopsicológicos.  
 

 As estruturas contrárias de nossa mente não estão limitadas à posse dessas formas 

contrárias que são usadas para formular argumentos e que nos permitem desmembrar 

categorias por meio da particularização e juntar particularização e juntar particulares para 

formar categorias (BILLIG, 1996). “Além disso, os conteúdos dos pensamentos do senso 

comum também podem ser marcados por aspectos contrários” (BILLIG, 1996, p. 280-

281), revelados por métodos analíticos de argumentação.  

 O autor ainda faz uma analogia entre a oratória e a vida comum que pode ser usada 

para fazer com que os aspectos monótonos da vida comum assumam uma grandiosidade 

ciceroniana. Billig (1996, p. 281) diz que  

Poderíamos sugerir que nossas transações no supermercado, no 
escritório ou no quarto de dormir levam consigo os ecos de 
glórias oratórias passadas. O encanto de uma análise assim 
dependeria de não deixarmos de lado o conhecimento das 
diferenças básicas entre a sublimidade ciceroniana e nossas 
trapalhadas retóricas do cotidiano.  

 Tão necessário quanto a compreensão do senso comum, compreender os 

processos de produção de significado é de grande valia para a compreensão da linguagem. 

Para Luria (1979, p. 18) “a linguística moderna sabe que a palavra tem uma estrutura 

complexa, podendo-se distinguir nela dois componentes básicos, que se costumam definir 

com os termos representação material e significado”.   

 O autor nos informa ainda que 

cada palavra da linguagem significa um objeto, indica-o, gera 
em nós a imagem de um objeto; ao pronunciarmos a palavra “ 
mesa”, nós a relacionamos a um determinado objeto, à mesa; ao 
pronunciarmos a palavra “ pinheiro” temos em vista outro 
objeto, o mesmo ocorrendo com as palavras “cão”, “incêndio”, 
“ cidade”, “ tempo”, que representam diferentes objetos ou 
fenômenos (LURIA, 1979, p. 18-19). 
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Com isto a linguagem do homem se distingue da “linguagem” dos animais, que 

como vimos acima, expressa em sons apenas um estado emotivo, mas nunca representa 

objetos através de sons (LURIA, 1979). Essa primeira função básica da palavra é 

denominada, por ele, representação material ou, como dizem alguns linguistas, função 

representativa da palavra (do alemão Darstellende Funktion) (LURIA, 1979, p. 18-19). 

 Segundo o autor (1979, p. 19) 

...a existência da função representativa da palavra ou representação 
material é a função mais importante das palavras, constituem da 
linguagem. Essa função permite ao homem evocar arbitrariamente 
as imagens dos objetos correspondentes, operar com objetos 
inclusive quando estes estão ausentes. Como dizem alguns 
psicólogos, a palavra possibilita “ multiplicar” o mundo, explorar 
não apenas imagens diretamente perceptíveis dos objetos, mas 
também com imagens dos objetos, suscitadas na representação 
interna por meio da palavra.  

 

 Na estrutura de cada palavra é fácil observar as duas funções básicas, sendo elas: 

Discriminar o traço essencial do objeto e Relacionar este objeto a certa categoria ou, 

em outros termos, Observar a função de abstração e generalização (LURIA, 1979, p. 

22). 

 Cada palavra tem um significado complexo, formado tanto pelos componentes 

figurados-diretos, quando pelos abstratos e generalizadores e, segundo ele,  

isto permite que quem utiliza tais palavras pode escolher um dos 
possíveis significados e em uns casos empregar um dada palavra em 
seu sentido concreto, figurado e, em outros, emprega-las em seu 
sentido abstrato e generalizado... tanto a análise da estrutura 
morfológica da palavra, como o seu emprego prático do cotidiano 
mostram que a  palavra não é, em hipótese alguma, uma associação 
simples e unívoca entre o sinal sonoro condicional e a noção direta, 
bem como que ela tem uma infinidade de significados potenciais. 
(LURIA, 1979, p. 22) 

 Ainda sabemos muito pouco acerca das etapas da evolução da palavra nas fases 

sucessivas de desenvolvimento da sociedade (LURIA, 1979). No entanto as poucas 

conjeturas dos historiadores das etapas mais antigas da evolução da linguagem (a 

chamada paleontologia da fala) levam a pensar que a palavra nem sempre teve as formas 

precisas que atualmente tem, nem dispôs do sistema preciso de significados que 

caracterizam as palavras de uma língua desenvolvida. (LURIA, 1979, p. 29) 
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As teorias modernas da linguagem aventam a hipótese de que esta 
surgiu no processo comunicativo do trabalho, no qual “ surgiu nas 
pessoas uma necessidade de dizer algo umas às outras”. Nas 
primeiras etapas, a linguagem se constituía antes de exclamações, 
entrelaçadas num sistema de gestos e atos de trabalho, do que de 
palavras de significado rígido e permanente. Era justamente em 
decorrência dessa ligação indissolúvel com a prática ou, como dizem 
os psicólogos, do caráter “ simpático” da fala, que essas 
exclamações, nas etapas iniciais da evolução histórica da linguagem, 
não tinham significado próprio permanente e, dependendo da 
situação prática, do gesto ou da entonação, podiam significar a 
simples indicação deum objeto ou sinal de que era necessária 
precaução ou um pedido para trazer alguma coisa. Por isso podemos 
supor que as primeiras palavras- exclamações, que não tinham rígida 
referência material nem significado permanente, expressavam antes 
uma situação efetiva e adquiriam sentido dependendo da ação em 
que se entrelaçavam. (LURIA, 1979, p. 29). 

 

 Corroborando com a fala de Luria (1979), Nunes (2016, p. 103) nos informa que 

“a língua é um fenômeno heterogêneo, dinâmico, sempre propício a alterações, torções 

e adaptações em função das diferentes comunidades de falantes”. Neste sentido, parte da 

variação da língua como um fenômeno a ser abordado de maneira científica, e seus 

conceitos e métodos visam a proporcionar uma compreensão aprofundada dos fatores que 

influem na produção de diversas maneiras de uma língua ser falada por seus 

interlocutores, denominadas variantes linguísticas, que nada mais são que as formas 

linguísticas alternativas existentes nas diversas comunidades de falantes (NUNES, 2016).  

Em suma, compreender a lógica de funcionamento da variabilidade linguística- eis a 

principal tarefa da Sociolinguística (NUNES, 2016. p. 103).  

 Nunes (2006, p. 104) salienta que:  

Basicamente, a variação linguística pode ser gerada dois grandes 
grupos de fatores. O primeiro grupo abrange os chamados fatores 
internos, que dizem respeito aos aspectos fonéticos, morfológicos, 
sintáticos, semânticos e discursivos que influem na produção de 
diferentes variantes de fala. O segundo grupo, por ser turno, abarca 
os  fatores externos à linguagem, tais como etnia, gênero dos falantes 
e aspectos sociais ( renda, classe social, nível de escolaridade) e 
contextuais ( situações de proferimento dos discurso) A linguagem 
é um sistema simbólico em que a tensão se pronuncia a partir da 
coexistência de vetores cujos sentidos são opostos: uma aponta para 
a unidade do sistema linguístico, enquanto o outro se direciona para 
a variabilidade e a diferenciação em função desses fatores internos 
e externos ao sistema linguístico. Sua manifestação deve ser sempre 
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a partir da dialética que envolve conservação e inovação, 
manutenção e dinamismo. (NUNES, 2016. p. 104).  

 

 Por fim, buscamos também um diálogo com a análise retórica descrita por 

Mazzotti (2001). Segundo o autor, a análise não pode restringir-se ao discurso, uma vez 

que o autor adapta-se aos diversos auditórios para que deliberem adotando a sua posição. 

“Tendo isso como regra de regulação da análise, toma-se o discurso para expor quais as 

técnicas que foram utilizadas, particularmente as que instituem o que se diz ser o real. 

As principais são as metáforas e metonímias, bem como a dissociação de noção”. Elas 

são separáveis para fins de análise, mas frequentemente estão imbricadas ou em alguma 

relação de inclusão. Uma dissociação de noções pode sustentar-se em uma metáfora que 

coordena os seus significados (MAZZOTTI, 2001, p. 3). 

 Em seu manuscrito Mazzotti (2001, p. 11) nos informa algumas regras de condutas 

para a dialética e retórica, que tem o objetivo de mitigar possíveis erros analíticos.  

 
Primeira regra da situação dialética: apenas e tão somente o 
argumento pode ser posto em causa, nunca a pessoa que o apresenta. 
Na situação retórica o caráter dos oradores fornece elementos para 
sustentar e reforçar o que ele diz; na situação dialética é preciso 
deixar de lado quem apresenta do argumento, logo o caráter do 
orador é considerado irrelevante, uma vez que os interlocutores são 
reconhecidos como iguais. Esta é uma diferença específica das duas 
situações, pois o admissível na situação retórica, não o é na dialética. 
Segunda regra: uma proposição que tenha sido descartada, que os 
debatedores concordam não ter validade, não pode ser apresentada 
de novo. Na situação retórica um oponente pode retomar o 
descartado, cabe ao seu adversário mostrar isso e se aproveitar para 
desqualificar o orador. Terceira regra: não falsear, apresentar 
argumentos mentirosos, ou outras maneiras de iludir, sabendo que 
está fazendo isso, apenas para ganhar o debate dialético. Essa regra 
nem sempre é obedecida na situação retórica, a desonestidade do 
orador pode lhe dar votos, assentimento, prestígio, caso o auditório 
ou não tome consciência do esbulho, ou admita, por razões não 
vinculadas ao debate. Por exemplo, alguém se apresenta como 
profeta, alguns acreditam em sua palavra, por isso tudo que ela diz 
é credível, mesmo sendo uma mentira explícita. Isso significa 
auditório sustenta o orador, este não o engana caso não queira. Ao 
examinar a autoridade de um orador, verificando quantos aderem ao 
que ele propõe, fica-se sabendo muito acerca de seus apoiadores. 
Essas são regras de condutas, portanto éticas, mínimas para conduzir 
o debate, não as respeitar compromete o resultado pretendido. No 
âmbito das ciências a identificação de fraudes e plágios é uma das 
tarefas dos membros de suas comunidades. Além disso, as diversas 
metodologias científicas são um repositório justificado de práticas 
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eficazes para produzirem conhecimentos confiáveis. E as 
recomendações metodológicas podem ser lidas pelo avesso: fizemos 
o contrário do recomendado e foi um desastre, erramos. 

 

 Corroborando com Mazzotti (2001) salientamos que “é difícil saber qual é a 

teoria que explicaria a prática, uma vez que a contestada não fornece as razões de um 

fazer. Não resolveremos esse problema discutindo os significados de teoria e de prática, 

nem afirmando esta ou aquela posição a respeito de nomes”. A via para esclarecer o 

problema é a da análise do que se diz em situação, a análise retórica (MAZZOTTI, 2001, 

p. 3) e argumentativa (CASTRO, 2011). 

 Baseados nessa visão de linguagem e dos aspectos argumentativos, buscamos 

objetividade no acesso às representações sociais. Mazzotti e Alves-Mazzoti (apud 2010, 

ALVES-MAZZOTTI; FUMES; AGUIAR, p.76-77) argumentam sobre a confluência 

entre as duas teorias. 
...a análise retórica é feita por meio de técnicas argumentativas, 
das quais a mais geral é a que estabelece o que se considera ser o 
real, ou o que podemos chamar a representação social das coisas 
no mundo. Estas técnicas recorrem a esquemas gerais a respeito 
da estrutura do real e operam por meio da comparação ou da 
analogia entre noções para estabelecer aquelas consideradas 
expressões corretas da realidade. A sociedade, os grupos sociais, 
as assembleias estabelecem os significados por meio de 
negociações tendo por base procedimentos menos ou mais 
conhecidos por seus membros. 

 

 Pela confluência analisada, propõem utilizar tal ferramental para o acesso às 

representações sociais, uma vez que, segundo eles, “a investigação dos significados 

atribuídos pelos grupos às coisas de seu entorno, condição necessária à análise 

psicossocial, se serve de discursos, nos quais as pessoas utilizam as técnicas da retórica, 

de maneira consciente ou não.” (p.77). 

 Concordamos com a defesa feita pelos autores e utilizamos a análise 

argumentativa como ferramental de análise. 
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CAPÍTULO 4  

 

4.0 Análise das entrevistas semiestruturadas   

 

 Estas entrevistas ocorreram com professores oriundos de zonas fronteiriças 

(Região de Macapá /Oiapoque), com vivência urbana e interiorana e de atuação 

profissional frente à diversidade de fronteira. Tal característica torna este grupo de 

professores especialmente importante para as análises de RS propostas neste manuscrito.  

As entrevistas ocorreram in loco do trabalho docente desenvolvido por estes professores. 

No ato das entrevistas os professores foram confrontados através de um roteiro de 

entrevista previamente consolidado pelo grupo de pesquisa em RS / MEA (Anexo 01). 

 As entrevistas ocorreram entre o período de agosto de 2015 a maio de 2016. Os 

diálogos foram gravados e, quando possível, filmados, para que fosse possível recorrer 

aos dados sempre que necessário. Para o levantamento de dados foi feito entrevistas 

semiestruturadas (ANEXO I) com professores oriundos da cidade de Macapá, professores 

urbanos, indígenas, quilombolas e ribeirinhos. A escolha desses sujeitos tem como 

objetivo respeitar critérios que demostrassem as diferenças multiculturais da região 

franco-amapaense. O objetivo das entrevistas foi de ressaltar as representações sociais do 

trabalho docente pelos professores de educação básica, inseridos no contexto de 

diversidade de fronteira na região de estudo.  

  

 A pesquisa contou com o diferenciado grupo de participantes totalizando 12 

(doze) sujeitos, sendo eles: 

 

* 2 (duas) professoras indígenas da etnia Apalaí que leciona na Aldeia Parapará, 

localizada no Parque Montanhas do Tumucumaque e que fala tronco Caribe e 

português;  

 

* 1 (um) professor indígena da etnia Waiãpi, falante do tronco linguístico Tupi-

guarani, vivente na aldeia karapijuty, localizada no município amapaense de Pedra 

Branca do Amapari; 
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* 1 (um) professor oriundo do meio urbano mineiro que dedicou seu trabalho 

docente na região do Macapá com povos indígenas, especialmente com a etnia 

Waiãpi, acumulando experiências de mais de 10 anos; 

 

* 1 (uma) professora oriunda da cidade de Macapá que atua com educação 

indígena, em uma aldeia Apalaí; 

 

* 1 (uma) professora oriunda da cidade de Macapá que atua em escola da Rede 

estadual na área rural de Macapá/Santana, localizada em uma colônia quilombola 

e ribeirinha, Escola Estadual Foz do Rio Pirativa; 

 

* 1 (uma) professora oriunda da cidade de Macapá que atua em escola da Rede 

estadual e municipal da área urbana de Macapá, com experiência em educação 

quilombola;  

 

*5 (cinco) professores oriundos da região do Macapá e Oiapoque, com vasta 

experiência docente vivenciada com povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. 

Um dos professores é indígena e exerce sua atividade docente na região do 

Oiapoque.  

 

 As análises contem a apresentação dos sujeitos, a disposição das controvérsias que 

nos levaram as teses, os acordos e suas relações com as teses através dos argumentos e os 

indícios das representações sociais. Por se tratar de uma abordagem processual das 

representações sociais, dispomos os indícios que sustentam as ancoragens e apresentamos 

as metáforas que nos levaram aos indícios das objetivações, estas trabalhadas com 

indução de metáfora acerca do trabalho docente. Totalizaram 7 entrevistas, com 12 

sujeitos, 1 das 7 entrevistas ocorreu com um grupo focal (5 sujeitos). O grupo focal não 

teve indução a metáfora, o indício de objetivação foi extraído do discurso.  1 entrevista 

ocorreu com 2 professores simultaneamente. Os acordos foram extraídos de momentos 

importantes da fala dos sujeitos, neste sentido alocamos o momento da fala logo em 

seguida aos acordos. No final de cada tese apresentamos um esquema cromático cujo 

objetivo foi demostrar as ligações dos acordos e argumentos de cada tese. Para auxiliar o 

leitor optamos por dispor de uma régua baseada no MEA (ANEXOS II e III) que ajuda a 
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interpretar os esquemas das teses. Embora a régua esteja disponível nos anexos, 

encadernada junto a este trabalho, dispomos da mesma ferramenta desassociada ao 

documento para facilitar a interpretação das análises, gerando uma maior mobilidade.  

   

 Cabe aqui ressaltarmos que a presente pesquisa faz parte do projeto intitulado 

ANÁLISE DO TRABALHO DOCENTE ATRAVÉS DAS IMAGENS DO TRABLHO 

COTIDIANO DO PROFESSOR, coordenado pela professora pesquisadora Mônica 

Rabello de Castro, no âmbito da Universidade Estácio de Sá - UNESA. Na vertente 

multicultural, um primeiro trabalho intitulado: Representação Social do Trabalho 

Docente por Professores na Diversidade Linguística de Macapá foi apresentado pela 

pesquisadora Rosy Anne Soares para obtenção do título de dissertação no segundo 

semestre de 2016. O manuscrito Representações Sociais do Trabalho Docente por 

Professores de Educação Básica no Contexto de Diversidade da Fronteira Franco 

Amapaense, aqui apresentado, é o segundo da linha de pesquisa, na vertente multicultural, 

coordenado pela professora Mônica Castro, consolidando, portanto, um grupo de 

pesquisa na região de Macapá/Oiapoque.  

 

4.0.1. Análise da entrevista com Cecília Apalaí.  

Dia 26 de abril de 2016 (primeira ida à campo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto. 12.. Entrevista com a professora Cecília Apalaí.  
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A professora Cecília pertence à etnia Apalai, seu idioma é o Apalaí do tronco 

Caribe, além de seu idioma natal Cecília tem relativa fluência no português. Atua a mais 

de 24 anos no magistério e coordena o centro cultural indígena no centro de Macapá, local 

onde ocorreu a entrevista. Como docente a professora leciona no parque do 

Tumucumaque. No trabalho de Soares (2016, p.14) a autora salienta a importância do 

Parque do Tumucumaque, relevante para tomarmos consciência da magnitude e 

diversidade local. 

O Parque é a maior unidade de conservação do mundo em área de 
floresta tropical, possuindo 3,6 milhões de hectares e abrangendo uma 
vasta região que se distribui pela fronteira norte do Brasil, no Estado do 
Amapá. O parque é constituído pelas Terras indígenas situadas na 
região de fronteira; nele encontram-se, em maior número, os Tiriyó e 
Kaxuyana – que atualmente segundo a organização não governamental 
Iepé, somam cerca de 1550 pessoas distribuídas em 30 aldeias –; e os 
Wayana e Aparai, etnia de nossa entrevistada que contam com 
aproximadamente 900 pessoas que estão distribuídas em 30 aldeias 
sendo uma delas a aldeia a Pará Pará, lar das duas irmãs. O único meio 
de acesso a essa região e feito por via área. 

 

 Durante a entrevista tive a ajuda da professora e pesquisadora Rosy Anne Soares, 

citada acima. Rosy fez consideráveis questionamentos com o objetivo de revelar 

considerações que eu desconhecia e que, possivelmente, a entrevistada não argumentaria, 

por se tratar de assuntos delicados como, por exemplo, a ação de Ongs na educação 

indígena e também sobre o fato de a entrevistada ser filha de um Cacique, o que a coloca 

em posição de destaque na aldeia, tal posição subjuga o fato de Cecília ser mulher, pois 

na cultura indígena o cargo de professor é tido como valoroso e atribuído normalmente 

aos homens que caçam (bons caçadores, são bons professores).  

 A professora Cecília tem irmãos e irmãs, mas aqui salientamos a também 

professora Ereu Aparaí, irmã mais nova e que nos cedeu uma entrevista a qual é 

apresentada aqui neste trabalho subsequentemente a esta análise.  

 A análise procura primeiramente os momentos de controvérsia. Cada controvérsia 

é então descrita por teses, de modo geral, apenas uma. Para a identificação das teses 

procuramos o que é objeto de controvérsia, aquilo que está sendo defendido ou 

desqualificado. No discurso de Cecília, encontramos quatro controvérsias girando em 

torno da temática por nós perseguida.  
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A primeira controvérsia diz respeito a imposição da cultura branca sobre a cultura 

indígena. Em vários momentos do discurso da professora Cecília, foi possível observar 

seu desconforto sobre a aparente sobreposição cultural, seja por meios midiáticos ou por 

adequação ao meio de vida ou, ainda, por sua vivência nos cursos de formação. Alguns 

indígenas, estudantes, quando estão na cidade ficam deslumbrados com o novo, que para 

eles seria o meio urbano, característico de Macapá. No relato, nos foi dito que alguns 

alunos optam pelo estudo em Macapá unicamente por estar inserido no meio urbano, um 

refúgio para aqueles que tentam obter uma nova experiência de vida. Além do modo de 

vida, os atritos culturais são observados através da metodologia de ensino, com a 

utilização do idioma português em sobreposição ao idioma materno indígena, as aulas são 

ministradas em português e, mesmo havendo a necessidade de recorrer ao idioma 

materno, os indígenas, guiados pela metodologia aplicada nos cursos, não redundam no 

aprendizado devido a esta incompatibilidade.  

 A segunda controvérsia versa sobre a aplicabilidade de metodologias externas a 

cultura indígena. No ambiente escolar o professor indígena se vê refém das metodologias 

da escola urbana, tais metodologias não condizem com o modo de vida indígena e nem 

levam em conta a incompatibilidade cultural, com a cultura dos povos indígenas. O 

externo, no ponto de vista metodológico, não se articula com o modo de vida indígena. 

No discurso, a professora salienta que uma educação indígena deve ser feita por indígenas 

e não para os indígenas. A educação feita para indígenas, não é feita por indígenas. Tal 

crítica revela a desconformidade para com o ensino indígena. A educação se administrada 

por indígenas revelaria particularidades, especificidades oriundas dos povos indígenas. 

 A terceira controvérsia consiste na imposição da Língua Portuguesa no processo 

de escolarização, tal imposição acarreta dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez, que o professor precisa, primeiramente, explicar o conteúdo na língua materna 

ou até mesmo, “traduzir” algumas palavras da língua portuguesa para a língua materna, a 

fim de que o aluno compreenda e aprenda o que está sendo ensinado. Neste sentido é 

possível observar que o indígena não tem dois conhecimentos e, sim, que o conhecimento 

é produzido a partir de duas culturas: a indígena e a não indígena. Logo, torna-se 

necessário que ele seja maleável e transite entre as duas culturas a fim de construir 

conhecimento. 
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 A quarta controvérsia diz respeito ao papel cultural das lideranças indígenas em 

sua sociedade. Na cultura indígena os caciques, tidos como líderes dos indígenas, atuam 

como norteadores das opiniões comunitárias, tais líderes são, em sua maioria, homens e 

anciões que estipulam, enfaticamente, diretrizes. No discurso da professora, foi possível 

observar que a sociedade indígena, no geral, distingue tarefas específicas para diferentes 

gêneros, sejam estas relações profissionais ou pessoais, que são em sua maioria decididos 

e tidos por homens, de preferência mais velhos. Afins da cultura indígena, o cacique, pai 

das professoras Cecília e Ereu, as nomearam como professoras, cargo este dedicado em 

sua maioria para homens, de preferência caçadores, uma vez que estes são líderes natos e 

desempenham um papel crucial na comunidade, que é a sobrevivência. Tal ruptura com 

o comum comunitário indígena atraiu considerável desconforto para com o papel 

desempenhado pelas professoras em sua comunidade. Habitualmente, na cultura indígena 

analisada, o aprendizado é feito através de conversas à beira do fogo, em reuniões, onde 

os mais velhos relatam experiências de vida para os mais novos. Para um jovem indígena 

aprender com uma mulher, não anciã é duplamente desconfortável, uma vez que tal papel 

é apenas desempenhado por homens anciões. Tal dificuldade cultural é relatada pela 

professora Cecília, essa dificuldade é compartilhada, geralmente, por professoras 

indígenas como iremos ver na entrevista da professora Ereu, irmã de Cecília. Ereu tem 

mais um agravante cultural. Além de mulher é a filha mais nova. Culturalmente o filho 

mais novo é afastado de qualquer privilégio social. Convém esclarecer que, neste caso, o 

Cacique indicou todos os seus próprios filhos para a tarefa de professor, as filhas entraram 

no bojo.  

  Dado ao exposto apresentamos um esquema das teses da referida 

entrevista. O esquema demonstra o assunto cerne que relaciona todas as teses presentes 

no discurso da professora Cecília.  
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Esquema 03. Esquema de articulação das teses, professora Cecília. 

 

 É importante ressaltar que as quatro teses estão em sintonia do discurso dela. Além 

disso, revelam que a posição de Cecília não tem nada de ingênua, ao contrário, mostra 

reflexões sobre o tema da Educação Escolar Indígena bastante arrojadas. Apresentamos, 

em seguida, a análise de cada uma delas.  

 

TESE 1 – O BRANCO IMPÕE A SUA CULTURA SOBRE A CULTURA 

INDÍGENA 

Acordo 1: O planejamento das aulas é feito com base na cultura do branco, imposta 

pelos cursos de formação. 

 “Antes não sabia preparar, como contei o início da minha vida... quando eu fiz curso de 

preparação de plano de aula, plano de ensino essas coisas. Agora a gente faz 

preparativo, as vezes semanal em cima desse plano a gente trabalha, Inclusive eu faço 

esses planos, planejamentos de aula para que eu possa dá aula para meus alunos.” (159 

a 162) 

Acordo 2: É imposta a utilização da Língua Portuguesa durante as aulas dos indígenas. 
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 “Eles falam a língua materna deles, é difícil trabalhar com a língua materna, quer dizer, 

a língua portuguesa, porque precisa fazer uma tradução, explicar na língua primeiro, 

explicar em português e depois na língua...” (168 a 170).  

“Primeiro explico, principalmente na leitura, fico lendo e perguntando para os alunos 

se eles entenderam alguma coisa sobre o texto, se eles interpretaram ou não. Aí eles 

falam: não entendi nada. Você explicou tudo em português e você leu na língua. Dá pra 

você repetir de novo ou explicar de novo na língua? E eu tenho que me virar, tem que 

explicar pra eles. Qual o significado da palavra, principalmente a palavra que tenha no 

texto, tem algumas palavras mais fácil e tem umas difíceis.” (172 a 177).  

Tipologia do argumento 1: O argumento que liga os acordos 1 e 2 à tese 1 está fundado 

na estrutura do real e opera por uma relação pragmática. Percebe-se a transferência de 

valores da cadeia causal, havendo reversibilidade entre a causa e o efeito, pela 

coexistência que se faz presente. Para o sujeito, o planejamento das aulas feito com base 

na cultura do branco e a imposição da Língua Portuguesa (causas) acarretam a imposição 

da cultura do branco sobre a cultura indígena (efeito) e vice-versa. 

Acordo 3: O aluno indígena não entende quando a aula é dada em português.  

 “...muita das vezes, quando um não indígena vai para aldeia dá aula é muito difícil, 

muitas das vezes o aluno fica só ouvindo e depois pergunta, as vezes pergunta pra mim... 

qual o significado aquela palavra, foi difícil pra mim entender... haaa tá ... então vou 

fazer meu trabalho... é o que eles fazem...” (177 a 180) 

Tipologia do argumento 2: O acordo 3 está ligado à tese 1 por meio de um argumento 

quase-lógico, que opera como uma implicação. Ela fica evidenciada na seguinte relação, 

de acordo com o discurso do sujeito: O índio fala a sua língua nativa (que não é a Língua 

Portuguesa) e não entende quando o professor fala em português. Logo, a aprendizagem 

para o indígena não acontece. Então, a aula em português é só uma imposição da cultura 

do branco prevalecendo sobre a cultura indígena durante as aulas. Resumimos esta 

argumentação em um esquema que a resume. 
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Esquema 04. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 1. 

 

 O esquema acima mostra a relação dos acordos e argumentos da tese 1, presentes 

no discurso da professora Cecília. Os acordos 1 e 2 se relacionam a tese 1 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 3 se relaciona com a tese 

1 através do argumento quase lógico, tautologia. A tese sustentada está relacionada a 

imposição da cultura do branco sobre a cultura do índio, de uma forma direta ou indireta, 

através de ações profissionais ou através de projetos e ações midiáticas.  

 Conforme já havíamos assinalado, a argumentação apresenta-se como fruto de 

reflexões que ela faz de sua prática. Ela procura desvalorizar a imposição de uma cultura 

sobre a outra revelando uma consequente ineficiência da escola da aldeia, já que os alunos 

acabam por não entender. A segunda tese é quase uma consequência da primeira. 

 

TESE 2 – A ESCOLA INDÍGENA DEVE SER FEITA PELO ÍNDIO 

 

Acordo 1: Não existe educação indígena, o que tem até hoje é educação para indígena. 
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 “...hoje a gente fala mais, a educação indígena é mais falado assim... esqueci a palavra... 

educação diferenciada. É na realidade até hoje, até agora, ainda não existe educação 

indígena, o que tem até hoje é educação para indígena”. (247 a 249)  

Acordo 2: Educação indígena seria conhecimento que vem da nossa própria cultura. 

 “...educação indígena seria conhecimento que vem da nossa própria. Assim, por 

exemplo, hoje não temos livro didático e ainda não é o que nós produzimos livro didático 

é o que vem da cidade. Tudo é formado não é indígena, não é realidade indígena, sempre 

da cidade. Por exemplo: livro didático, material escolar, tudo. ” (251 a 254) 

Tipologia do argumento 1: O argumento que liga o acordo 1 à tese 1 é uma dissociação 

de noções, onde o termo 1 é a Educação para Indígena e o termo 2, a Educação Indígena. 

Ela faz isso para valorizar algo que ela diz não existir e desvalorizar o que é feito. O que 

existe não é bom, o bom é o que viria de sua própria cultura, o que nos leva ao acordo 2 

O argumento 2 liga o acordo 2 à tese 1 por um argumento quase lógico, que define o que 

seria a Educação Indígena, aquela que não existe, mas a que é a que seria melhor, com 

mais valor para ela. 

 

Esquema 05. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 2. 
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 O esquema acima demonstra a relação dos acordos e argumentos da tese 2, 

presentes no discurso da professora Cecília.  Os acordos 1 e 2 se relacionam com a tese 2 

através do argumento fundado na estrutura do real, meio/fim. Além dos acordos 1 e 2, 

através do discurso da professora Cecília foi evidenciado uma dissociação de noções entre 

Educação indígena e Educação para indígena. A tese sustentada relacionada pela 

especificidade do ensino indígena que deve ser feito pelo indígena para o indígena.  

Para o sujeito, é preciso que a educação indígena venha da cultura indígena e que 

os materiais sejam produzidos pelos próprios indígenas para que se possa afirmar que a 

escola é, de fato, feita pelo índio.  

As duas teses seguintes também estarão relacionadas entre si. 

  

 

 

Acordo 1: É imposta a utilização da Língua Portuguesa em detrimento da língua materna 

(indígena). 

 “A gente encontra muita dificuldade assim na sala de aula junto com os alunos inclusive. 

É que eles têm dificuldades de compreender a língua portuguesa e matemática e entre 

outras disciplinas." (l. 63 a 65) 

“...trabalhar com indígena é um pouco difícil. Eles falam a língua materna deles, é difícil 

trabalhar com a língua materna, quer dizer, a língua portuguesa, porque precisa fazer 

uma tradução, explicar na língua primeiro, explicar em português e depois na língua...” 

(l. 167 a 170) 

Acordo 2: A comunidade indígena não reconhece a mulher como professora. 

 “Muita coisa, porque a nossa cultura é muito complicado, quando você trabalha com os 

alunos que são um pouco mais adultos é muito difícil, porque na nossa cultura é muito 

complicado, porque não temos liberdade para conversar com todo mundo.” (l. 191 a 193) 

“A mulher tem ainda aquele preconceito da minha terra indígena, o lugar da mulher é 

cuidar da casa, dos filhos e eles acham estranho mulheres exercendo esse tipo de 

trabalho... os alunos. Para eles, a pessoa já não é mais, não pertence mais a nossa 

cultura, não pertence mais como mulher Apalaí-waiana.” (l. 195 a 198) 

Acordo 3: A formação não contempla as necessidades indígenas.  

   TESE 3 – A PROFESSORA INDÍGENA ENCONTRA DIFICULDADES  

ESPECÍFICAS NA DOCÊNCIA 
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 “É um desafio muito grande pra gente e tudo isso e nós professores que saímos da aldeia 

em busca de maior informação e nos ajudou muito e hoje a gente próprio também 

ajudamos, o professor que está em formação para que eles possam melhorar o ensino 

deles na sala de aula juntamente com os alunos indígenas no caso. ” (l. 76 a 79) 

Tipologia do argumento 1: O argumento que liga os acordos 1, 2 e 3 à tese 3 está 

fundado na estrutura do real, operando por uma relação de causa e efeito. Para o sujeito, 

a imposição da Língua Portuguesa, o não reconhecimento da mulher como professora 

pela comunidade indígena e o modelo de formação, que não contempla as necessidades 

indígenas, (causas) fazem com que a professora encontre dificuldades específicas na 

docência (efeito).  

Acordo 4:  “Jogo de Cintura” 

 “... E é uma luta muito grande é porque eles têm dois conhecimentos: o conhecimento 

cultura própria deles que está mais forte lá dentro e tem esse conhecimento não indígenas 

que é muito difícil pra gente né. Isso que a gente encontra muita dificuldade e tem que 

ter muito jogo de cintura. Tem que conversar com eles que o estudo é muito importante 

para eles.” (l. 65 a 69) 

Tipologia do Argumento 2: O acordo 4 funda a estrutura do real por meio de uma 

metáfora. Jogo de cintura refere-se à necessidade de alguém que caminha em terreno 

acidentado ter que ter uma cintura ágil para fugir dos empecilhos. A cintura tem que ser 

forte e maleável para conseguir ultrapassar obstáculos. Cecília apoia-se no fato de que o 

indígena tem dois conhecimentos: o conhecimento da cultura própria, que predomina e o 

conhecimento não indígena, que é mais difícil, porém necessário. Nesse caso, ela precisa 

ser maleável para adaptar-se em diversas situações e favorecer a interação dialógica entre 

pertencimento e diferença.  
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Esquema 06. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 3. 

 

  

 O esquema acima demonstra a relação dos acordos e argumentos da tese 3, 

presentes no discurso da professora Cecília. Os acordos 1, 2 e 3 se relacionam com a tese 

3 através do argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. O Acordo 4 se 

relaciona com a tese 4 através do argumento que funda o real, metáfora. A tese sustentada 

se refere a dificuldade encontrada por professores indígenas no trabalho docente.  

 A tese 4 apoia-se em uma relação temporal, algo que era antes e que agora é 

diferente. O que se defende é exatamente a mudança. 

 

TESE 4: ANTES A DOCÊNCIA INDÍGENA ERA LEGITIMADA PELA 

APROVAÇÃO DAS LIDERANÇAS HOJE É PODE SER PELA FORMAÇÃO 

 

Acordo 1: Se tiver formação não precisará mais de aprovação das lideranças.  

 “É o cacique que indicava o rapaz, menos menina... Assim que eles faziam. Agora como 

está tendo essa formação, eu acho que vai haver mais mudanças, não vai precisa mais 

indicação, mesmo assim está tendo essa aprovação das lideranças pra ser professor, pra 

ser professora.” (l.227 a 229)  
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Tipologia do argumento 1: O argumento que liga o acordo 1 à tese 4 é um quase-lógico 

evocado por uma implicação lógica voltado para o se... então: Se tiver aprovação, então 

não precisará de aprovação das lideranças.  

Acordo 2: Ela e a irmã conseguiram ser professoras através da formação. 

 “Na época quando trabalhava, trabalhava como voluntária durante 5-7 anos e quando 

eu comecei a estudar, terminei meu curso. Eu mesma comecei a buscar emprego porque 

eu queria trabalhar, tinha essa formação... e a gente conseguiu, no meu caso e da minha 

irmã também, a Ereu.” (l.236 a 238) 

Tipologia do argumento 2: O argumento que liga o acordo 2 à tese 4 está fundando o 

real, operando pelo caso particular. Ela toma o exemplo dela e o da irmã para mostrar que 

pode ser professora sem aprovação das lideranças porque elas conseguiram.  

Acordo 3: “Eu quebrei as regras” 

Tipologia do acordo 3:  

“...Mas o que começou a acontecer? Eu comecei a quebrar essas regras, na época, mas 

hoje a maioria das meninas estão começando a seguir o meu caminho, eu estou falando 

do meu povo. Mas tem outras etnias que já em esse avanço, as próprias mulheres estão 

lutando pelos seus próprios direitos, estão dentro do movimento indígenas, Mas no nosso 

caso não...” (l.218 a 222 ) 

 

Tipologia do argumento 3: O argumento que liga o acordo 3 à tese 4 está fundando o 

real por meio de uma metáfora. A metáfora é muito utilizada no meio urbano, 

possivelmente por sua convivência nos grupos de formação, e evoca uma mudança de 

regras. Regras são quebradas, quebrar é algo forte e definitivo. Ela se apoia na ação 

quebrar na intenção de fortalecer a desconstrução de uma regra igualmente forte, 

constatando que através da formação, uma vez que com formação, não será necessária a 

aprovação das lideranças para docência. 
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Esquema 07. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 4. 

 O esquema acima demonstra a relação dos acordos e argumentos da tese 4, 

presentes no discurso da professora Cecília. O acordo 1 se relaciona com a tese 4 através 

do argumento quase lógico por uma implicação. O acordo 2 se relaciona com a tese 4 

através do argumento que funda o real, pelo caso particular, exemplo. O acordo 3 se 

relaciona a tese 4 através do argumento que funda o real, metáfora. A tese sustentada 

consiste na substituição da aprovação das lideranças indígenas pela formação docente. 

Outrora apenas o cacique decidia sobre o professor e suas condutas, agora a formação 

legitima a docência.    

 

Indícios de representação social 

 A análise mostra que o trabalho docente é fortemente ligado à questão da tensão 

entre as duas culturas. Cecília faz a defesa de uma escola em que a cultura indígena seja 

o grande organizador. Ao mesmo tempo, defende um novo lugar para a mulher no cenário 

novo que vivenciou, onde a questão de gênero era impeditiva do trabalho docente e 

entrado em cena um novo componente, a formação, para legitimar esse lugar. 

 A defesa que faz desse novo lugar relava um certo empoderamento da mulher 

professora, ainda em curso, pois ela revela também dificuldades de transpor as barreiras 

da situação anterior, em que esse lugar era interditado. 
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 A representação de seu trabalho está ancorada entre essas duas tensões: a de duas 

culturas convivendo e a dos dois papéis reservados à mulher em sua cultura. Em relação 

ao processo de objetivação, lançamos mão da indução de metáfora. 

A indução de metáfora:  

 A indução de metáfora teve como objetivo evocar o indício de objetivação da 

representação social no discurso da entrevistada. Fechamos o diálogo com a entrevistada 

expondo a seguinte indução de metáfora: A senhora é professora, quando a senhora dá 

aula se você pudesse se espelhar na natureza o que a senhora seria? Na natureza? 

 A entrevistada respondeu da seguinte forma:  

“Terra , floresta...A terra pra nós, você conhece muito bem as nossas realidades 

indígenas. Agora, a terra, ela é um tesouro pra nós, sem a terra nós não somos nada 

inclusive. Não existe cultura sem a terra, não existe povos indígenas e com a terra, sei lá 

um coisa que Deus deu aquele espaço. Na época a gente tinha o Brasil inteiro, mas agora 

temos pequeno espaço que é muito valioso para nós...” 

 
Fig. 05. Ilustração da objetivação do trabalho docente segundo a professora Cecília. 

 Ainda na entrevista complementamos a resposta para obter a posição do aluno. 

Fizemos o questionamento da seguinte maneira:  

 A terra, a senhora professora, seria a terra e os alunos? 
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 “São o que tem na terra, que existe na terra. Tudo: água, floresta. Mas o principal é 

assim é um tipo de coração a terra, porque sem a terra não fazemos nada, não produz 

nada. Por exemplo: a qualidade de educação não chega na nossa terra indígena, mas 

quando a gente vê essa terra a gente fica muito bem lá.” 

 

 
Fig. 06. Ilustração da objetivação do trabalho docente na perspectiva dos alunos para a professora Cecília.   

As imagens evocadas por Cecília devem ser interpretadas com muito cuidado. A 

terra para indígena tem um valor enorme, como ela faz questão de frisar. Sem a terra não 

há nada. Seu trabalho sendo comparado com a terra e os alunos como a vida que dela 

nasce é uma imagem que valoriza enormemente o trabalho docente. Ele permite a vida, 

dá suporte a tudo. Percebe-se, desse modo, o valor que o trabalho do professor tem para 

ela e, ao que parece, para sua comunidade. Um valor comparável somente à própria vida. 
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4.0.2 Análise da entrevista com a profa. Ereu Apalaí. 

Dia 27 de abril de 2016 (primeira ida à campo). 

 

 
Foto. 13.. Professora Ereu Apalaí em sua residência na cidade de Macapá.  

 

 A professora Ereu pertence à etnia Aparai, seu idioma é o Aparaí do tronco Caribe, 

além de seu idioma natal Ereu tem relativa fluência no português. Atua a mais de 10 anos 

no magistério. Assim como sua irmã Cecília, Ereu leciona e teve vasta experiência no 

parque do Tumucumaque. Ela disse que começou a lecionar devido a uma necessidade 

na aldeia, como era uma aldeia nova que seu pai, o cacique, construiu esta precisava de 

professor. A professora afirma que a docência era um sonho almejado desde a infância e 

tal sonho convergiu com as necessidades da aldeia. Aconselhada pelo pai Ereu retornou 

para a aldeia após sua formação na cidade de Macapá. Tal conselho é subsidiado pela 

carência de professores indígenas na comunidade, além de corroborar para com o pré-

requisito de que apenas homens indígenas têm acesso facilitado nestas comunidades. Ereu 

é a filha mais nova dentre todos os filhos do cacique.  

 A primeira controvérsia está relacionada à carência de professores nas aldeias 

indígenas. Segundo o relado da professora Ereu, o trânsito de professores formados em 

centros urbanos até a aldeia é difícil, uma vez que por lei, apenas os homens indígenas 

têm facilidade no acesso às comunidades. Dada essa carência, o cacique, pai da professora 

e líder indígena, teria aconselhado Ereu a se formar para prestar tal serviço à comunidade. 
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Além da dificuldade relatada, foi possível observar que Ereu adquire conhecimento sobre 

docência com pares urbanos, muito do que ela vivencia profissionalmente vem com uma 

grande carga cultural externa a sua cultura. A professora relata que suas dificuldades 

cotidianas, do trabalho docente, são tiradas com uma coordenação pedagógica urbana, 

distante da realidade cultural indígena.  

 A segunda controvérsia diz respeito ao idioma utilizado em sala de aula pelos 

indígenas. A professora Ereu relata uma considerável dificuldade em ministrar aulas no 

idioma português, língua esta não comum aos jovens indígenas. Seu idioma materno é o 

Apalaí, vertente do tronco Caribe. Durante a aula, os jovens indígenas sempre recorrem 

ao seu idioma materno, havendo uma ruptura curricular para com o aprendizado da língua 

portuguesa, tal circunstancia é tida como aprisionadora, onde o plano de aula não permite 

uma harmonia sobre o método utilizado em sala de aula. Tal circunstancia faz com que a 

professora Ereu administre suas aulas com dois planos de aulas distintos, um para atendar 

as especificidades indígenas, da língua materna e outro para atender a disciplina 

relacionada ao idioma português. Conforme já comentado acima, muitos dos conteúdos 

da Escola Básica dependem do aprendizado do português.  

  A terceira controvérsia está relacionada na utilização do recurso “Assessoria 

Pedagógica” por professores indígenas. Sempre que necessário, quando a professora Ereu 

sente necessidade de dividir relatos da docência ou de trocar experiências do trabalho 

docente, esta faz com pares que não compartilham de sua cultura. Muito do que a 

professora vivencia em sala de aula, em sua cultura indígena é específico e, para entender 

tal especificidade, ela não tem com quem trocar, sente-se sozinha para dar conta do que 

é necessário em seu trabalho docente. Os recursos urbanos estão aquém da assessoria 

necessária para atender às demandas específicas da cultura indígena.   

 Na quarta controvérsia a professora Ereu dá a continuidade à crítica sobre 

experiência docente indígena e urbana. Através do discurso da professora, foi possível 

observar que a cultura indígena vive em associação com a cultura do branco, que o 

indígena necessita se atualizar e viver em concomitância com a cultura branca. Segundo 

a professora, o indígena deveria aprender com a cultura do outro pode acrescentar a sua 

própria cultura. No diálogo a professora relata que o indígena necessita conhecer mais a 

sua cultura, mas também deve enxergar que o futuro da cultura indígena está integrado a 

cultura do branco.  
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Esquema 08. Esquema de articulação das teses da professora Ereu. 

 No discurso da professora Ereu foi possível relacionar as quatro teses em um 

ponto em comum, o futuro multicultural da educação indígena. A professora diz que sua 

visão sobre a educação indígena está na associação da cultura indígena com a cultura do 

branco, como demonstrado no esquema acima.  

 

 
TESE 1. A MULHER INDÍGENA PODE SER PROFESSORA.  

 

Acordo 1:  O Cacique dizia que a aldeia precisava de professores. e não tinha homem. 

(15-16).  

“Porque tinha uma necessidade na aldeia, como era uma aldeia nova que meu pai 

construiu e precisava de professor. Eu mesma era professora e meu sonho era esse, mas 

só que depois teve uma carência muito enorme na aldeia..” 

Acordo 2: A entrada na aldeia de um professor não indígena é muito difícil (09). 

“Porque tinha uma necessidade na aldeia, como era uma aldeia nova que meu pai 

construiu e precisava de professor. Eu mesma era professora e meu sonho era esse, mas 

só que depois teve uma carência muito enorme na aldeia. Então o meu pai preferiu que 

eu voltasse para a aldeia: estudar, terminar e voltar para lecionar a aula para lá a escola 

indígena porque para entrada na escola de um professor não indígena é muito difícil.” 
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Tipologia do argumento 1: Os acordos 1 e 2 se relacionam com a tese 1 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático. Transfere valores de uma cadeia 

causal, efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito para a causa. No caso de pessoas, 

a transferência se dá não por causalidade, mas por coexistência. Neste caso o cacique 

queria que Ereu se tornasse professora e a aldeia necessitada de um professor.  

Acordo 3: Ser professora era um sonho (10-11).   

“Eu mesma era professora e meu sonho era esse, mas só que depois teve uma carência 

muito enorme na aldeia.” 

Tipologia do argumento 2: O acordo 3 se relaciona com a tese 1 através do argumento 

que funda o real, por ilustração.  A professora ilustra a profissão como um sonho, tal 

argumento reforça a adesão de uma regra já admitida, fornecendo casos particulares que 

neste caso era o interesse da Ereu em se tornar professora. Pelo argumento Ereu demostra 

interesse pela variedade de aplicações possíveis, aumentam a presença na consciência, a 

ilustrando como um sonho.  

 A ilustração difere do exemplo pelo estatuto da regra que ele se propõe a apoiar. 

Enquanto o exemplo serve para fundar uma regra, a ilustração tem o objetivo de reforçar 

a adesão a uma regra conhecida e admitida, fornecendo casos particulares que esclarecem 

o enunciado geral, mostram interesse pela variedade de aplicações possíveis, aumentam 

a presença na consciência; 

Acordo 4: Meu pai, o cacique preferiu que eu fosse professora. (11-13).  

‘Então o meu pai preferiu que eu voltasse para a aldeia: estudar, terminar e voltar para 

lecionar a aula para lá a escola indígena porque para entrada na escola de um professor 

não indígena é muito difícil.” 

“...Sim, por isso eu fui pra lá né? Como meu pai é cacique... por isso eu fui pra lá como 

professora...” 

Tipologia do argumento 3: O acordo 4 se relaciona com a tese 1 através do argumento 

fundado na estrutura do real, grupo e seus membros.  Tal argumento solidifica a relação 

indígena através de sua cultura, o Cacique é o líder da tribo e também é o pai da Ereu. 

Neste caso o argumento consiste em atribuir à pessoa e seus atos a manifestação da 

vontade ou crença de um grupo ao qual pertence, que neste caso é o grupo indígena e sua 

cultura.  
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Esquema 09. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 1. 

 

 
TESE 2: FAÇO DOIS PLANOS: LÍNGUA PORTUGUESA E NA LÍNGUA 

MATERNA 
 
 

Acordo 1: A aula tem que ser explicada na língua materna (103-104).  

“É conseguem se comunicar na língua materna e tem que explicar a aula na língua 

materna...” 

Acordo 2: Os alunos aprendem com a língua materna. (98-99).  

“Eles aprendem rápido, entende também... não tem muita dificuldade porque 

trabalhamos com as duas línguas:  a língua materna e a língua portuguesa.” 

Acordo 3: Os alunos indígenas são diferentes dos alunos não-indígenas (138-145). 

“...preparo através de um plano de aula, eu praticamente trabalho em dois horários. Fim 

de semana sempre elaboro o meu plano de aula para eles. Sempre faço isso com eles lá.... 

Olha, como faço isso... aí.. por exemplo: preparo o plano de aula para cinco dias. Porque 

os alunos não são como alunos não indígenas. Tenho que preparar bem cuidadosamente 

para eles. Já que não pode fugir do plano... É faço dois planos: língua portuguesa e na 

língua materna também para que eles possam de acordo com o plano para eles poderem 

fazer né as suas aulas.” 
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Tipologia do argumento 1: Os acordos 1, 2 e 3 se relacionam com a tese 2 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  Tal argumento traz a tona as 

especificidades da cultura indígena, pelo seu idioma, por sua relação educacional e pelas 

especificidades indígenas. O argumento relaciona transferência de valores de uma cadeia 

causal, efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito para a causa. Aqui a aula deve 

ser dada no idioma materno, caso contrário não ocorre compreensão pelo aluno indígena, 

além doa alunos indígenas serem diferentes, que por serem diferentes necessitam de 

especificidades pertinentes a cultura indígena. No caso de pessoas, a transferência se dá 

não por causalidade, mas por coexistência, aqui vista como uma coexistência cultural.  

Acordo 4: O plano de aula aprisiona (138-145).  

(Do que não se pode fugir, aprisiona.) 

“Já que não pode fugir do plano... É faço dois planos: língua portuguesa e na língua 

materna também para que eles possam de acordo com o plano para eles poderem fazer 

né as suas aulas.” 

Tipologia do argumento 2: O acordo 4 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

fundado na estrutura do real, por metáfora. A metáfora da prisão é recorrente entre 

professores, aparece em muitos trabalhos sobre o tema do trabalho docente. A metáfora 

evoca a situação de alguém que se vê privado da liberdade, sem poder fazer o que quer 

ou mesmo o que seja necessário. Nesse caso, existe alguma coação para que o plano 

aprendido nos cursos de formação seja o norteador do trabalho docente e a professora 

defende algo diferente em função dos seus alunos serem diferentes e mesmo só 

aprenderem do modo como ela faz. 
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Esquema 10. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 2. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos que se relacionam com a tese 

2 do discurso da professora Ereu.  Os acordos 1, 2 e 3 se relacionam com a tese 2 através 

do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 4 se relaciona com a 

tese 2 através do argumento que funda o real, metáfora. A tese sustentada consiste na 

incongruência entre os planos de aula. A professora vê a necessidade de fazer um plano 

de aula na língua portuguesa e outro na língua materna dada a incompatibilidade do 

trabalho docente, exercido neste contexto multicultural.  

 

 
TESE 3: OS PEDAGOGOS URBANOS TIRAM AS DÚVIDAS DOS 

PROFESSORES INDÍGENAS 
 
 

Acordo 1: Na aldeia o professor está isolado, só tem o professor, o cacique e a 

comunidade (41). 

“É daqui mesmo da cidade... lá não tem quase nada só o professor, o Cacique e a 

comunidade ... e mais quase nada...” 

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

que fundado na estrutura do real, por causa e efeito. O professor está isolado porque a 

aldeia não tem nada.  
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Acordo 2: A gente tem que se virar. (79).  

“Olha é difícil na aldeia, porque lá é praticamente isolado. Então a gente tem que se 

virar... nós mesmo né?...elaborar o trabalho, planos essas coisas né. Então quando a 

gente chega aqui, tem capacitação para professores. No caso tem capacitação através 

dos pedagogos.” 

Tipologia do argumento 2: O acordo 2 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

que funda o real, por metáfora. A metáfora evoca a imagem de alguém que de algum 

modo está em perigo e deve se esquivar para evitar o dano. Esta metáfora é comum em 

quase todos os grupos sociais brasileiros, como a professora se forma na capital, tem a 

influência dos colegas. 

Acordo 3: (Fato) Na aldeia, entre si, professores indígenas não trocam experiências.  

“...atualmente, já tem pedagogos indígenas. No caso quatro formados, agora já tem 

pedagoga lá na aldeia. Vão ser contratadas agora... para facilitar isso porque não tem 

como entrar professores não indígenas lá...” 

 Mesmo havendo pedagogo indígena na tribo, os professores indígenas ainda 

recorrem aos pedagogos urbanos que trabalham na Secretaria de Educação em Macapá.  

Acordo 4: (Fato) Na aldeia só pode haver pedagogo indígena (84).  

“Sim, daqui mesmo da cidade. Atualmente, já tem pedagogos indígenas. No caso quatro 

formados, agora já tem pedagoga lá na aldeia .Vão ser contratadas agora... para facilitar 

isso porque não tem como entrar professores não indígenas lá...” 

Tipologia do argumento 3: Os acordos 3 e 4 se relacionam com a tese 3 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  Transfere valores de uma cadeia 

causal, efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito para a causa. Aqui relacionamos 

a fatores importantes como: a falta pedagogos indígenas na aldeia, que entenderiam as 

necessidades indígenas e a falta de professores indígenas que proporcionariam uma troca 

de experiências. 
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Esquema 11. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 3. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos que se relacionam com a tese 

3 do discurso da professora Ereu.  O acordo 1 se relaciona com tese 3 através do 

argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. O acordo 2 se relaciona com a tese 

3 através do argumento que funda o real, metáfora. Os acordos 3 e 4 se relacionam com 

a tese 3 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. A tese sustentada 

está relacionada ao auxílio para aos professores indígenas por pedagogos urbanos. Os 

pedagogos urbanos estão distantes da realidade indígena e não atendem as especificidades 

do trabalho docente indígena, gerando um hiato para com o auxílio do trabalho docente 

indígena.  
 

  
TESE 4: O FUTURO DOS INDÍGENAS ESTÁ NO CONHECIMENTO DE SUA 

CULTURA EM ASSOCIAÇÃO À OUTRAS CULTURAS 
 

Acordo 1: O indígena só foca na sua própria cultura (113).  

“Não pode só ficar só focado na cultura não. Então ele tem que ter conhecimento geral.... 

Da cultura indígena...conhecimento da cultura indígena e cultura própria das suas 

culturas... “ 

Acordo 2: O conhecimento de outras culturas ajuda na defesa da cultura indígena (127).  
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“é importante para o aluno para lutar pelos seus direitos... porque ele acha que na cidade 

tem mais vantagem pra ele...as vezes tem aluno que quer estudar para própria defesa da 

cultura dele...conhecimento de outros lugares...” 

Tipologia do argumento 1: Os acordos 1 e 2 se relacionam com a tese 4 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  Transfere valores de uma cadeia 

causal, aqui se relacionam com a articulação da cultura indígena com a cultura do outro, 

neste caso a cultura branca. No discurso a professora busca um entendimento sobre a 

causa para o efeito, do efeito para a causa relacionando a cultura indígena e a cultura do 

branco não por causalidade, mas por coexistência. 

Acordo 3: O futuro do indígena está em compreender a sua cultura e a cultura dos outros.  

“Eu sempre falo para eles, o importante é eles aprenderem, estudar. Compreender o que 

eles estudam. O porque hoje em dia, a gente conhece a nossa cultura, a cultura dos 

outros...através dos nossos estudos, então falo para eles o importante estudar pra que 

vocês depois conheçam o futuro de vocês. Sempre falo pra eles...  porque hoje em dia é 

tem tudo esse negócio de ler...agora então o aluno estudante tem que conhecer, né?” 

A menção ao Futuro é feita de modo projetivo, = [Estudo (cultura indígena 

+cultura dos outros)], onde o papel da escola é definitivo. Trata-se de um novo futuro, só 

atingível pela escola, o que confere alto valor ao trabalho docente. 

Tipologia do argumento 3: O acordo 3 se relaciona com a tese 4 através do argumento 

quase lógico, por uma definição.   
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Esquema 12. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 4. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos que se relacionam com a tese 

4 do discurso da professora Ereu.  Os acordos 1 e 2 se relacionam com a tese 4 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 3 se relaciona com a tese 

4 através do argumento quase lógico, tautologia. A tese sustentada condiz na união entra 

a cultura indígena e a cultura do branco. Tal união reflete no fortalecimento da cultura 

indígena segundo o discurso da professora, um futuro com união para o fortalecimento 

da cultura indígena.  

 

Indícios de representação social: 

 A análise da entrevista da professora Ereu mostra que o trabalho docente está 

fortemente associado à defesa da cultura indígena, da realidade indígena e suas 

especificidades assim como a cultura do outro. O que nos pareceu revelador em sua fala 

é que, para Ereu o futuro do indígena está em entender e estudar a sua própria cultura 

como também em entender e estudar a cultura do outro, que neste caso seria a cultura do 

branco. Para ela, a cultura branca é algo que tem valor, mas que não ofusca o valor da 

cultura indígena. Ficou bem nítido, que as duas merecem o mesmo destaque. 

 Mesmo a professora relatando a existência de recursos urbanos para assessorar 

professores indígenas, vários indícios remetem à ideia de que todas as dificuldades seriam 

mitigadas se as aulas fossem ministradas no idioma materno, se o pedagogo que faz 

assessoria dos professores indígenas, também fosse indígena e que a escola indígena fosse 

também fomentada por conhecimentos específicos indígenas. O discurso acerca do 

trabalho docente feito pela professora Ereu se ancora em um futuro com união entre a 

cultura indígena e a cultura branca. Em relação ao processo de objetivação, lançamos mão 

da indução de metáfora. 

 

A indução de metáfora:  

 A indução de metáfora teve como objetivo invocar o indício de objetivação da 

representação social no discurso da entrevistada.  
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 Fechamos o diálogo com a entrevistada expondo a seguinte indução de metáfora: 

Ereu... Macapá está no meio de uma floresta enorme. E existem muitos elementos na 

natureza: árvores, animais... como você se vê comparando o seu trabalho como 

professora, com um desses elementos da natureza? Se tivesse um desses elementos para 

te representar no momento que você dá aula. Qual seria? 

 A entrevistada respondeu da seguinte forma:  

“Acho que seria uma paisagem... Para que meus alunos enxergassem ao redor, amar a 

natureza eu acho...” 

 Neste momento eu estimulamos a professora a falar mais... sobre o porquê da 

escolha paisagem: Sim, você acha que essa paisagem, qual seria a relação dessa paisagem 

com os alunos. Você como essa paisagem, o seus alunos como você disse ao seu redor.... 

“Ter uma visão ampla, para que eles possam... como assim...por exemplo: quando 

enxergamos a paisagem, tem uma visão muito grande. Então queria que os alunos 

enxergassem paisagem bem aberto.” 

 

Fig. 07. Ilustração da objetivação do trabalho docente segundo a professora Ereu. 

 

A imagem evocada pela professora Ereu remete a amplitude de uma paisagem.  A 

paisagem da natureza tem um papel fundamental na cultura indígena, representa sua 

subsistência e, para algumas etnias, elementos das paisagens podem ser divindades. A 
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professora remete com exuberância a paisagem, representando o grandioso papel do 

trabalho docente. Na paisagem estão contidos elementos da vida natural, da Amazônia, 

que é exuberante. De tal modo é possível observar que o trabalho docente tem grande 

valor para a professora.  No discurso a professora ainda salienta que o aluno observa com 

reverência tal paisagem, o que reforça enormemente o valor do trabalho docente. 

As representações do trabalho docente para essa professora trazem, ainda o 

componente associado ao Futuro como resultado de uma certa integração das culturas 

branca e indígena, pensamento não muito comum, sua defesa não é simplesmente de sua 

culura, mas dela em interação com a branca. 

 

 

4.0.3. Análise da entrevista com os profs. Aikyry Waiãpi e Evilásio Ribas. 

Entrevista cedida pela pesquisadora Rosy Anne. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 
Foto. 13. Professor Aikyry Waiãpi.                                             Foto. 14. Professor Evilázio Ribas. 

 

A entrevista foi feita com os professores Aikyry e Evilásio pela professora Rosy 

Anne. O professor Aikyry Wajãpi é indígena, da etnia Wajãmpi; falante do tronco 

linguístico Tupi mora na aldeia karapijuty, localizada município amapaense de Pedra 

Branca do Amapari. Com formação em Licenciatura Indígena no Oiapoque pela 

Universidade Federal do Amapá- UNIFAP; o entrevistado é professor do Ensino 

Fundamental e Médio pelo Sistema de Organização Modular de Ensino Indígena – 
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SOMEI-, onde atua como professor da disciplina Cultura Indígena na Escola Estadual 

Indígena Aramirã. 

 O professor Evilásio nasceu em Minas Gerais e ainda jovem foi para o estado de 

Belém do Pará. A sua chegada ao estado do Amapá ocorreu em meados de 1996 por 

motivo de trabalho como professor na aldeia Ituás. Embora o professor não seja indígena, 

sua experiência docente se equipara a um indígena dada a vivência e sua dedicação junto 

àss tribos indígenas, em especial a tribo Wajãmpi, na qual, dedicou 10 anos de trabalho. 

Atualmente o professor Evilázio é coordenador de uma escola indígena da mesma etnia 

que vem trabalhando há 10 anos.  

 A entrevista foi feita com os dois professores ao mesmo tempo. Durante a 

entrevista, alguns temas se mostraram controversos. A primeira controvérsia diz respeito 

à formação que professores de indígenas recebem. Eles se dizem não preparados para 

enfrentar as diversidades, pois a formação que é dada é a mesma para todos os povos 

diferentes. Evilásio afirma que existe um padrão e que as diferentes etnias apresentam 

formas de viver muito inesperadas. Diz que no início por mais que tenha se esforçado, 

tudo o que fez não deu certo 

 A segunda controvérsia diz respeito à orientação dada pela Secretaria de Estado 

que, ao que parece, direciona o trabalho docente para o que chamam de educação 

específica diferenciada - EED. O discurso de Evilásio acena com a dificuldade de 

compreensão do que seria essa EED. Para ele, sendo 9 etnias muito distintas, não parece 

fazer sentido algo que seria igual para todos. Ainda Evilásio defende a sistematização, 

dita tantas vezes por Aikyry, como uma forma de manter a cultura íntegra, sem 

interferências e modificações externas, sendo apenas possível uma modificação 

proveniente da cultura indígena. O professor Evilásio deixa claro em seu discurso que 

vivemos em uma cultura colonialista e que tal cultura parte do valor da civilização, onde 

os não civilizados seriam os ditos Bravos. O professor defende uma ruptura com tal 

pensamento civilizatório, uma vez que a diversidade cultural indígena não deve ser 

transformada por forças externas.  O professor Aikyry informa que a cultura indígena 

precisa ser sistematizada, tal sistematização não é de cunho organizacional e sim para 

como o desenvolvimento da cultura indígena. Tal desenvolvimento se equipara ao 

desenvolvimento escolar na cultura branca para os caucasianos. A expressão sistematizar 

deixa claro a carência pelo desenvolvimento da cultura indígena que é específica e 

diversa, dada à inúmeras etnias.  
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 A terceira controvérsia versa sobre o a falta de interesse no aprendizado pelos 

alunos indígenas. O professor Aikyry diz que os alunos indígenas não querem aprender a 

sua própria cultura por acharem fácil, que o conhecimento proveniente do branco é mais 

desafiador no ponto de vista dos alunos. O professor deixa claro em seu discurso que é 

necessário buscar estratégias para cativar os alunos à aprenderem sobre sua própria 

cultura, este informa que sua estratégia muitas vezes é “temperar” a cultura, a aula, para 

que os alunos indígenas gostem.  

 A quarta controvérsia provem do discurso do professor Evilásio quando este 

salienta a existência de uma forma de aprendizado da cultura indígena Waiãpi, diferente 

das aplicadas no ensino do branco. Os Waiãpi aprendem com os mais velhos, com homens 

mais experientes e havendo uma hierarquia na tribo. Este nos informa que a hierarquia 

prevalece sobre os atos na comunidade indígena. Como os velhos são os mais experientes 

e são os que culturalmente transmitem a sua cultura para as gerações mais novas, a escola 

está ao lado dos indígenas mais velhos. O professor Evilásio diz ainda que os indígenas 

são ricos dentro da sua cultura, que na cidade se tornam pobres, que o povo sem cultura 

se torna fraco.  

 A quinta controvérsia está relacionada ao papel das Ongs nas comunidades 

indígenas e a carência da ação do estado nestas comunidades. O Evilásio deixa claro a 

existência de um déficit na assessoria do estado para com as comunidades indígenas. O 

professor diz que: “Onde o estado não ocupa, as Ongs chegam e ocupam”. Durante seu 

discurso Evilásio fala que as Ongs são mais articuladas e captam recursos com mais 

eficácia que o estado. Ainda salienta que as ações do estado sempre são deficitárias, que 

nunca foi visto uma ação com início, meio e fim. Embora seja um discurso crítico o 

professor vê uma solução na aliança entre o estado e as Ongs, tal aliança está em unir as 

competências em antropologia, que provem das Ongs e da pedagogia, que provem do 

estado.  

 A sexta controvérsia é enfatizada no diálogo do professor Aikyry quando diz que 

cada povo, no mundo, necessita da valorização de sua cultura. O professor utiliza 

exemplos de vários povos como os japoneses, chineses e franceses, mas o professor ainda 

faz distinção dos povos brasileiros, havendo aqui uma diferenciação sobre os brasileiros 

e os povos indígenas. O professor deixa claro que não vê a cultura indígena inserida na 

nação brasileira. Neste discurso o professor salienta um pedido de ajuda, onde os 

possíveis salvadores seriam os professores e não somente os indígenas.  
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 O esquema abaixo ilustra as teses e o tema central. Mais à frente é possível 

acompanhar acordos e argumentos que se articulam com as teses evocadas no âmbito das 

controvérsias.  

 
Esquema 13. Esquema de articulação das teses dos professores Evilázio e Aikyry. 

 

 O esquema revele que todas elas estão ligadas ao que ambos concebem como 

cultura indígena. O trabalho docente, a formação do professor e mesmos as políticas estão 

relacionadas à ideia de que somente conhecendo e convivendo com eles seria possível a 

escola que querem. 

 

 
TESE 1: A FORMAÇÃO NÃO PREPARA PARA A DIVERSIDADE  

 
 

Acordo 1: A formação é padronizada (Fato).  

 “Assim, ser um professor na área indígena, assim foi uma coisa que é muito gratificante 

pra mim, porque primeiro quando nós estudamos, nós não estamos preparados para 

essas diversidades parece que pegar a situações dos pobres indígenas padroniza, pega a 

situação dos negros padroniza. Então acaba indo muito naquele padrão e quando a gente 

se depara de repente numa sala de aula com a etnia como o wayãmpi que é um povo 

assim bem que vive a sua cultura bem interessante e tem um jeito diferente.” 
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Tipologia do argumento 1: O acordo 1 dissocia a noção de formação, sendo o termo 1 

a formação padronizada e o termo 2 a formação específica, o que desvaloriza aquela que 

é padronizada. A desvalorização, embora apareça de forma implícita daquilo que é 

padronizado sobre o que é específico, é largamente repetida nas falas dos professores.  

Acordo 2: Apenas se ama o que se conhece. (Lugar comum). 

 “Uma coisa me acrescentou muito na minha vida profissional é esse tempo que trabalhei 

pra lá e a gente tem o desafio nosso porque são direitos conquistado dos povos indígenas 

é da educação específica diferenciada, mas como é trabalhar esse específico e 

diferenciado? É tem que respeitar cultura, mas como é que você respeita partindo do 

pressuposto que você não consegue amar aquilo que você não conhece né?... Então 

assim, esse que é o grande desafio mesmo que eu entendo da educação, primeiro é 

entender o que é uma educação especifica diferenciada e depois desse entendimento 

como trabalhar, se essa educação específica é diferenciada.” 

Tipologia do argumento 2: O acordo 2 se utiliza de um lugar comum de nossa sociedade 

para apontar que o desconhecimento da realidade indígena inviabiliza qualquer proposta 

feita para eles. Este lugar comum fala em amor, um amor que poderia fazer a diferença 

no caso das propostas educacionais. Sem amor, as propostas ficam distantes das 

necessidades, segundo Evilázio. O argumento funda o real por um modelo, modelo este 

que seria a atuação do próprio Evilázio na aldeia, conhecedor dos costumes, da cultura. 

Acordo 3: O grande desafio é entender e trabalhar a educação específica diferenciada 

(45-53).  

“Uma coisa me acrescentou muito na minha vida profissional é esse tempo que trabalhei 

pra lá e a gente tem o desafio nosso porque são direitos conquistado dos povos indígenas 

é da educação específica diferenciada, mas como é trabalhar esse específico e 

diferenciado? É tem que respeitar cultura, mas como é que você respeita partindo do 

pressuposto que você não consegue amar aquilo que você conhece né?... Então assim, 

esse que é o grande desafio mesmo que eu entendo da educação, primeiro é entender o 

que é uma educação especifica diferenciada e depois desse entendimento como trabalhar, 

se essa educação específica é diferenciada. O estado tem um propósito acredito de como 

trabalhar essa educação específica e diferenciada.” 
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Tipologia do argumento 3: O acordo 3 apresenta uma ironia, a proposta do Estado é 

anunciada por um nome que, no entender de Evilazio é contraditória ao que é proposto, o 

padrão. O tempo todo ele exibe essa contradição, como é possível o padrão em uma 

educação que se diz diferenciada e específica? Essa ironia, embora apareça com certa 

dosagem de implícito é reforçada pela repetição. O nome é repetido inúmeras vezes com 

essa finalidade. Ao final, compreende-se que ele quer mostrar que a proposta não tem 

sentido, já que contraditória. 

Acordo 4: O IEPE faz a formação dos professores indígenas. (335-339). 

 “...IEPE chegou e começou a formação. Ele foi formado pela primeira turma do IEPE, 

e aí depois pareceu uma nova turma que ficou naquele embate. O IEPE vai fazer a 

formação, não é a secretária que vai fazer, o estado que vai fazer...” 

Tipologia do argumento 4: O acordo 4 anuncia quem são os verdadeiros formadores na 

Educação Indígena, uma ONG. O argumento retira a presença do Estado como formador 

dos professores indígenas, Se não é o Estado, então a ONG faz. Argumento do tipo quase 

lógico enfatizando uma implicação.  

 

Esquema 14. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 1. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores, pertinente a tese 1. Os acordos 1, 2, 3 e 4 se relacionam com a tese através 
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do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. A tese sustentada está relacionada 

pela ineficiência da formação docente no que diz respeito a diversidade. A formação não 

prepara o professor para a diversidade encontrada em Macapá.  

 

 
TESE 2:  A ESCOLA DEVE SISTEMATIZAR O CONHECIMENTO INDÍGENA  

 
 

Acordo 1: O conhecimento matemático indígena que deve ser sistematizado (85-95). 

(Valor) 

“Porque sou professor de cultura indígena aí por exemplo coloca os alunos entender que 

existe por exemplo matemática né quando o índio diz o que é matemática aí diz 

matemática 1,2,3,4,5 mas não é não. A gente não conta não a gente chama de 

conhecimento matemático, aí a gente calcula distância, longe, perto, pequeno, grande, 

pesado, leve e outras. Então isso dá pra mostrar aos alunos que é diferente, por exemplo 

nós temos que calcular na cabeça, calcular quanto preciso de esteios de palhas para 

colocar a gente tira tudo certinho, é a gente sabe através do conhecimento matemático e 

também por exemplo é sistematizar as festas, festa por exemplo existe a festa: a gente faz 

canção é na primeira e até o fim, só que tem tudo haver que não é da gente, porque a 

gente tem vários tipos de festa, tem festa de pássaros, onças, borboletas e outras tipos de 

festa mas só que não é da gente. Sabe de quem é? Outros seres, outro gente.” 

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

quase lógico, que apelam para as relações matemáticas, exemplo matemático. Da relação 

da parte com o todo e Inclusão da parte no todo e divisão do todo em suas partes 

Acordo 2: No curso de magistério o professor aprende a sistematizar a sua aula. (Fato) 

(64-65).  

 “Na verdade, da aula mesmo aprende indo no curso de magistério, como dá aula formal, 

sistematizar, a organizar, fazer plano de aula e outros...” 

Acordo 3: No ensino fundamental a cultura é para ser sistematizada (80-83). 

Tipologia do acordo 3: Acordo relativo ao real - verdade. 
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“Alfabetização até esqueci tantos anos trabalhando, a gente sempre começa na língua 

materna, escrito da língua, como fazer frase, texto, pequenas histórias, matemática, 

português e depois agora estou trabalhando no ensino fundamental já é outra coisa, 

sistematizar a cultura...” 

Tipologia do argumento 2: Os acordos 2 e 3 se relacionam com a tese 2 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático. Ambos os acordos condizem na 

sistematização da educação indígena, tal sistematização deve ocorrer assim como ocorre 

na cultura do branco, segundo a visão do professor indígena, neste sentido o argumento 

transfere valores de uma cadeia causal, efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito 

para a causa. Assim como a cultura do branco é sistematizada, a cultura indígena e sua 

educação devem ser sistematizadas também.  A relação se dá por coexistência entre a 

cultura branca e indígena, havendo a necessidade de uma sistematização equiparada a 

cultura do branco.  

 

Esquema 15. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 2. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores, pertinente a tese 2. O acordo 1 está relacionada a tese 2 através do argumento 

quase lógico, que apela para relações matemáticas. Os acordos 2 e 3 se relacionam com 

a tese 2 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. A tese sustentada 
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evidencia a necessidade de aprimorar a educação indígena assim com a educação branca, 

equiparar ambas os métodos educacionais respeitando as diferenças e especificidades.   

 
TESE 3: O ALUNO NÃO QUER APRENDER A CULTURA INDÍGENA. 

 
 

Acordo 1: O aluno indígena acha o conhecimento indígena fácil (144-147). 

Tipologia do acordo 1: Acordo relativo ao preferível - valores. 

“A mais dificuldade que eu sofre na sala de aula como professor alunos, alunos meus, 

alunos é que não quer aprender, não quer aprender a sistematizar a nossa cultura diz 

que são fáceis, quer aprender outro conhecimento que é difícil que conhecimento não 

indígena francês por exemplo, língua francesa, língua portuguesa. Ele não tá valorizando 

o nosso conhecimento que acha que é fácil, acha que sabe tudo desde pequeno e então a 

minha dificuldade é colocar e entender, gostar e temperar a nossa c0ultura pra ele 

gostar, porque a cultura não indígena é muito forte, muito propaganda, muito som bonito 

cada vez mais faz beleza pro povo gostar, pro wayãmpi gostar.” 

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, pragmático. Tal argumento sustenta o acordo através do 

valor segundo o ponto de vista do aluno indígena. O aluno indígena não encherga o real 

valor de sua cultura e por isso não gera mérito ao aprendizado de sua cultura. O aluno não 

gera o devido valor por causa da aproximação com sua própria cultura, relacionando esta 

como um conhecimento de fácil acesso, uma facilidade.  

Acordo 2: O professor não-indígena tem menos resistência do aluno (194-202).  

Tipologia do acordo 2: Acordo relativo ao preferível - lugares. “Santo de casa não faz 

milagre”.  

 “Tem aquele velho ditado, um provérbio não sei que santo de casa não faz milagre então 

assim se fosse um professor não-indígena que falasse assim: olha e estudei a cultura de 

vocês agora e venho trazer situações novas que estudei pra vocês aqui, talvez essa 

resistência fosse menos.” 
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Tipologia do argumento 2: O acordo2 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

quase lógico, probabilidades. O Argumento utiliza o fator probabilidade, onde cálculos 

estatísticos de fatos a fim de chegarem a decorrência destes. Dada a uma experiência de 

vida, o professor enfatiza através do acordo que para o aluno o professor indígena não 

tem tanto valor quando o professor de fora da aldeia. Portanto o aluno enxerga a novidade  

externa com bons olhos. Valoriza o que é novo e o que é de fora.  

Acordo 3: A cultura não-indígena é bela e forte (144-154). 

Tipologia do argumento 3: O acordo3 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

que funda o real, ilustração. A ilustração tem o objetivo de reforçar a adesão a uma regra 

conhecida e admitida, fornecendo casos particulares que esclarecem o enunciado geral, 

mostram interesse pela variedade de aplicações possíveis, aumentam a presença na 

consciência. Para o aluno tal ilustração serve de base para exaltar a cultura externa, a 

cultura do outro. Infelizmente tal visão fortalece o que é de fora em demérito ao que é 

interno, indígena gerando assim uma ilusão.  

Acordo 4: O professor tem que temperar sua cultura para o aluno indígena gostar (147-

153).  

 “Ele não tá valorizando o nosso conhecimento que acha que é fácil, acha que sabe tudo 

desde pequeno e então a minha dificuldade é colocar e entender, gostar e temperar a 

nossa cultura pra ele gostar, porque a cultura não indígena é muito forte, muito 

propaganda, muito som bonito cada vez mais faz beleza pro povo gostar, pro wayãmpi 

gostar. Então eu não consigo, dos meus alunos colocar a cabeça deles, um tempero bom 

pra ele gostar do jeito. Porque a cultura é dinâmica, se transforma por um tempo, a 

língua se transforma, festa se transforma e outro.” 

Tipologia do argumento 4: O acordo4 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa/efeito. O argumento está relacionado a um pré-

requisito. Há a necessidade de temperar a cultura indígena para que o aluno indígena 

possa gostar. Tal “tempero” tem o objetivo de equiparar em valores a cultura indígena 

com a cultura do branco, segundo o discurso do professor. Gerando assim uma relação de 

causa, temperar e efeito, o aluno gostar.  

Acordo 5: O aluno indígena só frequenta a aula se tiver interesse (289-294).  
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“...o aluno waiãpi, ele não vai pra sala de aula se ele tiver desinteressado não vai. Ele 

só vai no dia que ele tá querendo aprender então você não vai vê aluno, você dando aula 

e aluno fazendo outra coisa a não ser tentando entender aquilo que o professor tá 

trabalhando, até porque ele vem já, ele já sabe que vai ter essa dificuldade que ele falou 

que é de redigir o que ele aprendeu, vai ser pedido pra ele, seja na  língua, seja... Eles 

achavam que quando eles só estudavam português que quando eles fosse trabalhar no, 

na língua materna, eles iam escrever texto assim com facilidade.” 

Tipologia do argumento 5: O acordo 5 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, pragmático. O argumento relaciona o valor em conquistar o 

aluno para assistir a aula, buscando elementos que o cativem e que sejam convidativos 

para que o aluno assista a aula. A coexistência do argumento está relacionada a frequência 

da aula e o interesse do aluno.  

 

Esquema 16. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 3. 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores, pertinente a tese 3. O acordo 1 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 2 se relaciona com a tese 3 através do 

argumento quase lógico, probabilidade. O acordo 3 se relaciona com a tese 3 através do 

argumento que funda o real, ilustração. O acordo 4 se relaciona com a tese 3 através do 

argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. O acordo 5 se relaciona com a tese 

3 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. A tese sustentada está 
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relacionada ao desinteresse do aluno pelo aprendizado de sua própria cultura. O aluno 

valoriza mais a cultura externa que sua própria cultura indígena.  

 
TESE 4: A ESCOLA ESTÁ DO LADO DOS MAIS VELHOS 

 
 

Acordo 1: Um povo sem cultura é um povo pobre e fraco (212-214).  

 “Então, assim a gente sabe que, que essa minha posição é que a escola, deve estar do 

lado mais velho que a gente sabe que um povo sem cultura e um povo se nada, um povo 

pobre, sem força né a gente é a nossa força, é aquilo que nós somos, naquilo que 

acreditamos, que eu sempre falo assim: você aqui como Waiãpi. Vocês são ricos, mas se 

vocês saíram pra cidade vocês vão ser muito pobre.” 

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 4 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa/efeito. O argumento condiz na relação de Causa: um 

povo sem cultura e Efeito: é um povo pobre e fraco. Neste sentido o argumento visa em 

aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o explicaria ou de um 

efeito que resultaria dele. Sendo assim um povo pobre e fraco (efeito) é aquele povo que 

não tem cultura (causa).  

Acordo 2: O índio é rico dentro da sua cultura (214-215). 

 “Vocês são ricos, mas se vocês saíram pra cidade vocês vão ser muito pobre. Então esse 

é o grande desafio, dificuldade que enfrenta hoje de tentar apresentar os projetos dentro 

da secretária, as propostas dentro da secretária de calendário de proposta curricular, 

de tudo que seja pedido pra que seja trabalhado diferente mesmo e de maneira específica 

que não seja trabalhando para o Karipuna do mesmo jeito para o Waiãpi, porque eles 

são povos diferentes, tem concepções culturais diferentes, tem sentimentos diferentes, 

e...” 

Acordo 3: A cultura indígena não deve ser transformada (165-170). 

 “Então assim, a gente, essa é a grande dificuldade de tentar, trabalhar essa diversidade 

e manter e não de como algo que deve ser transformado, deva ser mudado. Então essa é 

a primeira grande dificuldade minha hoje.” 
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Tipologia do argumento 2 e 3: Os acordos 2 e 3 se relacionam com a tese 4 através do 

argumento fundado na estrutura do real, grupo e seus membros. O argumento aqui 

identificado consiste em atribuir à pessoa e seus atos a manifestação da vontade ou crença 

de um grupo ao qual pertence, aqui o grupo indígena. Todo o indígena, dentro de sua 

cultura, é rico. Tal afirmativa só pertence aos indígenas e membros do seu grupo étnico. 

Para o grupo indígena a cultura também não deve ser transformada, mais uma vez a 

afirmativa só pertence ao grupo em questão, aqui referente aos indígenas.   

Acordo 4: A modificação da cultura deve ocorrer pelas necessidades internas (185-187). 

Tipologia do acordo 4: Acordo relativo ao preferível - lugares. 

“Já sabemos tudo, então escreva um livro, aí eles não consigo, então é isso que ele fala 

de sistematizar, assim como registrar isso, pra que essa língua não se perca, pra essas 

culturas não se perca, isso se modifica, mas se modifique pela necessidade nítida da 

cultura e não pela vontade externa né.” 

Tipologia do argumento 4: O acordo 4 se relaciona com a tese 4 através do argumento 

fundado na estrutura do real, pessoas e seus atos. Tal argumento consiste em unir duas 

realidades de nível diferente, uma mais fundamental e mais explicativa que a outra, neste 

caso, a pessoa e atos que pratica. Neste argumento a modificação da cultura só deve 

ocorrer se houver necessidade das pessoas pertencentes a este grupo.  

 

Esquema 17. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 4. 
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 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores, pertinente a tese 4. O acordo 1 se relaciona com a tese 4 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa/efeito. Os acordos 2 e 3 se relacionam com a tese 4 

através dos argumentos 2 e 3 fundado na estrutura do real, grupos e seus membros. O 

acordo 4 se relaciona com a tese 4 pelo argumento fundado na estrutura do real, pessoas 

e seus atos. A tese está relacionada a preservação da cultura pelos mais velhos. No 

discurso fica claro que os mais velhos são os membros que se preocupam em preservar a 

sua cultura e neste sentido a escola fica do lado dos mais velhos, por querer preservar a 

cultura.  

 

 
TESE 5: A ONG OCUPA O ESPAÇO DEIXADO PELO O ESTADO 

 
 

Acordo 1: O estado é insuficiente e abre espaço para as Ongs (320-323).  

 “Pra mim o papel de Ong é isso, nosso estado não é auto suficiente onde o estado abre 

espaço, acho que Ong ocupa..., acho que criaram uma coisa difícil, parece que agora, 

antes toda as Ongs era do bem e toda Ong é do mal e mas o nosso estado é falho, o nosso 

estado é falho. Então onde o estado não ocupa, as Ong chega e ocupa.” 

Acordo 2: Os livros didáticos são elaborados na formação dos professores indígenas e 

estudados pelos pesquisadores do IEPE (119-121). 

 “Isso, porque tem outra turma de pesquisadores que chamam né. Primeiro nós temos 

através da nossa formação, nós fizemos outro livro também que através de curso de 

magistério, depois tem outra formação do pesquisador, ele tem mais pesquisa deles...” 

Tipologia do argumento 1 e 2: Os acordos 1 e 2 se relacionam com a tese 5 através do 

argumento fundado na estrutura do real, meio/fim. O argumento demonstra que devido o 

estado ser insuficiente acaba gerando o espaço para as Ongs atuarem. O fato de considerar 

ou não uma conduta como um meio em vista de um fim pode acarretar consequências 

significativas, a atuação das Ongs por ineficiência do estado. O argumento 2 relaciona o 

meio onde os professores indígenas elaboram o livro didático e o fim onde tais livros são 

estudados por pesquisadores da Ong. Aqui destacamos que o trabalho do professor 
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indígena é estudado por Ongs internacionais e o discurso do professor salienta que tal fato 

ocorre devido a ineficiência do estado.  

Acordo 3: O que a Ong começa ela termina (340-343). 

 “...você só querem tudo o IEPE, IEPE tem uma fala do cacique que ele falou muito 

interessante não é que nós estamos contra o estado é porque o que o IEPE começa a 

fazer ele terminar... e o estado fica...” 

Acordo 4: Nenhuma ação do estado tem começo, meio e fim (343-345). 

 “Começa estou lá 20 anos e aí isso que estou falando aqui não é segredo né assim, eu 

nunca vi uma ação do estado com começo, meio e fim então assim, quando o IEPE propõe 

a fazer ele já vem também com o projeto pronto, com o recurso garantido para todo o 

projeto né, senão eles nem apresentam.” 

Acordo 5: A formação indígena feita pelo IEPE é insuficiente (350-361). 

 “O quadro IEPE eles são formados dentro da área social, da política social, de 

antropólogo, de geólogo, sociólogos então nessa parte eles são feras, quem vai 

questionar o ponto de vista da dom Monique de Holanda sobre antropologia do waiãpi 

por exemplo: uma mulher que vive a vida, mas quando se parte da formação de educação 

de professores... isso não é só o suficiente é preciso que tenha o professor precisa de 

técnica né, ele precisa conhecer o fundamento da educação.” 

Tipologia do argumento 3, 4 e 5: Os acordos 3, 4 e 5 se relacionam com a tese 5 através 

do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 1 salienta o valor da 

Ongs informando que o que ela começa ela termina, desvalorizando de tal forma as ações 

do estado que não tem começo, nem meio, nem fim. No discurso, relativo ao acordo 3, é 

possível observar uma insatisfação do professor indígena perante a Ong. O professor nos 

informa que a formação da Ong é ineficiente, agregando uma desvalorização da 

formação.  

Acordo 6: A Ong e o estado deveriam unificar suas competências em Antropologia e 

Pedagogia (363-367).  

Tipologia do acordo 6: Acordo relativo ao preferível - lugares. 
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“Mas esquecem disso aí, isso que é o grande embate. Falei agora no GT que tá formado 

pra gente discutir que tá tentando trabalhar junto com o IEPE, formação dos agentes 

sócios ambientes exatamente isso. Olha não deveria haver essa divergência toda entre a 

secretária e o IEPE porque a secretária quase zero na questão antropológica, mas tem 

os feras na pedagogia...” 

Tipologia do argumento 6: O acordo 6 se relaciona com a tese 5 através do argumento 

que funda o real, ilustração. O Argumento vislumbra um desejo, uma vontade ilustrativa 

da união entre as competências do estado e da Ong. A ilustração tem o objetivo de reforçar 

a adesão a uma regra conhecida e admitida, neste caso as competências do estado e da 

Ong. Demonstrando interesse pela variedade de aplicações possíveis, aumentam a 

presença na consciência. Tendo ilustrativamente um anseio próspero pela união.  

 

 

Esquema 18. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 5. 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores, pertinente a tese 5. Os acordos 1 e 2 se relacionam com a tese 5 através do 

argumento fundado na estrutura do real, meio/fim. Os acordos 3, 4, e 5 se relacionam com 

a tese 5 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 6 se 

relaciona com a tese 5 através do argumento que funda o real, ilustração. A tese aqui 
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representada demonstra a ineficiência do estado. Por tal ineficiência a Ong ocupa o espaço 

que o estado não ocupou, preenchendo o hiato.  

 
TESE 6:  CADA POVO NECESSITA DA VALORIZAÇÃO DE SUA CULTURA 

 
 

Acordo 1: Os brasileiros valorizam seus conhecimentos (388-395). 

 “Na verdade eu penso assim, eu quero estudar mais, profundar mais o nosso 

conhecimento pra que me especializar mais. Mas né pra ajudar e eu me especializar, 

temperar o nosso conhecimento pra nossa comunidade gostar o que aquele tempero que 

eu digo né. Vocês brasileiros valorizam o conhecimento de vocês, americanos valoriza o 

conhecimento dele, China valoriza o conhecimento dele, Japão valoriza o conhecimento, 

francês e outros e nós coitado e com isso a minha preocupação é eu estudar mais pra 

que eu ajudar a cultura que está precisando né. Cultura não tá pedindo ajuda da gente, 

dos wajãmpi está pedindo ajuda dos professores. Então com isso me preocupa...” 

Acordo 2: Os indígenas precisam de ajuda para valorizarem a sua cultura (511-515). 

 “A minha mensagem é seguinte por exemplo: quem pesquisa, quem tá interessado a 

aprender a nossa cultura aprende profundamente e volta e tenta ajudar nós a valoriza a 

nossa cultura, material e imaterial dentro da terra indígena porque não adianta só estuda 

a nossa cultura e depois levar embora e sem ajudar a gente. Assim não vai ser bom pra 

nós então pra quem estuda a nossa cultura volta e tenta ser amigos dos wajãmpi. É 

isso...” 

Tipologia do argumento 1 e 2: Os acordos 1 e 2 se relacionam com a tese 6 através do 

argumento fundado na estrutura do real, grupo e seus membros. O argumento consiste em 

atribuir à pessoa e seus atos a manifestação da vontade ou crença de um grupo ao qual 

pertence. Neste caso ao grupo ao qual não pertence. O professor salienta que os brasileiros 

valorizam seus conhecimentos. Dada a esta afirmativa é possível notar que o professor 

indígena não se vê como brasileiro, se vê com uma nacionalidade a parte, diferente dos 

brasileiros que valorizam a sua cultura e seu conhecimento. O segundo argumento 

enfatiza que os indígenas precisam de ajuda para valorizarem a sua cultura, esta ajuda 



118 
 
 

viria da cultura branca, mas quem precisa ser valorizado são os indígenas, os 

caracterizando com um grupo que necessita de atos para que ocorra a valorização cultural.  

Dissociação de noções: Educação Waiãpi x Educação escolar Waiãpi (356-359). 

“A educação é o waiãpi já tem, tanto que a gente faz questão de falar “educação escolar 

do waiãpi” toda vez que vai falar não falha educação waiãpi, fala “educação escolar do 

waiãpi” porque tem educação do waiãpi e tem educação escolar. Então essa educação 

escolar não precisa dessa formalidade e eles não, eles desmerecem isto no trabalho deles, 

eles focam muito na questão linguística, antropológica...” 

 A dissociação de noções está relacionada a Educação Waiãpi a qual já pertence a 

esta etnia, está intrínseca em sua cultura e faz parte de seu cotidiano, e a Educação Escolar 

Waiãpi que diz respeito as normas escolares que são direcionadas aos Waiãpi. No 

discurso do professor é possível observar que os indígenas necessitam de uma atenção 

diferenciada para que a escolarização se adeque a cultura, neste caso relacionada aos 

Waiãpi.  

 

Esquema 19. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 6. 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores, pertinente a tese 6.Os acordos 1 e 2 se relacionam com a tese 6 através do 

argumento fundado na estrutura do real, grupo e seus membros. No discurso também foi 

identificado ima dissociação de noções relacionada a Educação Waiãpi e Educação 
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Escolar Waiãpi. A tese defendida diz respeito a valorização da cultura, onde não apenas 

os indígenas necessitam valorizar a suas culturas, mas todos os povos devem valorizar 

sua própria cultura. É importante salientar que o professor Aikyry não se vê como um 

brasileiro neste contexto de valorização cultural. O professor salienta que os brasileiros 

devem valorizar a sua cultura e ele, indígena, deve valorizar sua cultura indígena.  

Indícios de representação social: 

 Encontramos indícios de representações sociais nas falas dos sujeitos dizendo 

respeito à desvalorização da cultura; da falta de compreensão sobre o trabalho docente 

indígena, o qual é reivindicado de forma particular dada a especificidade da educação 

indígena; da necessidade de uma apreciação especifica para com a educação indígena; e 

ainda sobre a possível desvinculação do ensino padronizado, oriundo dos centros urbanos. 

 No discurso os sujeitos, associam os termos Educação indígena e Cultura 

indígena, os quais são facilmente interpretados como intrínsecos, atuantes em 

dependência. Ainda afirmam que a tal cultura necessita ser valorizada, tanto por membros 

pertencentes à cultura indígena, como por membros da “cultura branca”. Em muitas frases 

do diálogo, os sujeitos utilizam o termo “sistematizar”, muitas vezes como” dar 

concretude aos fatos” e algumas vezes como “padronização”. Tal padronização, durante 

o discurso, é tida concomitantemente com o termo sistematizar, “havendo a necessidade 

de sistematizar a cultura indígena”. Podemos interpretar tal concepção pela defesa da 

necessidade de valorizar a cultura indígena assim como a cultura branca é valorizada. 

Portanto podemos refletir sobre a seguinte frase: Assim como a educação caucasiana é 

padronizada, a educação indígena necessita ser sistematizada. A sistematização da 

educação indígena deve ter a sua gênese em âmbito indígena, se tal sistematização provir 

de centros urbanos será desvalorizada e sempre atuará em demérito. Tal imposição não 

permite o desenvolvimento da cultura indígena. Sistematizar, nesse caso, diz respeito a 

desenvolver a própria cultura indígena em interação com a cultura branca, tendo a cultura 

indígena um papel mais determinante nesta interação. 

Ainda na fala dos sujeitos um termo nos chamou a atenção: “Formação Específica 

e Diferenciada”. Muitas vezes durante o discurso tal termo fora utilizado. 

Compreendemos o termo como um jargão, o qual não soubemos distinguir a sua real 

importância. Dado ao exposto, o processo de ancoragem tem como central a Cultura 
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indígena, vários aspectos da fala nos remeteram a essa conclusão. No esquema abaixo, 

mostramos momentos importantes do discurso dos sujeitos que sustentam a ancoragem.  

 

Esquema 20. Esquema que ilustra os indícios de ancoragem nas falas dos professores Aikyry e Evilázio. 

 Ambos os professores, durante o discurso, salientaram a importância na 

preservação da cultura. Ambos evidenciaram a necessidade de assegurar a formação 

docente indígena feita por indígenas, adequadas a cultura indígena. A especificidade da 

realidade indígena também foi exaltada no discurso, onde foi possível observar a 

existência de uma cultura que deve ser valorizada e desenvolvida, segundo as próprias 

necessidades indígenas.  

A indução de metáfora:  

 A indução de metáfora teve como objetivo invocar o indício de objetivação da 

representação social no discurso dos entrevistados.  

 Fechamos o diálogo com os entrevistados expondo a seguinte indução de 

metáfora: Se você pudesse equiparar seu trabalho docente com um animal da natureza, 

qual seria?  

 Os entrevistados responderam de tal forma:  
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Professor Aikyry:  

“O Jabuti...porque o jabuti é muito inteligente, o jabuti nunca foi enganado, ele é um 

pajé, inteligente, ele é gente mau, gente ruim, cuida da pessoa e que valoriza porque o 

jabuti por exemplo porque que eu digo pega jabuti, não podemos comer nem mão, nem 

fígado, nem osso, nem pênis jabuti nem outro, mas ele é uma caça muito inteligente, a 

lágrima dele apaga fogo do planeta, quando o planeta pega fogo né. Então a lágrima 

dele é muito bom, fígado dele não podemos comer porque estraga visão da pessoa. Então 

eu queria ser um jabuti, porque ele ensinar, educador e outras.” 

 

Fig. 08. Ilustração da objetivação do trabalho docente segundo o professor Aikyry. 

 O professor Aikyry faz a analogia do seu trabalho docente através do Jabuti, ser, 

segundo o professor, muito inteligente e que nunca foi enganado, sendo este uma figura 

que ilustra o Pajé, indivíduo sábio e conselheiro da tribo.  Mesmo o jabuti sendo lento, 

ele é uma caça que não vale o esforço, uma vez que do jabuti não se pode comer quase 

nada. O Jabuti representa o bem e o mau, e lida de forma boa ou ruim dada as 

circunstancias que o afeta. Em momentos de conflito, a lágrima do jabuti traz a serenidade 

novamente.  Assim como a lágrima do jabuti é boa, seu fígado é ruim e cega. O Jabuti 

ensina e educa por ser sábio.  
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Professor Evilázio:  

“É...por incrível que pareça seria a preguiça... A preguiça é, ela é persistente, ela sobe 

numa árvore alta naquela lentidão que vai, é você vê ela no pé do tronco e você fala ela 

não vai chegar lá, quando você procura ela tá dormindo lá em cima e lá ela dorme, ela 

fica lá e não cai. Quando você procura ela de novo, cadê a preguiça? Aí se poxa, se a 

preguiça é tão lenta porque ela conseguiu subir e descer? Né, então assim ela sempre e 

o trabalho com o tempo a favor dela. Então eu gostaria que fosse a preguiça”. 

 

 

Fig. 09. Ilustração da objetivação do trabalho docente segundo o professor Evilário. 

 Através do discurso do professor Evilário foi possível destacar que o seu trabalho 

docente é bem-sucedido através da persistência. Mesmo quando a dificuldade aparenta 

ser intransponível, com leveza e lentidão ela acaba sendo subjugada. Mesmo sendo 

criticado e com descrença do seu sucesso, por parte dos seus pares, a perseverança chega 

através da persistência.    
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4.0.4. Análise da entrevista com a profa. Josinete de Oliveira Barbosa. 

Entrevista cedida pela pesquisadora Rosy Anne. 

 

 
Foto. 15. Entrevista com a professora Josinete.  

 

A professora Josinete de Oliveira Barbosa é uma Professora não indígena, 

formada em Letras com Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Linguística, Gestão em 

Docência do Ensino Superior e recentemente concluiu outra Pós-Graduação Lato Censo 

em Educação Escolar Indígena ofertada pelo Governo do Estado do Amapá através da 

Escola de Administração Pública do Amapá (EAP) em convênio com uma instituição 

particular de ensino. Com 52 anos de idade, pertencendo ao quadro efetivo do Governo 

do Estado do Amapá e atuando a 29 (vinte e nove anos) como professora em áreas 

indígenas da etnia Apalaí, a professora entrevistada é fluente na língua indígena Apalaí e 

fala ainda um pouco as línguas Tiriyó e Wayana. Sua atuação como professora em escolas 

indígenas teve início na década de 80; quando aos 23 anos, a convite de missionários 

Batistas, começou a ministrar aulas bilíngues na língua portuguesa e na língua materna 

apalai na aldeia Bona localizada no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. 

 A primeira controvérsia do discurso da professora Josinete está relacionada à  

dificuldade para com a cultura e a língua. Em seu discurso a professora Josinete afirma 

que para qualquer professor, seja este indígena ou oriundo de centros urbanos, existe a  

dificuldade na assimilação e compreensão da cultura e principalmente do idioma, tanto o 

falado como o escrito. Além da dificuldade com a cultura e o idioma a professora salienta 
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que a metodologia, atualmente utilizada, não estimula a autonomia do professor, 

principalmente o professor indígena. Uma grande dificuldade também relatada pela 

professora condiz a falta de pares para a troca de experiências, muitas vezes apenas 

recursos materiais são utilizados com o objetivo de mitigar dúvidas acerca do trabalho 

docente, havendo a carência de pares que articulem sobre a especificidade que é ministrar 

aulas para indígenas.   

 A segunda controvérsia relatada pela professora diz respeito ao aprendizado 

indígena. Josinete relara que o aprendizado indígena está intimamente relacionado a suas 

práticas cotidianas, assim como o aluno indígena aprende na prática, a escolarização 

também requer prática. O aprendizado indígena se dá no exercício de sua cultura e a 

prática é fundamental para a consolidação de explanações teóricas. A professora também 

relata sobre a necessidade do desenvolvimento de uma visão intercultural por parte dos 

professores, uma vez que para entender como o processo de aprendizado se dá em um 

determinada cultura, faz-se necessário uma visão multicultural.  

 A terceira controvérsia está relacionada ao ambiente fronteiriço de Macapá. A 

professora relata que a cultura diversa da região traz à tona uma característica singular, o 

multilinguismo. Na região, não apenas diferentes etnias indígenas têm sua diversidade 

linguística, povos além fronteira também se relacionam naquela região, expondo o 

professor, através de seu trabalho docente, a esta peculiaridade regional. Um problema 

curricular evidenciado pela professora é de fato preocupante no que diz respeito e 

preservação da cultura indígena. A partir do sexto ano, o idioma materno deixa de ser 

estimulado na escola, a partir deste período letivo apenas o idioma português é tido em 

sala de aula. Para o indígena, após o sexto ano, seu idioma materno só é utilizado em sua 

comunidade e por afins culturais.  

 A quarta controvérsia está relacionada a educação indígena ministrada pelo 

professor indígena. No discurso a professora salienta que para uma melhor educação 

indígena há a necessidade de uma melhor assessoria ao professor indígena. O professor 

indígena é conhecedor de sua cultura e idioma, tem traquejo social em sua cultura e na 

cultura do branco. Josinete informa que um professor indígena atenderia as 

especificidades de sua cultura e de sua comunidade, haja visto que a distinção entre o 

universo particular e profissional é bastante tênue na cultura indígena.  A professora 

ressalta uma informação de extremo valor ao dizer que são diversas as culturas indígenas 
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e para lidar com diversas especificidades, seriam necessários professores indígenas de 

cada etnia. Um fato curioso salientado pela professora é que no Projeto de Educação 

Escolar Indígena não existe se quer um indígena em sua constituição.  

 A quinta controvérsia está relacionada as questões políticas vivenciadas na região 

de Macapá e do Oiapoque. Segundo o relato da professora Josinete existem questões 

políticas que norteiam e influenciam o desenvolvimento do trabalho do docente na região. 

Foi relatado que no estado a política partidária exerce um papel importante em grupos 

seletos e eleitorais. Algumas reivindicações feitas por professores oriundos de outros 

estados, distintos ao Amapá, são negligenciadas e apenas o grupo eleitoral é ouvido por 

partidários regionais. Dado ao conflito partidário a professora salienta que hiatos deixados 

pelo estado, são ocupados por Ongs financiadas com verbas exteriores ao território 

nacional.  Tal evidencia gera controvérsia sobre o que seria a responsabilidade do estado 

e quão importante é o papel das Ongs no auxílio da cultura indígena.  

 
Esquema 21. Esquema de articulação das teses. 

 O esquema acima relaciona as teses sedimentadas pelas controvérsias existentes 

no discurso da professora Josinete. Através das análises foi possível observar que todas 

as teses se relacionam com a especificidade da educação indígena, onde ocorre também 

a necessidade de profissionais especialistas.  
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TESE 1: A CULTURA E A LÍNGUA SÃO AS MAIORES DIFICULDADES DOS 

PROFESSORES  
 

 

Acordo 1: A professora urbana trabalha com a língua materna indígena (66-70).  

“Acho que trabalhei uns 10 anos com a língua materna até a gente ter professores 

indígenas que pudessem fazer isso. Aí hoje eu não trabalho mais, diretamente com a 

língua materna. Geralmente eu trabalho bilíngue, mas a gente tem professores indígenas 

que trabalham na educação infantil e no ensino fundamental até o quinto ano...” 

Acordo 2: O professor indígena tem dificuldade em lecionar em português (88-95). 

“Então eles começaram a ter dificuldades também de como ensinar na língua materna 

de como ensinar principalmente em português, o que era esse ensino bilíngue e aí a gente 

começou a fazer um material e aí a gente fez o que a gente chamava de cartilha, hoje 

chamamos  com uma linguagem bem mais bonitinha, um material didático específico e 

aí a gente começou a fazer cartilhas na língua materna pra dá mais subsídios a esses 

professores indígenas para trabalharem com um pouco mais de material. Mas o material 

de primeiro ao quinto era o que era pra todo mundo.” 

Acordo 3: O desafio da formação indígena é a autonomia do professor (221-223).  

“Eu acho que o maior desafio é a formação desses professores indígenas e pra que eles 

posam fazer isso ter autonomia, para fazer isso na suas escolas, nos seus alunos, nas 

suas terras...” 

Acordo 4: As dificuldades geradas pelo trabalho docente são tiradas nos livros e com 

orientadores urbanos (229-241 / 245-247). 

“[Rosy] E quando você tem uma dificuldade na sala de aula, quem é que você recorre? 

[Josinete] Aos livros. 

[Rosy] Aos livros? 

[Rosy] É porque tudo é tão longe... 

[Mônica] Aos livros? 

[Josinete]  Aos livros. 

[Mônica] Você falou aos livros? 

[Josinete] Em relação a cultura e a língua geralmente é com o pessoal, mas assim. 
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[Rosy] A dificuldade que a senhora ...   

[Josinete] A gente, a nossas escolas são desprovidas de orientadores pedagógicos, todas 

as orientações que a gente recebe é aqui em Macapá e depois que a gente vai para aldeia 

é só a volta. Então a gente procura aprender um pouco de tudo e tirar as dúvidas pelo 

rádio com os nossos colegas e assim...” 

Tipologia do argumento 1: Os acordos 1, 2, 3 e 4 se relacionam com a tese 1 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.   

 

Esquema 22. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 1. 

 Dado ao exposto, foi possível afirmar que todos os acordos relacionados a tese 1 

do discurso da professora Josinete se relacionam com a tese 1 através dos argumentos 

pragmáticos. Os argumentos pragmáticos transferem valores de uma cadeia causal, 

efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito para a causa. No caso de pessoas, a 

transferência se dá não por causalidade, mas por coexistência. Neste caso é possível 

observar o valor do idioma durante o trabalho docente. Para a professora o trabalho 

docente, na realidade indígena, requer especificidades multilinguísticas, tanto para o 

professor urbano, que necessita aprender o idioma indígena, quanto para o professor 

indígena que necessita aprender o idioma português para dialogar com seus pares urbanos.  

Nesta perspectiva pragmática a professora salienta o desafio da formação, que nesta 

realidade está relacionada a autonomia do professor, uma vez que o trabalho muitas vezes 

ocorre isoladamente, sem auxílio de pares para dialogar a respeito de experiências 



128 
 
 

profissionais. Dado ao isolamento, o professor se vê refém dos livros didáticos e busca 

auxílio somente com professores e pedagogos urbanos, que estão distantes da realidade 

indígena.  

 
TESE 2: A INTERCULTURALIDADE É O FOCO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA 

 
 

Acordo 1: A visão intercultural é desenvolvida com professores indígenas e não-

indígenas (118-123). 

“Eu acho que um dos maiores focos da educação escolar indígena hoje é a 

interculturalidade, então temos tentado desenvolver isso na formação dos professores 

indígenas, na formação do professor não indígena aquele que chega sem nenhuma 

orientação, a gente procura ajudá-lo no que a gente tem aprendido de melhor essa 

prática. Com essa visão intercultural dos povos dalí de dentro do parque dos povos que 

cercam o parque até chegar a uma coisa bem maior.” 

Acordo 2: O aprendizado escolar se dá conforme o aprendizado cultural (140-146). 

“Eu fico pensando quando estou na aldeia por exemplo de uns 10 anos pra cá, acho que 

a formação me ajudou muito nisso de pensar de como aquele aluno indígena de como 

aquele contexto dele que é a minha experiência 100% é na educação da escola indígena. 

Então fico pensando de como o aluno indígena aprende na cultura dele né. O que é o que 

ele tem como processo próprio de aprendizado na comunidade dele, na visão do povo 

dele, da cultura, como ele aprende. Então a partir do que eu sei de como ele aprende eu 

posso.. sabe?... fazer, desenvolver uma prática que seja da cultura dele.” 

Acordo 3: O aluno indígena apreende em sua prática cultural (153-159).  

Acordo 4: A escolarização está nos afazeres cotidianos hereditários (153-159).  

“Posso... O Apalaí aprende, a primeira que o Apalaí aprende acho que é comum a quase 

todas as pessoas é observando né. Acho muito legal o aprendizado quando sai erro. Acho 

legal isso neles. Porque quando está fazendo artesanatos, então ninguém está dizendo 

nada e ele só olhando o pai dele fazer, é o homem quem faz, a gente chama de artesanato, 

mas são artefatos que eles utilizam no dia a dia. Então ele tá alí, olhando, percebendo 

que vai ter um momento que ela vai precisar, perguntar né. Quando ele começa a fazer 

entendeu o pai dele vai dizer, faz e ele vai começar a alí tem um monte de coisa: tem 



129 
 
 

matemática, tem língua materna, tem história, tem geografia, tem ciência, tem tudo 

naquele momento ali que é imperceptível é porque essa questão de escolarização porque 

naquele momento não tá focado nisso, só quer ensinar e acho muito interessante quando 

eles começam e aí eles vão no fazer e é fazendo que Apalaí aprende, tentando, fazendo.” 

Tipologia do argumento 1: Os acordos 1, 2, 3 e 4 se relacionam com a tese 2 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático. Os argumentos pragmáticos 

transferem valores de uma cadeia causal, efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito 

para a causa. Os argumentos atuam em dependência da cultura em questão. A 

interculturalidade atua em interdependência dos professores indígenas e não indígenas, 

os alunos indígenas aprendem da mesma forma que aprendem sua cultura, os alunos 

indígenas têm seu aprendizado conforme sua cultura e os afazeres cotidianos estão 

relacionadas ao processo de escolarização indígena. Aqui todos os 4 acordos se 

relacionam a tese pelo pragmatismo com efeito causal.  

Acordo 5: As práticas são desenvolvidas conforme a cultura do aluno indígena (140-

143).  

“Então fico pensando de como o aluno indígena aprende na cultura dele né. O que é o 

que ele tem como processo próprio de aprendizado na comunidade dele, na visão do povo 

dele, da cultura, como ele aprende. Então a partir do que eu sei de como ele aprende eu 

posso.. sabe?... fazer, desenvolver uma prática que seja da cultura dele.” 

Acordo 6: O professor indígena está dentro da cosmovisão cultural de seu povo (185-

190). (por isso é melhor que o professor não-indígena).  

“Sim..., mas o professor indígena ele pode fazer isso, talvez eu não possa porque mesmo 

eu entendendo um pouco da cultura, entendendo a língua eu não sou índia. Mas o 

professor indígena, por isso que a gente tem investido muito, sou uma dessas militantes 

da formação do professor indígena pra eles, estar à frente de suas salas de aula e de sua 

prática e tudo porque ele é indígena, ele está dentro, a cabeça dele estar dentro da 

cosmovisão do seu povo e ele conhece exatamente tudo sobre a sua cultura. Então ele vai 

fazer muito melhor do que o não índio chegando lá e se ele estiver preparado, é se o 

Estado e o Governo derem condições a esses professores eles vão fazer muito bem.” 

Tipologia do argumento 2: Os acordos 5 e 6 se relacionam com a tese 2 através do 

argumento fundado na estrutura do real, grupo e seus membros.  O argumento consiste 

em atribuir à pessoa e seus atos a manifestação da vontade ou crença de um grupo ao qual 



130 
 
 

pertence. Neste sentido as práticas estão relacionadas a cultura vivenciada pelo aluno 

indígena e a cosmovisão, identificada como uma abordagem cultural, relaciona a cultura 

do professor indígena que oferece experiências ímpares e particulares de domínio étnico 

indígena.   

 

Esquema 23. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 2. 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores, pertinente a tese 2. Os acordos 1, 2, 3 e 4 se relacionam a tese 2 através do 

argumento pragmático. Os acordos 5 e 6 se relacionam com a tese 2 através do argumento 

fundado na estrutura do real, grupo e seus membros. A tese 2 consiste na 

interculturalidade como o foco da educação indígena.  

 

 
TESE 3: O AMBIENTE É NATURALMENTE MULTILINGUÍSTICO 

 
 

Os acordos 1 e 2 da TESE 1 também se relacionam com a TESE 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, pragmático.  .  

Acordo 1: A escola indígena começou pelo idioma Apalaí (302-306).  

“Tem mais falantes no ambiente, não é. Também foi a língua que começou a escola, 

talvez seja por isso, foi a língua que foi a tradução do novo testamento, isso influenciou 
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de certa forma não é e também os casamentos, interétnicos geralmente fala a língua da 

mãe então o Wayana casa com  o Apalaí. A mãe é Apalaí então vou falar a língua de 

minha mãe e é assim...” 

Acordo 2: No ambiente de formação vários idiomas indígenas são utilizados 

concomitantemente (276-288).  

“Sim, se compreendem porque são línguas faladas lá depende do ambiente que eles estão. 

Por exemplo, nesse ambiente de formação alguns dizem assim: -“ posso explicar na 

minha língua?” Pode e aí alguém que entende a língua dele fala. Oh! Dá pra você 

explicar o que ele tá dizendo ali, né. Pra gente ver se tem uma linha né e tem outros não, 

fazem bem o português e se for Apalaí não tem problema porque a gente tem um certo 

domínio. Pode falar não tem problema e quando é o Wayana. Eu acho que esse ambiente 

linguístico é, ajuda muito essa questão da interação da aprendizagem. Não é uma coisa 

diferente, como na nossa cultura.” 

Acordo 3: A interação da aprendizagem se dá pelo multilinguismo (286-288). 

“Sim, se compreendem porque são línguas faladas lá depende do ambiente que eles estão. 

Por exemplo, nesse ambiente de formação alguns dizem assim: -“ posso explicar na 

minha língua?” Pode e aí alguém que entende a língua dele fala. Oh! Dá pra você 

explicar o que ele tá dizendo ali, né. Pra gente ver se tem uma linha né e tem outros não, 

fazem bem o português e se for Apalaí não tem problema porque a gente tem um certo 

domínio. Pode falar não tem problema e quando é o Wayana. Eu acho que esse ambiente 

linguístico é, ajuda muito essa questão da interação da aprendizagem. Não é uma coisa 

diferente, como na nossa cultura.” 

Tipologia do argumento 1: Os acordos 1, 2 e 3 se relacionam com a tese 3 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático. Os argumentos pragmáticos 

transferem valores de uma cadeia causal, efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito 

para a causa. Os argumentos atuam em dependência ao multilinguismo oriundo da região. 

Como o idioma Apalaí é o mais difundido entre os indígenas e os não-indígenas, este 

serviu de fomento para as primeiras reflexões acerca do ensino indígena na região. 

Mesmo assim muitos outros idiomas indígenas foram trabalhados concomitantemente ao 

Apalaí, principalmente em ambientes de formação indígena. O multilinguismo também é 

responsável pela articulação entre as diferentes etnias e os não-indígenas. O argumento 
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estabelece valor ao multilinguismo, gerando um real efeito sobre a articulação 

multicultural pelo multilinguismo.    

Acordo 4: A língua Apalaí é prestigiosa por ser a mais falada (290-298). 

“Tem mais falantes no ambiente, não é. Também foi a língua que começou a escola, 

talvez seja por isso, foi a língua que foi a tradução do novo testamento, isso influenciou 

de certa forma não é e também os casamentos, interétnicos geralmente fala a língua da 

mãe então o Wayana casa com  o Apalaí. A mãe é Apalaí então vou falar a língua de 

minha mãe e é assim...” 

Tipologia do argumento 2: O acordo 4 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, meio / fim. O argumento relaciona o fato de considerar ou 

não uma conduta como um meio em vista de um fim pode acarretar consequências 

significativas e, portanto, constituir o objeto essencial de uma argumentação. Aqui 

relacionamos a preciosidade da língua Apalaí (fim), por ser a mais falada (meio).  

Acordo 5: Os idiomas indígenas só são trabalhados até o sexto ano, quando são 

substituídos exclusivamente pelo idioma português (377-380).  

“E do sexto ano em diante tudo é em português. Agora o governo do estado ele através 

do conselho estadual de educação foi incluído no currículo Apalaí. Toda educação 

escolar indígena, a língua materna e cultural indígena. Entendeu, então agora a gente 

vai ter um professor.” 

Tipologia do argumento 3: O acordo 5 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa / efeito.  O argumento consiste a partir de um evento 

determinado, visam aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o 

explicaria ou de um efeito que resultaria dele. Aqui identificamos a desvalorização do 

idioma indígena (efeito) onde ocorre a substituição pelo idioma português (causa), que é 

trabalhado exclusivamente após o sexto ano.  
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Esquema 24. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 3. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores, pertinente a tese 3. Os acordos 1, 2 e 3 se relacionam a tese 3 através do 

argumento 2 identificado como fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 4 se 

relaciona com a tese 3 através do argumento 2 identificado como fundado na estrutura do 

real, meio/fim. O acordo 5 se relaciona com a tese 3 através do argumento 3 identificado 

como fundado na estrutura do real, causa/efeito. A tese é sustentada pelos acordos e 

argumentos citados, a identificamos pela característica multilinguística do ambiente e 

como as relações multilinguísticas são naturais para a realidade em Macapá.  

 
TESE 4: A VERDADEIRA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA SE DÁ 

APENAS POR PROFESSORES INDÍGENAS 
 
 

Acordo 1: A educação indígena é pensada por professores não-indígenas (388-398). 

“É eles tem um projeto do MEC como lhe falei antes. Não revitalizar a cultura, não 

resgatar pra trazer isso, mas isso para a sala de aula porque essas coisas de fora como 

a televisão tem tirado aquele tempo que os pais sentavam para contar histórias pra ficar 

na beira do fogo tudo então eles estão, talvez por um tempo 4/5/6 anos eu penso que 

quando nós tivermos os professores indígenas tratando da educação escolar indígena e 
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não índio então a gente vai ter uma educação escolar indígena de verdade. Por enquanto 

o que temos é uma educação indígena pensado por não índios. Agora estamos fazendo 

uma discussão sobre as diretrizes estaduais para educação escolar indígena e então me 

convidaram para participar. Primeiro dia que eu fui só tinha eu e eu disse cadê os índios 

e a chefa falou: -“ olha não tem, mandaram? Não, tô saindo e fui embora...”” 

Acordo 2: Os projetos devem atender as especificidades de cada etnia (427-431).  

“Olha só, nós temos 11 etnias na cidade, então quando a gente pensa em 11 etnias, a 

gente pensa em 11 planos diferentes porque eles são específicos e alei diz que tem que 

atender as especificidades, a diferença, o bilinguismo se for bilíngue ou multilíngue é 

então eles dizem especificidade a educação escolar indígena tem que ser especifica, 

diferenciada, bilíngue ou multilíngue, comunitária.” 

Tipologia do argumento 1: Os acordos 1 e 2 se relacionam com a tese 4 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  O argumento aqui definido transfere 

valores de uma cadeia causal, efetuando a causa para o efeito, e o efeito para a causa, por 

causalidade e coexistência. A educação indígena é pensada por não-indígenas onde ocorre 

um demérito pelo fato, uma vez que a educação indígena é específica e carece de uma 

vivência por parte do educador. A educação indígena e cada etnia tem sua característica 

e especificidade, neste sentido o valor deve ser atribuído às características específicas que 

quando são atendidas, causam o efeito do sucesso.    

Acordo 3: O Programa de Educação Escolar Indígena é fechado por não ter indígenas em 

sua constituição (404-410).  

“Assim... eles fazem uma seleção de alguns né. Eu penso que todos podiam colaborar 

muito bem. Temos quase 50 professores por área de ensino e eu penso que eles podiam 

ajudar. Mas a secretária tem lá, umas formas, lá umas formas de abordar diferentes e 

eles tem um programa de educação escolar indígena do estado mais é assim um pouco 

fechado ainda... Fechado porque não é índio que tá fazendo!” 

Tipologia do argumento 2: O acordo 3 se relaciona com a tese 4 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa / efeito.  O argumento identificado se caracteriza a 

partir de um evento determinado, visam aumentar ou diminuir a crença na existência de 

uma causa que o explicaria ou de um efeito que resultaria dele. Sendo assim podemos 
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dizer que o Programa de Educação Escolar Indígena é fechado (efeito); devido ao fato de 

não ter indígenas em sua constituição (causa).  

Acordo 4: O Projeto de Educação Escolar Indígena é feito por pessoas sem vivência 

indígena (412-420).  

“Ano passado eles colocaram uma moça para escrever e apresentar um projeto para 

educação escolar indígena e quando eu cheguei lá o documento eu tinha foi por uma 

senhora que nunca tinha ido na área indígena né e escreveu um negócio que falei gente 

quem é? Não conheço, então o que nós queremos hoje? O que eu penso como professora 

na área indígena.” 

Tipologia do argumento 3: O acordo 4 se relaciona com a tese 4 através do argumento 

fundado na estrutura do real, pessoas e seus atos.  O argumento consiste em ligações de 

coexistência consistem em unir duas realidades de nível diferente, uma mais fundamental 

e mais explicativa que a outra, neste caso, a pessoa e atos que pratica. Neste caso as 

pessoas sem vivência indígena (pessoas); fazem o projeto de educação escolar indígena 

(seus atos). Tal fato consiste na improdutividade que é estabelecer normas para a 

educação escolar indígena sem atender as especificidades que o ensino indígena requer.   

Acordo 5: Os professores indígenas capacitados podem discutir sobre a educação escolar 

indígena (416-420). 

“Eu penso que a gente já tem professores indígenas capacitados pra fazer essa discussão 

e pra decidir o que eles querem como educação escolar porque educação indígena, que 

escola eles querem pra eles porque o modelo que nós temos é escola de cidade.” 

Acordo 6: As comunidades indígenas devem discutir os projetos educacionais indígenas 

(431-436). 

“Comunidade. Então esses projetos têm que ser discutidos na comunidade né, isso 

partindo de uma coisa pequena sem pensar em uma coisa maior, se somos 11 etnias, nós 

temos 11 etnias e a proposta do governo federal é que cada etnia tenha os seus projetos 

específicos porque o que eu faço para Karipuna do Oiapoque não serve para o Apalaí.” 

Tipologia do argumento 4: Os acordos 5 e 6 se relacionam com a tese 4 através do 

argumento fundado na estrutura do real, grupo e seus membros.  O argumento consiste 

em atribuir à pessoa e seus atos a manifestação da vontade ou crença de um grupo ao qual 
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pertence. Os acordos salientam que pessoas familiarizadas com as necessidades indígenas 

podem opinar e atribuir valores para com a educação indígena.  

 

 

Esquema 25. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 4. 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores, pertinente a tese 4. Os acordos 1 e 2 se relacionam a tese 4 pelo argumento 

fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 3 se relaciona com a tese 4 através do 

argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. O acordo 4 se relaciona com a tese 

4 através do argumento fundado na estrutura do real, pessoas e seus atos e os acordos 5 e 

6 se relacionam com a tese 4 através do argumento fundado na estrutura do real, grupo e 

seus membros. A tese sustentada está relacionada a especificidade da educação indígena, 

onde seu valor e veracidade está relacionado ao preparo específico do professor para 

atender as especificidades do ensino indígena.  

 
TESE 5: NA PRÁTICA A POLÍTICA PARTIDÁRIA INIBE O PROCESSO 

EDUCACIONAL INDÍGENA 
 
 

Acordo 1: Os professores do Oiapoque têm poder porque votam no estado do Amapá 

(463-469).  
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“Nós do Tumucumaque estamos no extremo norte do Pará e aí somos atendidos pelo 

governo do Amapá. Então a nossa fala é desse tamanho porque a gente não vota aqui e 

nem vota lá ninguém vota, então a gente não tem é uma realidade, a gente não tem poder 

é no sentido geral de político partidário e decidir nada e nem de falar nada entendeu? 

Quem tem poder é o pessoal do Oiapoque e o pessoal do Tamataí tanto que o 

Tumucumaque é praticamente abandonado, ela conhece a questão da saúde né é bem 

diferente em relação a isso.” 

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 5 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa / efeito.  O argumento visa aumentar ou diminuir a 

crença na existência de uma causa que o explicaria ou de um efeito que resultaria. Neste 

sentido os professores do Oiapoque têm poder (efeito); porque votam no estado do Amapá 

(causa).  

Acordo 2: Por não votarem no território do Amapá os professores do Tumucumaque têm 

suas falas diminuídas pelo governo (459-463). 

“Nós do Tumucumaque estamos no extremo norte do Pará e aí somos atendidos pelo 

governo do Amapá. Então a nossa fala é desse tamanho porque a gente não vota aqui e 

nem vota lá ninguém vota, então a gente não tem é uma realidade, a gente não tem poder 

é no sentido geral de político partidário e decidir nada e nem de falar nada entendeu?” 

Acordo 3: Quando o estado não consegue fazer; a Ong faz e pega o recurso (542-547).  

“Quando o estado não consegue fazer, eles vão lá e fazem e pegam o recurso” 

Tipologia do argumento 2: Os acordos 2 e 3 se relacionam com a tese 5 através do 

argumento fundado na estrutura do real, meio / fim.  O argumento considera ou não uma 

conduta como um meio em vista de um fim pode acarretar consequências significativas 

e, portanto, constituir o objeto essencial de uma argumentação. Os acordos que se 

conectam a este argumento estão relacionados da seguinte forma: Acordo 2: Por não 

votarem no território do Amapá (meio) os professores do Tumucumaque têm suas falas 

diminuídas pelo governo (fim). Já o acordo 3: Quando o estado não consegue fazer 

(meio); a Ong faz e pega o recurso (fim).  

Acordo 4: A Ong é mais especializada do que o estado (561-563 / 556-559).  
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“O IEPE se você lê como ele foi criado. Qual é o objetivo dele, como eles trazem a 

justificativa é bem interessante, é aquilo que todo mundo gostaria de fazer e não faz. Se 

eu tivesse dinheiro e disposição e precisa de gente boa, capacitados ele tem um pessoa 

especializado linguísticas eles tem.... Antropólogos eles tem ambientalistas, eles tem 

indigenistas, eles tem técnicos, o que vocês imaginarem e tem dinheiro que é o bom. 

Então eles são, essas ONGS é uma ONG que tem gente especializada e faz.” 

Acordo 5: O relatório financeiro da Ong não é claro (565-567 / 569-573).  

“E faz porque é assim. Se quando eles gastam, se quanto ele recebe, se estivesse claro 

né. Eu não vi nenhum relatório deles dizendo quanto eles receberam e quanto eles 

gastam... Pra comunidade eu nunca vi apresentar, eu nunca vi apresentar, se tem 

realmente tem pessoas que trabalham muito bem como a Denise, a Denise trabalha muito 

bem parece que trabalha um pouco mais claro do que os outros não é? Mas é uma ONG 

ligada a FUNAI, ligada ao MEC, ligada a USP, ligada a UNICAMP é quem mais...” 

Acordo 6: O professor precisa aprender o que o estado quer (471-476).  

“Nós pensamos é o ensino, ou seja, o conhecimento não indígena e o conhecimento 

indígena, primeiro conhecimento indígena e do outro lado colocamos o conhecimento 

não indígena. O que eu preciso aprender disso, o que eu preciso aprender disso dentro 

do que o estado quer, que o estado precisa por exemplo do primeiro ao quinto ano né, o 

que é educação escolar indígena vai nisso tudo aí.” 

Tipologia do argumento 3: Os acordos 4, 5 e 6 se relacionam com a tese 5 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  O argumento transfere valores de 

uma cadeia causal, indo da causa para o efeito, do efeito para a causa, por causalidade e 

coexistência. O pragmatismo do argumento consiste na valorização das ações da Ong e 

na desvalorização do estado, exaltando a ineficiência do estado perante as ações da Ong. 

Contudo a relação financeira da Ong é nebulosa, gerando certa desconfiança que quesito 

administração de verbas. O estado põe em conflito a relação com o professor, uma vez 

que rompe com a autonomia do professor, o estimulando a se formar para atender as 

necessidades do estado e não os objetivos do professor.  
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Esquema 26. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 5. 
 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores, pertinente a tese 5. O acordo 1 se relaciona com a tese 5 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa/efeito. Os acordos 2 e 3 se relacionam com a tese 5 

através do argumento fundado na estrutura do real, meio/fim. Os acordos 4, 5 e 6 se 

relacionam com a tese 5 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. 

A tese sustentada salienta o risco vivenciado pela educação indígena, tal risco está 

atribuído a política partidária que em alguns casos são vivenciados até por povos 

indígenas.  

Indícios de representação social: 

 A análise mostra que o trabalho docente, segundo os indícios observados no 

discurso da professora, tem forte ligação com contextos multiculturais. O multilinguismo 

e a diversidade cultural assumem uma grande relevância no discurso, mas tal relevância 

exalta uma condicionante relacionada com as especificidades culturais. Josinete informa 

que ações de sujeitos mais familiarizados a uma determinada cultura são mais eficazes, 

por atender demandas específicas, intrínsecas as culturas.  

 Dado ao exposto, o trabalho docente está ancorado em sua especificidade, tal 

especificidade está relacionada a demanda cultural indígena em um contexto multicultural 
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e multilinguístico. Portanto o trabalho docente indígena é específico. Essa especificidade 

leva a um trabalho pouco eficaz quando o professor não está imerso na cultura dos alunos 

que atende, sendo quase impeditiva do trabalho docente. As representações da professora 

não índia se aproximam mais dos professores indígenas do que de seus pares da região 

urbana, o motivo talvez seja o tempo de imersão dela na convivência com a aldeia em que 

trabalha. Passa mais tempo lá do que na capital. No entanto, a defesa de ser mulher e 

professora, aspecto bastante forte entre as professoras indígenas, não aparece em seu 

discurso, talvez por ser não indígena, sua relação no interior da aldeia difere das que são 

indígenas. 

Em relação ao processo de objetivação, lançamos mão da indução de metáfora. 

A indução de metáfora:  

 A indução de metáfora teve como objetivo invocar o indício de objetivação da 

representação social no discurso da entrevistada. Fechamos o diálogo com a entrevistada 

expondo a seguinte indução de metáfora: 

...se você tivesse que escolher entre diversos bichos quanto em 

representar o seu trabalho como professora dos índios. Que bicho 

seria? 

 A professora Josinete respondeu da seguinte forma:  

“Acho que a coruja. Porque ela nunca dorme, ela está sempre está 

lá acordada, quando ela cochila abre o olho rápido.” 

 Buscando uma forma de instigar uma melhor resposta, a professora foi 

questionada da seguinte forma: O seu trabalho é um trabalho... fala um pouquinho mais 

sobre essa coisa da coruja. 

 A professora respondeu:  

“De sentinela eu acho...Não porque é assim. A coruja ela não, ela 

está sempre esperta. Os índios dizem que elas que feche um olho e 

abre o outro. Só assim...Eu penso que a coruja é assim a gente tá 

aprendendo sempre entendeu? A gente vê com o  olho e pisca o 

outro, será que tá certo mesmo? Será que isso dá? Não é e sempre 

vigilante, sempre atento, qualquer coisa que vem de fora. Eu penso 



141 
 
 

que aprendi mais com os Apalaís do que se por acaso eu ensinei 

alguma coisa. Assim nesse sentido né. Eu penso que alfabetizei 

alguns mas aprender mesmo eu aprendi com eles mesmo. Aprendi 

sobre a vida, aprendi a compartilhar os meus filhos com eles lá e 

aprenderam a compartilhar as coisas. Até hoje tenho uma filha de 

19 anos e alguém chega e dizer olha eu preciso de tal coisa e apalaí 

faz isso, a comida entende? Então isso foi muito bom pra minha 

vida, pra vida de Yohanna de como ela milita.” 

  Ainda sobre a coruja, a professora Josinete foi questionada:  

A coruja nesse caso, ela traz menção ao que eles... 

 Ao que ela complementa:  

 

“Ao conhecimento mesmo, assim eu penso que eu aprendi pra 

gente né, minha filha adora coruja também, é estar mais ligado a 

esse saber do outro, o que o outro tem muito, Me ensinou uma 

língua poderosa né, uma língua que tem coisas que eu não consigo 

dizer em português, mas consigo dizer muito bem em apalaí.” 

 

 

Fig. 10. Ilustração da metáfora da professora Josinete. 
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A imagem da coruja evocada pela professora Josinete remete à prontidão, segundo 

a professora a coruja representa um estado de alerta, sempre em vigia. A coruja intercala 

os olhos no papel de vigília, quando um olho está fechado o outro está aberto. A ave 

também é identificada como sabedoria pela cultura Apalaí. Segundo esta etnia a coruja 

também remete a suspeita, uma lenda Apalaí diz que toda a coruja é um homem, sempre 

em prontidão, que assume sua forma masculina ao anoitecer, causando certo temor aos 

indígenas dessa etnia. A professora também salienta que a coruja, por remeter a sabedoria, 

representa uma relação de aprendizagem pela troca de conhecimento com o outro. Neste 

sentido é possível observar que o trabalho docente exerce um papel de prontidão, de alerta 

para a professora.   

 

 

4.0.5. Análise da entrevista com a profa. Samila Monteiro. 

Dia 29 de abril de 2016 (primeira ida à campo).  

 

 

 
Foto. 16. Entrevista com a professora Samilla no centro de Macapá.  

 

 A professora Samilla deu início ao magistério com cerca de 17 anos, momento em 

que fazia sua graduação. Durante a graduação trabalhava como monitora num projeto do 
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programa do Governo Federal, Mais Educação. Trabalhou neste projeto por 3 anos 

consecutivos, quando terminou sua graduação. Assim que terminou a graduação a 

professora foi aprovada em concurso público para professor, onde deu baixa após 

completar 1 ano, devido ao baixo salário e também pela distância entre a sua residência e 

o local de trabalho. Dentre as suas experiências a professora Samilla ministrou aulas para 

o ensino médio e fundamental. Em meados de 2014 trabalhou como professora horista no 

estado, ministrando aulas para adolescentes e adultos em um curso técnico onde 

ministrava disciplinas transversais. De 2015 até o presente, a professora deu entrada no 

contrato administrativo. Atualmente totaliza cerca de 7 anos de experiência em docência. 

Dos 17 aos 20 anos a professora não era formada, atuava como monitora. Atualmente, 

aos 24 anos acumulou experiências de 4 anos como professora efetiva. Samilla afirma 

que  nunca trabalhou em outro local que não tenha sido uma escola.  

 A primeira controvérsia diz respeito à deterioração do trabalho docente pelo ponto 

de vista da professora. Várias ações de seu cotidiano rompem eticamente com o trabalho 

docente. Segundo o relato da professora, em sua pré-adolescência, almejava outras 

profissões, que não a profissão de professora. Com o passar dos anos, como Samilla não 

teve êxito em outras profissões, restou apenas ser professora. Interpretações muito 

particulares sobre o trabalho docente foram citadas várias vezes em seu discurso. A 

professora identifica como importante no trabalho docente, ser temida pelo aluno. Esta 

relata que uma autoridade temida remete ao respeito e tal conduta é importante para o 

trabalho docente. Através do relato da Samilla foi possível perceber que o trabalho 

docente é bem-sucedido quando não há reprovação dos alunos, havendo um êxito na 

profissão por conta de tal fato.  

 A segunda controvérsia diz respeito à interpretação sobre respeito cultural no 

ponto de vista da professora. No discurso da professora Samilla, o respeito à cultura 

quilombola é importante, mas algumas explanações não sustentam tal afirmativa. A 

professora relata que os quilombolas falam errado e isso é uma característica cultural. 

Também é relatado que o modo de vida dos quilombolas é, de certa forma, retrógrado 

quando comparado com a cultura do branco. Em alguns aspectos os quilombolas são tidos 

normais pela professora, interpretação tratada com certo espanto quando a professora 

relata a beleza da mulher quilombola. Em seu discurso a professora afirma que a cultura 

do quilombola é assegurada apenas pelos mais velhos, havendo a necessidade de um 

resgate cultural com membros mais antigos da colônia.  
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 A terceira controvérsia é relacionada a uma comparação entre a cidade e o interior. 

No relato da professora, o modo de vida na cidade é melhor do que no interior. Tal 

afirmativa leva em consideração os recursos dispostos na cidade. O modo de vida na 

cidade é tido como mais evoluído que no interior. Ainda em seu discurso a professora 

afirma que na cidade ninguém se importa com a cultura quilombola, havendo uma 

negligencia cultural proveniente da cultura branca.   

 A quarta controvérsia está relacionada ao contorno das dificuldades pelo trabalho 

docente. Segundo a professora os alunos tidos como disciplinados recebem trabalhinhos 

que auxiliam em suas notas, já os alunos tidos indisciplinados requerem uma alternativa 

ao trabalho docente, sua indisciplina é levada ao conhecimento de seus pais com o intuito 

de disciplinar os alunos com “surra” e “porrada”. Tal atitude é escolhida pela professora 

como um método alternativo que perpassa a direção do colégio.  

 A quinta controvérsia está relacionada com o confronto entre a interpretação de 

ensino tradicional e inovador. A professora relata que em sua experiência o trabalho 

docente é tido como um comércio, havendo a necessidade de troca e barganha entre o 

professor e o aluno. No método utilizado pela professora o ensino tradicional é trabalhado 

concomitantemente com o ensino não- tradicional, adequando quando necessário ambos 

os estilos de ensino. Em seu método, a professora afirma que o ensino tradicional 

disciplina o aluno indisciplinado. O ensino inovador remete ao novo, com novas 

abordagens que agradam os alunos, mas a professora afirma que o método inovador 

reproduzido várias vezes se torna obrigatório para o professor.  
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Esquema 27. Esquema de articulação das teses. 

 Pelo esquema, percebe-se que o central da defesa das teses da professora 

concentra-se na tentativa de mostrar-se uma professora maleável. Ela faz o que se deve 

fazer, unindo o tradicional ao inovador, contornando dificuldades. Seu discurso se 

assemelha em muito ao discurso de outros professores urbanos. 

 

 
TESE 1: RESTOU APENAS SER PROFESSOR 

 
 

 “Eu sempre disse assim, aqui no estado funciona assim: ou você é professor ou é da 

área da saúde. Aí eu não funcionaria na área da saúde, só pra ser atendida lá. Aí me 

sobrou professor. Mas antes a minha mãe me criticava muito, porque eu não gostava de 

criança. Aí acabei entrando na área, isso muda né, dizer uma coisa antes de conviver, de 

viver a situação.” (148 – 152). 

Acordo 1: Quem manda na escola é o professor e o gestor (73-80). 

“A gente só critica essa parte dela por ser um pouco rígida porque escola quem manda 

é gestor, professor. Lá ela não pode chegar e fazendo o que ela faz as vezes, mas só 

porque a gente não leva muito a sério, porque se levar a sério vai ter briga todo tempo e 

a gente prefere não brigar porque escola é escola. Problema lá, ela que se vire com os 
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problemas se ela tem, se ela é presidente da comunidade parabéns pra ela, mas não vou 

criticar, porque estou lá pra trabalha, pra ensinar pra ajudar por exemplo: as vezes vai 

pai de aluno que estuda no modular que pede ajuda pra gente ajuda e assim tem confusão 

da comunidade, envolvendo escola ainda não”. 

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 1 através do argumento 

fundado na estrutura do real, autoridade.  O argumento utiliza do prestígio de uma pessoa 

para atribuir valor ao que ela diz. A professora impõe a autoridade da escola nas mãos do 

professor e do gestor, impondo que os externos a estes papeis não podem opinar nas 

decisões da escola.  

Acordo 2: É importante para a professora ser temida (265 – 268).  

Tipologia do acordo 2: este acordo atesta o valor do medo na prática docente. Aparece 

bastante naturalizado. 

“Não. Então pode voltar e perguntar a tua professora pra sair. Eu costumo fazer isso, a 

mãe de aluno, me deixa até importante. Tomara que meu filho passa, pra pegar essa 

professora porque aluno meu não bagunça na sala e se bagunçar eu não sou de gritar, 

porque gritar doe a garganta.” 

Tipologia do argumento 2: O acordo 2 se relaciona com a tese 1 através do argumento 

fundado na estrutura do real, pragmático.  O argumento revela o valor intrínseco do 

professor através do medo, do temor por parte do aluno. O evento aqui determinado é o 

temor que aumenta a crença na existência de uma causa: a importância do medo para o 

professor, gerando o medo nos alunos que revela a importância do professor.  

Acordo 3: A professora faz o seu trabalho quando não reprova ninguém (228 – 232) (241 

– 244). 

“Porque temos 1 ano para focar aquela criança no estudo mesmo e acabou o ano não 

alcançou. A gente tem que fazer de tudo, isso depende muito. As vezes não entendo porque 

se fosse aqui na cidade por exemplo a gente dizia, porque o pai e a mãe têm internet. 

Poxa não dá nem pra olhar na internet pra fazer o dever resolvido, pra ajudar, auxiliar 

claro.” 

“Aí se o aluno não se interessa vai fazer sozinho, não faz. Aí só no outro dia. Citei essa 

questão do ano letivo porque tem 1 ano pra estudar, de estudo. Só que até agora eu não 
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reprovei ninguém, todo esse tempo que trabalho Graças a Deus, quer dizer que eu fiz o 

meu trabalho.” 

Tipologia do argumento 3: O acordo 3 se relaciona com a tese 1 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa/efeito.  Pelo fato da professora não reprovar ninguém 

(causa), seu trabalho é perfeito (efeito). O argumento aqui identificado transfere valores 

de uma cadeia causal, efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito para a causa. 

 

Esquema 28. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 1. 

  

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso da 

professora Samilla, pertinentes a tese 1. O acordo 1 se relaciona com a tese 1 através do 

argumento fundado na estrutura do real, autoridade. O acordo 2 se relaciona com a tese 1 

através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 3 se relaciona 

com a tese 1 através do argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. A tese aqui 

evidenciada diz respeito a falta de alternativa profissional por parte da professora. A 

professora tinha anseios por outras profissões, mas apenas restou a ela ser professora por 

falta de opção, segundo seu discurso. Os papéis na escola e sua prática estão muito bem 

definidos, fala do medo com muita naturalidade, o que atesta ser algo aceito em seu grupo 

de pertença. 
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TESE 2: A CULTURA QUILOMBOLA DEVE SER RESPEITADA 

 
 

 “Mas é uma comunidade quilombola, tem que respeitar a cultura, tem uns livros 

didáticos que foram lá para a escola respeitando essa cultura quilombola que está na 

biblioteca, que as vezes a gente trabalha porque não dá para forçar mesmo, porque tem 

o ensinamento total. Eu trabalho muito no ensinamento religioso porque tem mais 

conteúdo e porque teve uma professora veio e bati firme porque sei lá porque eu não 

consigo dizendo que a educação do interior tem que ser diferente da educação da cidade 

penso que não é, lá não funciona assim. Porque eles vivem mais na cidade do que pra lá. 

Hoje a gente não viu quase ninguém todo mundo pra cá, aí funciona assim.” (90 - 97).  

Acordo 1: Os quilombolas falam errado porque é da cultura deles (97 – 103).  

“Se eu ensinar de uma forma diferenciada, vamos dizer que eles falam errado, eles falam 

do jeito deles é a cultura deles lá. Mas tenho que corrigir as vezes aqui dentro da escola 

você tem que falar da maneira certa de se fala, lá fora o problema é deles, porque o que 

acontece? Eu tenho dois alunos que vieram daqui de Santana e foram estudar pra lá 

porque os pais são de lá, foram pra Santana colocaram na cidade e o que acontece? Vão 

ser criticados na cidade, mas eu moro no interior, mas aqui ninguém dá a mínima pra 

essa cultura. Ah! Estão falando errado, não é assim que se fala. Então eu aprendi que 

ninguém fala errado, fala cada um com a sua maneira, só o que adianta da língua 

portuguesa é diferenciado”. 

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

fundado na estrutura do real, pessoas e seus atos.  O argumento identificado se relaciona 

com ligações de coexistência, consistindo em unir duas realidades de nível diferente, uma 

mais fundamental e mais explicativa que a outra, neste caso, a pessoa e atos que pratica. 

Aqui os quilombolas falam errado, que pela definição da professora, faz parte da cultura 

deles. O fato de falar errado é cultural para os quilombolas, segundo o discurso. 

Importante ressaltar que a referência ao falar errado se refere aos dialetos desse grupo e, 

portanto, outra linguagem. A adjetivação “errado” para o modo específico desse grupo 

falar já denota certa desvalorização. Fica, portanto, meio contraditórias sua fala, pois 

inicia falando de valorização ao mesmo tempo em que acaba por desvalorizar este aspecto 

cultural. 
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Acordo 2: Viver na cultura quilombola é retrógrado (134 – 138).  

“Alguns pensam dessa forma. Moram no interior, vão morrer no interior: caçando, 

pescando, indo pra essas festas dançantes que tem lá no interior. Isso dói muito, não era 

uma criança era um pré-adolescente. Que só gosta de vir aqui rapidinho e já quer voltar. 

Porque a vida era isso e ele queria fica fazendo o tempo todo isso.” 

Acordo 3: A escola explica para o aluno quilombola sobre a sua cultura (579 – 597).  

“pra eles tentarem ler e a questão da cultura, eu não vejo isso dentro da escola por parte 

dele  e a gente que veio de fora a gente tenta ensinar mas era pra eles ensinarem  pra 

gente já que eles são de lá. Não vejo muito isso não infelizmente. Já que contaram uma 

história pra gente, lá é uma comunidade quilombola, lá sim na comunidade tem mas na 

escola, com os alunos não são chegados. Se a gente for fazer uma pergunta eles não 

sabem. A gente que tem que pegar o livro, fazer uma pesquisa e explicar pra ele como 

funciona. Mas se fizer uma festa, sabem dançar, sabem fazer isso. Esses bailes dançantes 

como diz a história sobre a questão da tradição lá é só comunidade, as pessoas que estão 

lá não são quilombolas, tem só os mais velhos, maioria das crianças moram lá é que 

vieram de outras áreas, mas moravam lá. Mas a comunidade quilombola acredito que 

seja mais uma parte mais lá pra dentro. Me disseram que lá tem muita gente porque 

nessa comunidade tem tanta gente e nessa outra comunidade que fica mais pra dentro do 

rio já me dizerem que nova bastante gente pra lá. Lá funciona assim, a cultura mais forte, 

achei lá muito fraquinho tanto que não vi nenhuma programação lá eu vi que tem que 

faz algum batuque, vi que lá na sede, bem lá do lado, tem bastante pendurado, que é 

comemorado no mês de novembro ainda não vi essa programação lá. Está sendo 

desvalorizado até porque ela disse que teria um recurso, mas esse recurso não veio. 

Quando ela quer fazer programação, ela faz mesmo.” 

Tipologia do argumento 2: Os acordos 2 e 3 se relacionam com a tese 2 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  Os argumentos se relacionam com 

a tese a partir de um evento determinado, que visa aumentar ou diminuir a crença na 

existência de uma causa que o explica ou de um efeito que resultaria dele. Neste caso a 

vida do quilombola é retrógrada em comparação com a vida do branco oriundo dos 

centros urbanos, tal afirmativa da professora salienta a causa que é morar no interior e um 

efeito que resulta na vivencia no interior, o retrocesso. Também foi evidenciado que, para 

ela, é a escola que explica para o aluno quilombola sua cultura. Interessante é o fato de 
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educadores não quilombolas, que desconhecem suas tradições, afirmarem que ensinam a 

cultura deles para eles.  

Acordo 4: Os quilombolas têm uma vida normal (310 – 317).  

“Eu pensei que ia ter um impacto, mas não tive quando trabalhava em AFUÁ. Pensei 

quando fui com a Flávia no interior, onde vou parar, sou concursada e tenho que ir. 

Cheguei lá vi pernas torneadas. Meu Deus onde vim parar porque lá funciona na 

bicicleta, as mulheres tudo bonitas e fiquei assim... É uma outra forma de imaginar, assim 

como lá, pessoas se arrumam, ai a gente pensa pessoas do interior. Não funciona assim, 

são até melhores do que a gente. Vai pra passear mas do que a gente. A gente vai 

trabalhar e volta pra casa. Cansado e não sai mais. Eles não... tem uma vida normal.” 

Tipologia do argumento 3: O acordo 4 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

fundado na estrutura do real, grupo e seus membros.  O argumento está relacionado pelo 

fato dos quilombolas, grupo característico e com cultura própria, ter uma vida normal. 

Aqui a professora salienta que os quilombolas, assim como os brancos têm uma vida 

normal, com atividades físicas e relações sociais na comunidade, o que não haveria de ser 

diferente, mas no discurso a professora trata o assunto com uma certa surpresa. Esta 

surpresa, tal como no primeiro acordo, sugere certo preconceito. 

Acordo 5: A cultura quilombola não vai pra frente porque apenas os velhos comentam 

sobre (556 – 572).  

“Lá na comunidade, ano passado eu não vi uma comemoração, que eles fazem que é o 

santo. Que faz festividade, o batuque, não vejo eles muito ligados a não ser os mais 

velhos, pessoas mais velhas, se parar pra conversar começa a contar história pra gente. 

Mas os mais novos eu penso que é mais a escola que leva isso pra eles. Por exemplo, a 

presidente da comunidade era d batuque, é de dançar. Só que não vi nenhuma 

programação dessa ano passado, estava sem recurso pra fazer, aí quando eles convidam 

as vezes a gente vai. Faz um esforço de ir, até porque as vezes não tem como a gente ir 

porque é a noite e a noite é complicado. Quem mora lá perto na comunidade porque a 

programação é deles. Eu pelo menos vejo isso que muito, olha me chamaram e falaram: 

aqui funciona assim, é isso, isso, isso professora, mas se fizer uma festa lá, eles estão 

dançando. Mas vejo muito as crianças dizerem, como eu disse não é só negro que mora 

lá. Mesmo quem chegou nova lá, as crianças novas eu não vi nenhum comentário dizer 

que a professora aqui funciona isso, isso, isso. São poucos, acho que isso é uma forma 



151 
 
 

de cultura não ir pra frente, quem comenta mais são as pessoas mais são as pessoas mais 

velhas, agora as crianças não. A não ser que os pais fiquem batendo na mesma tecla. 

Filho aqui funciona isso, isso e as vezes não sabem o que é. Quando chegamos tivemos 

esse impacto, mas chegou lá na era isso.” 

Tipologia do argumento 4: O acordo 5 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa/consequência.  O argumento considera uma conduta 

como uma causa que produz uma consequência e, portanto, constituir o objeto essencial 

de uma argumentação. Aqui identificamos a consequência a cultura não ir para a frente, 

e a causa pelo qual ela não vai para a frente é relacionada por apenas os velhos 

comentarem sobre sua própria cultura, os novos não comentam sobre, aparentemente não 

demonstram interesse sobre sua própria cultura.  

Acordo 6: A escola está na comunidade, não é da comunidade (603 – 611).   

“...a mãe dela que fundou lá essa comunidade, ela  que resolve os problemas, além dela 

ser a presidente, ela é a merendeira da escola. Eu vejo ela como uma pessoa legal as 

vezes, no começo conversa muito com ela, mas esse ano estou distante não estou muito 

assim pra ter conversa com ela. Umas ações dela que deixa a gente bem chateado, que 

as vezes ela quer mandar em uma coisa que não pode mandar. Ela manda na 

comunidade, a escola não é dela. A escola está dentro da comunidade. As vezes ela não 

quer uma pessoa ali, ela diz que faz tudo pra tirar. Mas até agora estou lá. Não depende 

dela pra estar lá. Dependo do meu trabalho, dos meus estudos. Ai eu vejo assim dessa 

forma, eu prefiro não falar muito dela, não estou conversando mais com ela...”  

Tipologia do argumento 5: O argumento quase lógico, por definição, evidenciada o fato 

de a escola não pertencer a comunidade, sendo assim a comunidade não deve ter 

influência nas normas da escola. A escola está apenas fisicamente no espaço da 

comunidade quilombola. No discurso foi exaltada que: A escola está na comunidade e 

não pertence a comunidade em termos gerais.  
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Esquema 29. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 2. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso da 

professora Samilla, pertinentes a tese 2. O acordo 1 se relaciona a tese 2 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pessoas e seus atos. Os acordos 2 e 3 se 

relacionam com a tese 2 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. 

O acordo 4 está relacionada a tese 2 através do argumento fundado na estrutura do real, 

grupo e seus membros. O acordo 5 está relacionado a tese 2 através do argumento fundado 

na estrutura do real, meio/fim e o acordo 6 define uma situação. A tese sustentada está 

relacionada ao respeito para com a cultura quilombola, acompanhada de desvalorização 

da comunidade a que se destina. Mesmo que no discurso da professora o respeito esteja 

em evidência, a todo momento repetindo que a cultura quilombola deva ser respeitada, 

desprestigia os aspectos dessa mesma cultura.  

 

 
TESE 3: A VIDA NA CIDADE É MELHOR QUE A VIDA NO INTERIOR 

 
 

 

Acordo 1: A educação do interior tem que ser diferente da educação da cidade (94 – 
96). 
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“Eu trabalho muito no ensinamento religioso porque tem mais conteúdo e porque teve 

uma professora veio e bati firme porque sei lá porque eu não consigo dizendo que a 

educação do interior tem que ser diferente da educação da cidade penso que não é, lá 

não funciona assim. Porque eles vivem mais na cidade do que pra lá”. 

Acordo 2: Na cidade ninguém se importa com a cultura quilombola (100 - 108).  

“Eu tenho dois alunos que vieram daqui de Santana e foram estudar pra lá porque os 

pais são de lá, foram pra Santana colocaram na cidade e o que acontece? Vão ser 

criticados na cidade, mas eu moro no interior, mas aqui ninguém dá a mínima pra essa 

cultura. Ah! Estão falando errado, não é assim que se fala. Então eu aprendi que ninguém 

fala errado, fala cada um com a sua maneira, só o que adianta da língua portuguesa é 

diferenciado. Aí bati muito com essa tecla com uma professora, foi com a Rose a respeito 

disso porque não posso ensinar dizer que está certo, eles não vivem só lá. Eles podem 

estudar até o quinto ano e o ensino médio pra cá. Ensino fundamental 1 e 2 e virão pra 

cá. O que vai acontecer? Preconceito. Ai penso dessa forma’. 

Acordo 3: Sair do interior é uma evolução (126 – 133). 

“Eu pensava em reprovar, mas como vi uma evolução e li todo relatório que fica na 

escola dele. Dizia que era um aluno preguiçoso, e aí fui conversar com ele. E ele disse 

simplesmente isso: “ – Professora eu gosto de vir pra cidade, eu não penso em morar na 

cidade.  Minha vida é no interior quero pescar, quero caçar, quero tirar açaí, quero ir 

pra festa.” Ele tinha 14 anos e me doeu. Porque a gente sempre pensa em evoluir cada 

vez mais e só está estudando por causa da questão que funciona aqui no estado, a bolsa 

que é uma renda que vai pra família porque senão estiver estudando a mãe perde. Isso 

talvez é uma forma que soa como uma ameaça porque a gente ameaçando dizendo assim 

porque se você pegar falta você perde a bolsa.” 

Tipologia do argumento 1: Os acordos 1, 2 e 3 se relacionam com a tese 3 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  O argumento está relacionado com 

a comparação entre a vida rural e a vida na cidade. Quando a professora afirma que a 

educação do interior tem que ser diferente da educação da cidade é devido às 

especificidades que o meio interiorano de Macapá exige, tal afirmativa também está 

relacionada ao suposto déficit educacional que necessariamente o aluno interiorano tem. 

Segundo o discurso, é possível notar que o aluno do interior é mais fraco e por isso deve 

ter uma educação diferenciada. Também há, mais uma vez, uma questão de 
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desvalorização da cultura quilombola por parte da professora e, segundo ela, dos urbanos 

em geral. No discurso é possível notar que a professora, urbana, enxerga a desvalorização 

que a cultura quilombola tem aos olhos da cultura branca urbana. Neste sentido o interior 

é ruim e sair dele é uma evolução. O pragmatismo está relacionado a um evento 

determinado, visam aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o 

explicaria ou de um efeito que resultaria dele.  

 

Esquema 30. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 3. 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos no discurso da professora 

Samilla, pertinentes à tese 3. Os acordos 1, 2 e 3 estão relacionados a tese 3 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático. A tese sustentada defende o maior 

valor da vida na cidade do que na vida no interior. No discurso a professora salienta várias 

vezes que no interior a vida é pior, que o quilombola vive em um retrocesso e que viver 

na cidade é uma evolução.  

 
TESE 4: AS DIFICULDADES DO APRENDIZADO SÃO CONTORNADAS 

 
 

 “Mas quando ocorre essa recusa, a gente fica muito chateada, já não vai recurso pra 

escola, de lanche porque é muito difícil. Essa semana está sem a semana toda e ainda se 

recursa a lanchar, porque é só bolacha com Nescau e a gente conversa muito sobre isso 

que tem criança que nem isso tem. Falo do banho de manhã, falo sei que é difícil tomar 
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banho de manhã. Mas é bastante complicado essa questão de lanche. A dificuldade de 

aprendizado também, isso a gente contorna até o final do ano.” (199 – 205)  

“Porque penso assim, eu sou uma professora que não gosta de passar trabalho pra casa. 

Não passo atividade pra casa, acabou a aula, acabou o assunto resolveu ali ponto. 

Porque não volta, chegou em casa tem rio, você acha que ele vai pegar o caderno dele? 

Se acha que ele vai deixar de ir pro mato caçar? Crianças de 10/11 anos já sabem fazer 

isso e até menos, pilotar uma rabeta. Lá funciona muito isso , ai se acha que ele vai pegar 

o caderno, as vezes tem alguns que fazem. Tem uma lá, ano passado era a minha aluna. 

Ela é muito inteligente, passava trabalho pra casa, já vinha resolvido, duas quer dizer. 

Só que tem outros que não pensam dessa forma, a vida é caçar, pescar, andar no rio, 

tomar banho no rio, fazer isso, fazer aquilo.” (207 – 215). 

Acordo 1: Alunos comportados recebem trabalhinhos (116 – 119).  

“Só que a gente trabalha assim, igual a hoje eu deixei um trabalhinho lá pra eles porque 

os  meus são comportados, trabalho com quinto ano e aí a minha colega de trabalho tem 

mais alunos, o triplo, quatro vezes mais do que eu. Acho que é.” 

Acordo 2: Os alunos temem a professora (260 – 271). 

“Pra mim eu... eu não vou dizer que eles tem medo de mim na escola. Olha eu só sou 

pequenininha, mas não bagunça dentro da sala de aula. Não bagunça não. Igual a hoje, 

a gente estava entregando nosso plano, plano pra ver se aumenta o salário. Estava 

fazendo plano e o aluno da minha colega, a gente estava na porta da sala. Estava quase 

no final do horário e ele saiu da sala não falou nada. Fui atrás dele e disse pode voltar 

pra tua sala, tu pediu? Não. Então pode voltar e perguntar a tua professora pra sair. Eu 

costumo fazer isso, a mãe de aluno, me deixa até importante. Tomara que meu filho passa, 

pra pegar essa professora porque aluno meu não bagunça na sala e se bagunçar eu não 

sou de gritar, porque gritar doe a garganta. Sento, aí eles pedem. Ah! Professora porque 

a senhora não traz vídeo pra gente, porque não traz isso pra gente. Falo porque vocês 

bagunçam, eu só vou trazer quando vocês fazerem isso, isso e isso. É uma questão de 

conversa, eles tem que me dá alguma coisa em troca pra eu poder da algo pra eles.” 

Acordo 3: A indisciplina dos alunos é resolvida com surra e porrada (288 – 304).  

“Dá umas porradas, sei lá. Forma de pai, mas eu não posso repreender eles. É a forma 

que os pais tem que repreender, as vezes eu digo pai não vai bater. Só que não posso 
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interferir na casa deles, igual um aluno fez: bagunçou, saiu da escola e pediu pra bebe 

água. Como lá é tudo perto, foi pra casa dele, foi comer e sai da sala e falei o fulano de 

tal não está aqui na escola. Bora esperar, voltou. Quando foi no outro dia, chamei o avô 

dele, porque a mãe dele não era ligada a isso. Vou pegar esse moleque, aqui dentro da 

escola, aí eu falei: o Senhor não pode, o senhor não pode fazer isso aqui dentro nem falar 

assim. Mas ele tem que aprender, as vezes a gente tem isso. Mas vou na casa, fica tudo 

lá do lado. Olha o fulano de tal fez isso e o pai já vem com o cinto. As vezes eles falam 

que vai bater, mas a gente não gosta de ouvir essas coisas. Nenhum professor gosta de 

ouvir, principalmente na escola. É feio, vou pegar ele e dá uma surra pra ver se resolve. 

Vamos pensar primeiro melhor forma de resolver, tem que conversar. Por isso que as 

crianças ficam rebeldes logo, sabe que se aprontar algo, quando chegar e casa apanha. 

Tento mais conversar, porque tu viu que é perto e manda um recadinho pelo, aí estudo o 

irmão e primo. Se eu mandar o recado por ele, o aluno que bagunçou, ele pode não 

entregar. Não faço isso não, chamo o irmão e leva esse papelzinho referente ao teu irmão. 

Aí pra ver se entrega porque não volta, tem essa questão também.” 

Tipologia do argumento 1: Os acordos 1, 2 e 3 se relacionam com a tese 4 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  O argumento parte do evento que 

visa aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o explicaria ou de um 

efeito que resultaria dele. Ainda sobre a relação entre a professora e seus alunos, podemos 

observar o temor da professora por parte dos alunos, os acordos que se relacionam com a 

tese de forma pragmática, demonstram que os alunos comportados são gratificados com 

trabalhos que têm o objetivo de ajudar os alunos bons, já os alunos malcomportados são 

tratados de forma brusca. A professora busca métodos alternativos, como fazer 

reclamações com os pais dos alunos, assim os alunos sofrem represália desses. A 

professora deixa claro que o método utilizado pelos pais é o espancamento. Mesmo ciente 

deste “método alternativo” a professora se reporta aos pais para solucionar o problema da 

indisciplina dos alunos quilombolas. Fica nítida a conivência da professora com as 

atitudes dos pais, acima vimos que ela defende que o professor tem que ser temido, esse 

seria um método eficaz para garantir o temor dos alunos. Além disso, fica também nítida 

a crença de que fazendo tarefas o aluno demonstra aprender. 

Acordo 4: A direção da escola é negligenciada e os problemas com os alunos são 

resolvidos com seus pais (282 – 286).  
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“Lá funciona assim, eu não vou na direção. Olha diretora estou com problemas com esse 

aluno. Lá a gente vai direto no pai, na casa. Já fui na casa, é do lado né. Lá tem essa 

forma diferenciada. Olha o seu filho aprontou isso, aprontou isso. Ai  o pai fala tá 

professora eu vou resolver. Mas tenho medo dessa parte, dos pais resolverem, Você sabe 

da forma que eles resolvem.” 

Tipologia do argumento 2: O acordo 4 se relaciona com a tese 4 através do argumento 

fundado na estrutura do real, meio/fim.  O argumento visa considerar ou não uma conduta 

como um meio em vista de um fim pode acarretar consequências significativas e, 

portanto, constituir o objeto essencial de uma argumentação. A direção da escola é 

negligenciada (meio); e os problemas com os alunos são resolvidos com seus pais (fim).  

Dissociação de noções entre: Alunos desinteressado e alunos interessados (339 – 341).  

“São boas crianças e bons alunos eu quero que eles sejam, mas não são. Lá tem uma 

dificuldade, quase todos tem dificuldades em aprendizado, lá funciona de uma forma, que 

eles não tem interesse, se tem interesse é só dentro da sala, fora não tem.” 

 Ainda no discurso da professora observamos uma dissociação de noções acerca 

dos alunos. Para a professora os alunos são boas crianças, mas são alunos ruins. O julgo 

de valor está relacionado ao mérito de uma das partes e o demérito de outra. O termo 1, 

seriam os alunos desinteressados, nesse caso, o desinteresse seria a marca do que ela 

chama de dificuldade de aprendizagem, quase que por identificação de uma coisa com a 

outra. Em sua fala, percebe-se uma certa generalização, parece que ela afirma que todos 

os seus alunos são desinteressados, todos têm dificuldade de aprendizagem, um 

verdadeiro fenômeno! 
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Esquema 31. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 4. 

  

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso da 

professora Samilla, pertinentes a tese 4. Os acordos 1, 2 e 3 se relacionam com a tese 4 

através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 4 se relaciona 

com a tese 4 através do argumento fundado na estrutura do real, meio/fim. A tese 

sustentada diz respeito aos métodos alternativos do trabalho docente. A professora busca, 

através de seu trabalho docente, formas alternativas que visam contornar as dificuldades 

afirmadas por ela, sem explicações plausíveis. Fica bastante evidente a baixa expectativa 

que ela nutre sobre seus alunos, cujas consequências vários trabalhos já atestaram. 

 

 
TESE 5: O TRABALHO DOCENTE É TRADICIONAL E INOVADOR  

 
 

Acordo 1: O trabalho docente é um comércio (522 – 527).  

“Bora fazer pelo menos o primeiro passo que já entra com a interdisciplinaridade, 

lúdico, jogo, porque lá tem bastante jogos principalmente o de matemática. Matemática 

já tenta, tenta trazer, só hoje vamos lá. Mas você vai sentar na tua cadeira, é uma troca. 

Tem que fazer uma troca, funciona assim é um comércio praticamente, vai fazer isso pra 
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mim, aí eu faço pra ti. Mas depois não vai ter mais, porque senão como a gente vai 

trabalhar, todo dia vai querer brincar.” 

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 5 através do argumento 

que funda o real, analogia.  O argumento consiste em uma comparação feita por 

similitudes que aproximam dois elementos de natureza diferente. Neste caso a professora 

diz que o trabalho docente é um comércio, dada as barganhas e atitudes necessárias para 

o desenvolvimento do trabalho docente, neste caso, afirmando ser esse um método 

alternativo.  

Acordo 2: O ensino tradicional é trabalhado em conjunto com o ensino não – tradicional 

(377 – 383). 

“Eu não vou dizer que eu só trabalho temas interdisciplinar e como tradicional, não tem 

como trabalhar só tradicional, não tem como trabalhar só temas transversais, trabalhar 

só com o lúdico, trabalhar só com isso, você trabalha tudo junto. Se você trabalhar só 

interdisciplinaridade, a criança vai chegar, a professora hoje vai fazer isso. Vou pintar 

e bordar em cima dela. Você puxa lá no tradicional, você cumpriu o seu tradicional. Bora 

fazer uma brincadeira diferente, eu penso que funciona assim...” 

Acordo 3: O ensino tradicional disciplina o aluno (399 – 342). 

“Eu não sei, eu não sei te dizer um nome. Se eu pensar melhor  daria um nome. Eu não 

sou tradicional, sou só um pouco. Porque se a gente sair do tradicional, o aluno vai 

pintar e bordar em cima da gente, se a gente deixar claro. Mas o  tradicional sempre vai 

existir.” 

Acordo 4: Os alunos gostam de novidade (410 – 411).  

“Eles gostam porque costumo dizer assim, o aluno chega lá e se a gente ficar uma coisa 

nova com eles. Eles querem toda vez.”  

Tipologia do argumento 2: Os acordos 2, 3 e 4 se relacionam com a tese 5 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  O argumento parte de um evento 

determinado, visam aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o 

explicaria ou de um efeito que resulta da relação. Neste caso o argumento liga os acordos 

que enfatizam a contraposição do ensino tradicional e não-tradicional, tido como 

inovador. No discurso a professora deixa claro que o ensino tradicional serve para gerar 

disciplina no aluno, já o ensino inovador estimula a aprendizagem, mas causa desgastes 

para o professor que deve pensar sempre uma nova forma de lecionar.  
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Acordo 5: Se a professora é rígida ela é tradicional (386 – 394). 

“...penso assim você não trabalha só com coisa porque se você trabalhar só aquela coisa, 

o aluno vai dizer minha professora é brava, minha professora é rígida, minha professora 

só passa trabalho. Na escola não faço nada além de ficar sentado naquela cadeira em 

fileira. Porque tradicional é assim, como se fosse militar. Você fica ali naquela ordem, 

você não se levanta, estuda aquele conteúdo. Hoje eu estava dando aula no refeitório, eu 

estava lá. Vamos pra fora da sala, eu estou falando de trabalhar na interdisciplinaridade, 

vem trabalhando o conteúdo mesmo porque está fugindo um pouco do tradicional que só 

trabalha dentro da sala de aula.” 

Tipologia do argumento 3: O acordo 5 se relaciona com a tese 5 através do argumento 

quase lógico, por implicação. O argumento utiliza a estrutura do “se isso... então aquilo” 

atestando com naturalidade que uma conduta acarreta outra e, portanto, constituir o objeto 

essencial de uma argumentação. Aqui o observamos quase identificação da disciplina 

com o tradicionalismo. Se a professora é rígida é se tradicional.  

Acordo 6: Pela frequência as novidades se tornam obrigações (412 – 421).  

“Aí isso, eu não gosto de fazer, porque se eles quiserem toda vez, eles vão fazer aquilo 

por obrigação, porque naquela semana tem aquilo que eu já fiz antes. Não, vocês vão 

estudar, as vezes deixo passar um tempão pra fazer de novo na questão de brincadeira, 

de deixar eles mais livres. Olha lá a gente não tem quadro e como eles moram lá perto, 

é meio lama lá. Vocês podem descer, tomar banho na casa de vocês. Aí quando foi na 

outra semana, eles queriam de novo: vocês têm que resolver, é uma troca meio forçada, 

eu vou resolver porque eu vou brincar lá, essa semana eu não deixei. Bora vê se aprende 

ou aprende falei isso pra eles. Criança na minha sala não bagunça, eles têm medo de 

mim, mas não sou brava, só falo meio fechado pra eles ficarem dentro da sala, porque 

eles gostam de sair. Não tem como segurar a criança na sala de aula, as vezes pede pra 

sair.” 

Tipologia do argumento 4: O acordo 6 se relaciona com a tese 5 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa/efeito. O argumento aqui identificado transfere 

valores de uma cadeia causal, indo da causa para o efeito, do efeito para a causa, por 

causalidade e coexistência. Pela frequência (causa), as novidades se tornam obrigações 

(efeito). As obrigações aqui são atribuídas ao exercício da profissão docente, não para os 

alunos, embora sob demanda destes.  
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Esquema 32. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 5. 

  

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso da 

professora Samilla, pertinentes a tese 5. O acordo 1 se relaciona com a tese 5 através do 

argumento que funda o real, analogia. Os acordos 2, 3 e 4 se relacionam com a tese 5 

através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 5 se relaciona 

com a tese 5 através do argumento quase lógico, por implicação. O acordo 6 se relaciona 

com a tese 5 através do argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. A tese 

sustentada revela que, através do discurso da professora, o trabalho docente é tradicional 

e inovador simultaneamente, havendo a aplicabilidade de ambos, dependendo da 

necessidade e ocasião.  

 

Indícios de representação social: 

 A análise mostra que o trabalho docente, segundo os indícios observados no 

discurso da professora Samilla, transita entre o tradicional e o inovador. Quando há 

indisciplina o método utilizado pela professora é o tradicional, uma vez que tal método, 

segundo a professora, visa inibir ações indisciplinares provenientes dos alunos. Já quando 

os alunos são disciplinados ela os oferece trabalhos que auxilia na nota. Foi possível 

observar um grande desequilíbrio no que diz respeito a compreensão do trabalho docente 
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pela professora, o inovador apresentando-se como premiação para o interesse e disciplina, 

não tendo, no entanto, um fim pedagógico.  

 Neste sentido podemos indicar que a professora ancora o trabalho docente de 

forma que este seja “maleável”, adequando-se às necessidades e sendo modelado de 

forma alternativa, este alternativo se referindo sempre a compensações aos problemas 

disciplinares. A ênfase na questão disciplinar já foi exaustivamente apontada em 

pesquisas recentes. Ao que parece, hoje une profissionais de norte ao sul do país, sendo 

hoje quase um slogan. No processo de objetivação, lançamos mão da indução de 

metáfora. 

 

A indução de metáfora:  

 A indução de metáfora teve como objetivo evocar o indício do processo de 

objetivação da representação social no discurso da entrevistada.  

 Fechamos o diálogo com a entrevistada expondo a seguinte indução de metáfora: 

Na hora de você dá aula, se você pudesse se pegar uma referência um elemento desse da 

natureza para lhe representar, o que seria? Quando você dá aula. 

 A professora Samila respondeu da seguinte forma:  

“Às vezes estou quieta, quem me olha pode ver uma pessoa quietinha, mas as vezes sou 

muito brava, falo muito. Agora estou com um pouquinho de vergonha de conversar. Mas 

eu falo muito, mas quando eu fico com raiva, até a própria lá da escola já nunca passei 

do meu temperamento não, não cheguei a extrapolar, até porque a gente tem que ter 

limites. Mas um dia posso estar aberta, tento fazer dessa forma. Já respondi essa 

pergunta, acho que foi o pavão que falei.” 

 Afim que pedir uma explicação melhor, fizemos o seguinte questionamento após 

a explanação acima: Pavão você diz aquela ave que... 

 Neste sentido a professora complementou da seguinte forma:  

“Abre o leque, que atravessa, eu tenho certo receio de dizer, é o avestruz ou o pavão. 

Avestruz aquele que enfia a cabeça na terra. Não, não queria ser ele não, queria ficar 

com a minha cabeça sempre em cima. O pavão que abre o lequezinho lá traz.” 
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Fig. 11. Ilustração da objetivação do trabalho docente segundo a professora Samila. 

A figura do pavão, evocada pela professora Samilla remete a oscilação de seu 

temperamento, segunda a professora, assim como o pavão, seu comportamento pode 

variar do mais calmo, que remete o pavão de calda fechada e ao comportamento mais 

bravo, o qual remete ao pavão de calda aberta. Quando questionamos a figura do pavão, 

a Samilla fez menção a outra ave, o avestruz, quando Samilla se confundiu ela negou a 

similaridade de seu trabalho docente com o avestruz pelo fato da ave viver com a cabeça 

no buraco, em seu discurso a professora afirma que não gostaria de ficar com a cabeça no 

buraco e que a ave não a representa por este motivo. Neste sentido é possível observar 

que o trabalho docente exerce um papel imposição em exuberância, que representa certo 

confronto para a professora.   
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4.0.6. Análise da entrevista com a profa. Annie Caroline. 
 

Dia 29 de abril de 2016 (primeira ida à campo).  

 

 
Foto. 17. Professora Annie na escola onde leciona, no centro de Macapá. 

  

 A professora Annie possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do 

Amapá, atuando desde 2008 como professora do quadro efetivo do Governo do Estado. 

Atualmente é professora de Geografia da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em uma 

escola da Rede Estadual de Ensino. A professora é atuante na defesa da cultura 

Amapaense com ênfase na cultura quilombola, também exerce práticas literárias através 

de poemas que representam a fronteira franco-amapaense.  

 A primeira controvérsia é direcionada ao risco identitário que a escola causa nas 

diferentes etnias. Segundo o relato da professora Annie, o ambiente escolar exerce uma 

carga preconceituosa com relação às diferentes etnias. Pelo preconceito, o aluno tido 

como diferente rompe com sua cultura para se adequar aos padrões urbanos. A professora 

também nos informa que na cidade o indígena é tido como ultrapassado, sendo estes 

descriminados em sala de aula. Neste sentido o ambiente escolar oprime o diferente, que 

neste caso são as culturas que advêm de culturas não urbanas.  
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 A segunda controvérsia identificada no discurso da professora Annie está 

relacionada a questões tradicionais e a aplicabilidade do livro de didático. No discurso a 

professora afirma que o livro é uma ferramenta do modelo tradicional e que o livro não 

representa a realidade macapaense dos alunos. Tal ferramenta só faria sentido se 

explicitasse conhecimentos práticos da vida cotidiana. Ainda sobre a crítica do trabalho 

docente, a professora afirma que o plano de aula deixa os alunos estáticos, sem articulação 

com a realidade. Tal afirmativa da professora traz a analogia, comumente observada em 

análises sobre o trabalho docente, de que: o plano de aula aprisiona.  

 A terceira controvérsia encontrada no discurso está relacionada à atratividade das 

aulas. Segundo Annie, a aula tem que estimular os alunos e deve ter novas metodologias 

para tornar o ensino mais atrativo, caso contrário o ensino se torna enfadonho. O uso de 

novos recursos metodológicos faz com que o professor não permite ao professor romper 

com característica de uma pedagogia tradicional. Ainda sobre a posição da professora, o 

método de ensino deve ser versátil, afastando-se do tradicionalismo do “cuspe e giz”.  

 A quarta controvérsia diz respeito à valorização da diversidade. A professora 

afirma que a diversidade deve ser valorizada e reconhecida em todos os grupos culturais. 

O professor deve assumir um papel neutro para lidar com as diversas culturas, 

demonstrando sua imparcialidade mediante os conflitos de grupo. A professora afirma 

que os indígenas são excluídos por grupos urbanos. Para a professora a interferência do 

professor nestes conflitos é para gerar a parcimônia em ambos os grupos conflituosos. 

Dado ao exposto, apresentamos um esquema que ilustra a articulação das teses, as quais 

são alicerçadas na interação solidária entre os diversos grupos sociais.  



166 
 
 

 

Esquema 33. Esquema de articulação das teses da professora Annie. 

 

 O esquema permite observar um discurso mais identificados com novas 

tendências no discurso da formação continuada proporcionada pelas políticas públicas. 

Percebemos a defesa de princípios que constam de modernos manuais pedagógicos. Ela 

prima por se mostrar uma professora engajada em novidades pedagógicas, enunciando 

slogans bastante recorrentes no meio educacional, afastando-se dos indicadores de 

referência a uma pedagogia tida como tradicional. 

 

 
TESE 1. A ESCOLA AMEAÇA A IDENTIDADE DAS DIFERENTES ETNIAS 

 
 

Acordo 1: O aluno nega a sua identidade por ser diferente (94-104).  

“Ano passado, tinha um aluno índio, indígena. Era da etnia, o nome dele ara Anakaioano 

Akoá. Mas ele era um aluno bastante tímido, inclusive eu tinha muito receio, tentava 

motivar esse aluno porque eu sentia, que ele como era o único ele tendia a negar a sua 

identidade perante aos fatores externos porque ele era ridicularizado, era enfim. O índio 

tem aquela característica física. Olho puxado, cabelo liso, ou seja, de longe a pessoa já 

identifica. Mas ele não manifestava traços da cultura, não andava com pulseiras, não 

andava com adornos nada”. 
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Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 1 através de argumento 

fundado na estrutura do real, causa/consequência. O argumento considera ameaças 

sofridas por alunos na escola como causa para estes negarem sua identidade, a 

consequência e, portanto, constitui o objeto da argumentação.  

Acordo 2: O povo indígena é ultrapassado perante ao avanço da modernidade (108).  

“...porque assim os indígenas têm uma questão muito de ser reservados, então essa 

pressão que ele sentia dos colegas, da modernidade, daquela coisa toda, de usar boné, 

tatuagem, andar na moda e tal. Então digamos, eu acredito que ele se sentia, aquela 

coisa do tradicional ultrapassado perante o avançado uma coisa assim, acho que eles 

sempre tentava buscar, não transparecer que ele era um povo ultrapassado. Eu via dessa 

forma, pelo menos era o que eu entendia. Eu tentei trabalhar isso de uma forma indireta 

porque acho que uma abordagem direta seria complicado, mas não tive sucesso com esse 

aluno, O tempo todo ele ficou negando a identidade”  

Tipologia do argumento 2: O acordo 2 se relaciona com a tese 1 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa/efeito. O argumento transfere valores de uma cadeia 

causal, efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito para a causa. O povo indígena se 

sente ultrapassado (efeito), dada as ameaças sentidas na escola, que representa a 

modernidade (causa).  

Acordo 3: A aluno indígena tenta ser o mais igual na sala de aula (98).  

“O índio tem aquela característica física. Olho puxado, cabelo liso, ou seja, de longe a 

pessoa já identifica. Mas ele não manifestava traços da cultura, não andava com 

pulseiras, não andava com adornos nada. Ele tentava ser o mais igual possível perante 

aos colegas para que ele não fosse discriminado”. 

Acordo 4: O aluno tem receio de mostrar a sua identidade (104).  

“É um receio de mostrar a sua identidade. Porque assim os indígenas têm uma questão 

muito de ser reservados, então essa pressão que ele sentia dos colegas, da modernidade, 

daquela coisa toda, de usar boné, tatuagem, andar na moda e tal...” 

Tipologia do argumento 2: Os acordos 3 e 4 relacionam-se com a tese 1 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O argumento parte de um evento 
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determinado, visa aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o 

explicaria ou de um efeito que resultaria dela. Neste caso o aluno tem receio de 

demonstrar a sua cultura com receio de ser descriminado pelos outros alunos, ou seja, a 

ameaça da escola. Como o colégio está inserido em meio urbano o aluno indígena se sente 

deslocado e sofre descriminação por ser diferente.  

 

Esquema 34. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 1. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso da 

professora Annie, pertinentes a tese 1. Os acordos 1 e 2 relacionam-se com a tese 1 através 

do argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. Os acordos 3 e 4 se relacionam 

com a tese 1 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. A tese 

sustentada está relacionada a ameaça sofrida pelas diferentes etnias indígenas no espaço 

escolar. Como a escola é urbana, inserida na cultura branca, o aluno tido como diferente 

sofre preconceito relacionado a sua etnia e a sua cultura indígena.  

 

 
TESE 2: O LIVRO DIDÁTICO APRISIONA A PRÁTICA DOCENTE 

 
 

Acordo 1: O livro didático é tradicional (120 – 131).  
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“...bom uma coisa que eu acho muito prejudicial é ficar presa ao livro didático, porque 

abro o livro didático e vou ver todas as bacias hidrográficas e são todas lá do Sul, bacia 

do Paraná, bacia do Prata, bacia disso, bacia daquilo e o que eu faço. Eu substituo ao 

invés de falar da bacia do Prata lá do Sul eu pego a bacia do Rio Jairí, eu pego a bacia 

do rio Oiapoque, pego a bacia do Rio Araguari e isso e muito interessante, porque os 

alunos, o pai é pescador, a mãe é agricultora. Está lá no interior e relata: professora já 

pesquei com meu pai lá no rio e começa um diálogo interessante. Eu substituo os 

exemplos do livro para a realidade local, por exemplo: está falando de um bairro lá de 

São Paulo, pego Fortaleza lá de Santana, faço essas adaptações diariamente, porque 

inclusive essas coisas de planejamento eu até acho interessante, você planeja uma coisa 

e muitas coisas acaba acontecendo outra”  

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

que funda o real, (Slogan). O slogan é uma formula concisa e chocante, conforme os 

dicionários os slogans estão contidos nos discursos pedagógicos. Pelo slogan, busca-se a 

adesão do público a um produto comercial, a uma proposta política, a um partido, a uma 

causa ou simplesmente a uma ideia. É uma formula chocante e impactante, expressa como 

jogo de palavras. O slogan é polissêmico para alcançar a maioria (MAZZOTTI, 2010, 

p.8). O livro didático é tido comumente como uma ferramenta do ensino tradicional, tal 

conceito já faz parte do discurso da maioria dos profissionais em educação e neste sentido 

a afirmativa é tida como um slogan.  

Acordo 2: O planejamento das aulas faz com que os alunos fiquem estáticos (131). 

“Na hora da aula, você quer nortear discussão para um caminho, mas o aluno vai 

falando e leva para outro caminho. Mas isso é interessante, porque é melhor você ter 

uma turma que você não faz do que você planejou, mas que os alunos participam, do que 

você fazer tudo que planejou e os alunos ficarem estáticos” 

Tipologia do argumento 2: O acordo 2 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa/efeito. O argumento transfere valores de uma cadeia 

causal, efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito para a causa. O planejamento das 

aulas – aqui fica implícito o direcionamento dado pelo livro - (causa), faz com que os 

alunos fiquem estáticos (efeito). O plano de aula também é comumente visto como uma 

ferramenta tradicional, já que segue o livro. 



170 
 
 

Acordo 3: A realidade dos livros didáticos é diferente da realidade dos alunos (126).  

“Eu substituo ao invés de falar da bacia do Prata lá do Sul eu pego a bacia do Rio Jairí, 

eu pego a bacia do rio Oiapoque, pego a bacia do Rio Araguari e isso e muito 

interessante, porque os alunos, o pai é pescador, a mãe é agricultora. Está lá no interior 

e relata: professora já pesquei com meu pai lá no rio e começa um diálogo interessante. 

Eu substituo os exemplos do livro para a realidade local, por exemplo: está falando de 

um bairro lá de São Paulo, pego Fortaleza lá de Santana, faço essas adaptações 

diariamente, porque inclusive essas coisas de planejamento eu até acho interessante, 

você planeja uma coisa e muitas coisas acaba acontecendo outra” 

Tipologia do argumento 3: O acordo 3 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

quase-lógico, incompatibilidade. O incompatível ou o contraditório se apresenta como 

uma anomalia da inferência feita, a tendência do auditório é a de recusar uma tese que 

apresente esta anomalia. Neste tipo de argumentação, evidencia-se a incompatibilidade 

ou a contradição. Neste caso o livro didático é incompatível com a realidade dos alunos. 

O livro acaba sendo incoerente por abordar temas que não pertencem ao cotidiano dos 

alunos. Neste sentido os alunos não experimentam na prática a teoria lida nos livros 

didáticos.  

Acordo 4: Os alunos devem aprender o conhecimento prático na vida cotidiana (141).  

“Quero que eles vejam a geografia como mais uma coisa que eles possam usar na vida 

deles, o conhecimento geográfico que eles possam usar na vida pessoal. Por que está 

tendo enchentes aqui? Porque aqui é uma planície fluvial, onde o procedimento é 

dinâmico, e que eles possam relacionar é por isso é que aqui no Jairi enche todo ano, ou 

seja, não vou ficar olhando tudo como uma desgraça, é o fenômeno da natureza que o 

homem está contribuindo para que isso aconteça. Eu sempre tento fazer os meus alunos 

verem a geografia como um conhecimento prático na vida cotidiana deles” 

Tipologia do argumento 4: O acordo 4 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

fundado na estrutura do real, pragmático. O argumento parte de um evento determinado, 

visa aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o explicaria ou de um 

efeito que resultaria. Neste caso a professora suporta seu discurso na incompatibilidade 

entre o que é visto em aula e o que é experimentado em sua vida cotidiana. Tal argumento 

reforça o argumento 3, visto acima.  
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Esquema 35. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 2. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso da 

professora Annie, pertinentes a tese 2. O acordo 1 está relacionado a tese 2 através do 

argumento que funda o real, slogan. O acordo 2 se relaciona com a tese 2 através do 

argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. O acordo 3 se relaciona com a tese 

2 através do argumento quase lógico, incompatibilidade. O acordo 4 se relaciona com a 

tese 2 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. A tese defendida 

está relacionada a característica tradicional que é representada pelo livro didático. O livro 

é tido como uma ferramenta tradicional e este acaba aprisionando o trabalho docente, não 

permitindo uma articulação com o cotidiano do aluno e não permitindo vivenciar a teoria 

e prática do aluno de Macapá, que tem características singulares dada a diversidade 

cultural.  

 

 
TESE 3: A AULA TEM QUE SER ATRATIVA 

 
 

Acordo 1: Novas metodologias devem ser incorporadas para tornar o ensino mais atrativo 

(157 – 177).  
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“Tornar a disciplina atrativa, porque os jovens têm a concentração, muito dispersa, tudo 

distrai: é um whatsapp, é uma fofoca, é a menina bonitinha que passa na frente lá da 

sala. É muito fácil perder a concentração. Então quanto mais criatividade, de exemplos 

na tua fala, que faça que eles se interessem pela aula melhor. Então a maior dificuldade 

é essa de torna a disciplina atrativa é trazendo jornais, revistas, filmes. Teve um bimestre, 

que passei o bimestre todo na sala de vídeo e tinha outros professores que diziam que 

era uma professora indolente porque só vivia na sala de vídeo e não queria trabalhar. 

Só que falei que ia perguntar para os meus alunos se as minhas aulas eram ruins e todos 

os alunos diziam que minhas aulas eram ruins e todos os alunos diziam que minhas aulas 

eram uma das melhores porque não ficava naquele cuspi e giz e só no livro didático e os 

filmes que eu passava tinha ver com a matéria estava sendo estudada, e tão essa coisa, 

está vindo para a sala de vídeo não está fazendo nada, é um conceito muito errado. Eu 

acho que novas metodologias tem que ser incorporadas porque o livro didático não é 

uma bíblia que você tem que seguir à risca. Não vejo dessa forma. Você tem que 

incorporar outras metodologias, porque se você usar a mesma metodologia o tempo todo, 

a sua aula acaba sendo um marasmo, o aluno vai se tornar um enfadonho e você 

continuar perpetuando uma aula tradicional” 

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa/efeito. O argumento transfere valores de uma cadeia 

causal, efetuam-se indo da causa para o efeito, do efeito para a causa. Novas metodologias 

devem ser incorporadas (causa), para tornar o ensino mais atrativo (efeito). Este 

argumento é reforçado pela analogia do livro didático comparado a uma bíblia. Esta é 

uma analogia também recorrente nas formações continuadas em que são apresentadas 

novas didáticas. 

Acordo 2: A aula tradicional é enfadonha (158). 

“Você tem que incorporar outras metodologias, porque se você usar a mesma 

metodologia o tempo todo, a sua aula acaba sendo um marasmo, o aluno vai se tornar 

um enfadonho e você continuar perpetuando uma aula tradicional” 

Acordo 3: O uso restrito das novas metodologias adjetiva o professor como indolente 

(150).  
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“Então quanto mais criatividade, de exemplos na tua fala, que faça que eles se interessem 

pela aula melhor. Então a maior dificuldade é essa de torna a disciplina atrativa é 

trazendo jornais, revistas, filmes. Teve um bimestre, que passei o bimestre todo na sala 

de vídeo e tinha outros professores que diziam que eram uma professora indolente porque 

só vivia na sala de vídeo e não queria trabalhar” 

Tipologia do argumento 2: Os acordos 2 e 3 relacionam-se com a tese 3 através do 

argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. O argumento considera a conduta 

como um meio em vista de um fim pode acarretar consequências significativas e, 

portanto, constitui o objeto da argumentação. Neste sentido podemos constatar que os 

acordos são interpretados da seguinte forma: A aula tradicional (causa), faz com que o 

aluno se torne enfadonho (efeito) e O uso restrito das novas metodologias (causa), 

qualifica o professor como indolente (efeito). 

Acordo 4: As piores aulas são aquelas que ficam no “cuspe e giz” e só no livro didático 

(153).  

“Só que falei que ia perguntar para os meus alunos se as minhas aulas eram ruins e todos 

os alunos diziam que minhas aulas eram ruins e todos os alunos diziam que minhas aulas 

eram uma das melhores porque não ficava naquele cuspi e giz e só no livro didático” 

Tipologia do argumento 3: O acordo 3 relaciona-se com a tese 3 por meio de um 

argumento que funda o real, metáfora. A metáfora transporta a significação própria de um 

termo a uma outra significação, que não lhe é própria senão em virtude de uma 

comparação que só existe para quem a compartilha. Aqui a professora fez uso do termo 

comumente aceito “cuspe e giz” que desqualifica o trabalho docente, neste sentido o 

trabalho docente expresso pela metáfora é tradicional.  

Acordo 5: As novas metodologias são melhores que as aulas tradicionais (152).  

Tipologia do acordo 5: hierarquia de valores (quando se afirma que algo vale mais que 

outro algo.)  

“Só que falei que ia perguntar para os meus alunos se as minhas aulas eram ruins e todos 

os alunos diziam que minhas aulas eram ruins e todos os alunos diziam que minhas aulas 

eram uma das melhores porque não ficava naquele cuspi e giz e só no livro didático e os 

filmes que eu passava tinha ver com a matéria estava sendo estudada, e tão essa coisa, 

está vindo para a sala de vídeo não está fazendo nada, é um conceito muito errado. Eu 
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acho que novas metodologias tem que ser incorporadas porque o livro didático não é 

uma bíblia que você tem que seguir à risca” 

Tipologia do argumento 4: O acordo 5 relaciona-se com a tese 3 por meio de um 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O argumento parte de um evento 

determinado, visa aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o 

explicaria ou de um efeito que resultaria. Aqui a professora agrega valor ao ensino 

inovador que são melhores que o ensino tido tradicional por ser mais atrativa, porque seus 

alunos gostam mais.  

 

Esquema 36. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 3. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso da 

professora Annie, pertinentes a tese 3. O acordo 1 se relaciona com a tese 3 através do 

argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. Os acordos 2 e 3 se relacionam com 

a tese através do argumento fundado na estrutura do real, meio/fim. O acordo 4 se 

relaciona com a tese 3 através do argumento que funda o real, metáfora. O acordo 5 se 

relaciona com a tese 3 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. A 

tese defendida diz respeito à necessidade de a aula ser atratividade. A professora sugere 

que o ensino deva ser inovador e romper com o ensino tradicional.  
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TESE 4: A DIVERSIDADE DEVE SER VALORIZADA 

 

Acordo 1: A alteridade neutraliza o enfraquecimento das diversidades (199).  

“Eles observam tudo, então você tem que ter muito discernimento na forma que você vai 

lidar até pra resolver os conflitos de uma forma que um não ache ruim, ou outro não 

ache pior. Não favoreça nenhum nem o outro. Então, assim eu sempre mostro a minha 

ideologia, mas não como uma imposição como apenas uma proposta da diversidade, que 

é interessante, eu trago a alteridade, mas não como categoria de análise, porque claro 

eles não têm esse suporte”. 

Acordo 2: A professora é imparcial mediante aos conflitos de grupo (195 – 198).  

“...como o professor está tratando desse grupo. Ah! a professora me tratou diferente 

daquele . Eles observam tudo, então você tem que ser muito discernimento na forma que 

você vai lidar até pra resolver os conflitos de uma forma que um não ache ruim, ou outro 

não ache pior. Não favoreça nenhum nem o outro. Então, assim eu sempre mostro a 

minha ideologia, mas não como uma imposição como apenas uma proposta da 

diversidade, que é interessante, eu trago a alteridade, mas não como categoria de 

análise, porque claro eles não têm esse suporte” 

Acordo 3: O índio é excluído dos grupamentos urbanos (193). 

“É um pouco complicado, mas ao mesmo tempo depende da fora de como você lida com 

as coisas, por exemplo, tem muito aluno lá que tinha na mesma escola o aluno indígena 

e os ribeirinhos, que gosta de coisa muito urbana: hip hop, shopping, skate e tende se 

formar grupos. Grupos do skate, grupo do hip hop, o índio, o excluído, panelinhas. 

Grupos esse é rival daquele. Isso é uma realidade que não tem como escapar, faz parte 

do ser humano, das suas relações sociais” 

Acordo 4: A aceitação da diversidade nunca é plena (205 – 206).  

“Claro que ninguém aceita, tem aquela resistência, mas aos poucos o gelo vai, sendo 

quebrado e por mais que não aceite 100% a sua ideia mas acaba respeitando, 

maneirando no palavreado, no tratamento um com o outro. Essa professora é bacana. 

Na aula dela vamos nos comportar. Tem essas coisas, não conseguimos salvar o mundo, 

mas conseguimos plantar uma sementinha de uma ideia bem legal na cabeça dos alunos” 
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Tipologia do argumento 1: Os acordos 1, 2, 3 e 4 relacionam-se com a tese 4 por meio 

de um argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O argumento parte de um 

evento determinado, visa aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que 

o explicaria ou de um efeito que resultaria. Aqui a professora salienta a imparcialidade 

do papel docente perante a diversidade cultural. A professora defende que o professor que 

exerce seu trabalho docente em meio a diversidade cultural deve ser imparcial com 

respeito as culturas ali existentes. A professora afirma não fazer julgo de valores e que 

enxerga as diferenças com parcimônia, sem favoritismo. A professora ainda salienta que 

a aceitação da diversidade nunca é plena por parte dos urbanos.   

 

Esquema 37. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 4. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso da 

professora Annie, pertinentes a tese 4. Os acordos 1, 2, 3 e 4 se relacionam com a tese 4 

através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. A tese defendida 

corrobora para a valorização das diferentes culturas. Sem favoritismo e sem ação 

excludente para com as diversas culturas, todas devem ser valorizadas e tratadas com 

parcimônia pelo profissional docente.  

 

Indícios de representação social: 
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 A análise mostra que o trabalho docente, segundo os indícios observados no 

discurso da professora Annie, deve ter um direcionamento para com a preservação e 

valorização cultural. Em muitos momentos do discurso foi possível observar uma real 

preocupação sobre a preservação das diversas culturas e com a ameaça que essas culturas 

têm em centros urbanos. Uma preocupação foi legitimada por uma relação quase direta 

com ao método de ensino e o papel da escola como agente causador dessa ameaça à 

identidade cultural do aluno. A professora critica o uso do livro didático, por não 

demonstrar a realidade do aluno e por não evidenciar sua cultura. Uma alternativa 

vislumbrada pela professora consiste em ministrar aulas mais atrativas, que façam ruptura 

com o tradicional.  

 Neste sentido podemos indicar que a professora ancora o trabalho docente com 

equidade entre as diversas culturas. Desenvolver um trabalho com parcimônia, 

neutralidade e com interação solidária entre os diversos grupos sociais são os indícios 

defendidos pela professora acerca de seu trabalho docente. No processo de objetivação, 

lançamos mão da indução de metáfora. 

 

A indução de metáfora:  

 A indução de metáfora teve como objetivo invocar o indício de objetivação da 

representação social no discurso da entrevistada.  

 Fechamos o diálogo com a entrevistada expondo a seguinte indução de metáfora: 

Se você pudesse se representar na natureza como professora, que elemento seria esse? 

 A entrevistada respondeu da seguinte forma:  

 “Acho que seria a ave de rapina, o guará, enfim. Acho que sou ave. Eu gosto de 

ir longe. Gosto de novos horizontes de coisas altivas e que acho que a liberdade acho 

que o pássaro representa muito a liberdade. Faço dessa liberdade na minha sala de aula, 

levo bronca por causa disso. Mas você ensina para libertar os alunos não para aprender. 

Ensina como a se libertar, como quebrar paradigmas, como pensar diferente, de uma 

maneira crítica. Tem uma frase de Cecília Meireles que diz assim: “ Liberdade essa 
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palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não 

entenda. ” Acho que isso resume bem esse sentimento, então seria ave.” 

 Dada a explicação da professora, pedi mais informações na seguinte forma: Você 

falou ave de rapina especificamente. Por que? Então a professora respondeu: 

“Porque a ave de rapina ela briga, caça, vai atrás do seu alimento, ela pesca enfim. Eu 

acho que faço muito isso, eu brigo muito.” 

 

Fig. 12. Ilustração da objetivação do trabalho docente segundo a professora Annie. 

A imagem evocada pela professora Annie consiste à uma ave de rapina (águia ou 

gavião). A ave de rapina, para a professora Annie, remete à liberdade. A ave voa e almeja 

novos horizontes assim como o trabalho docente, tido como a libertário. Tal liberdade 

deveria ser vivenciada em sala de aula pelos alunos com o objetivo de quebrar paradigmas 

e pensar de forma crítica, discurso exposto pela professora.  Para Annie a ave de rapina 

representa também briga, em momentos de conflito a ave de rapina sabe se defender e 

demonstrar a sua garra. Tal explanação confirma uma possível vivencia em conflito, dado 

a “quebra de paradigmas” vivenciado pela professora quando expõem ideias inovadoras, 

em conflito com o tradicionalismo supostamente imposto. Neste sentido é possível 

observar que o trabalho docente, para a professora Annie, exerce um papel de libertário e 

algumas vezes de conflito entre o inovador e o tradicional.   
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4.0.7. Análise da entrevista com o Grupo focal. 

Entrevista cedida pelas pesquisadoras Rosy Anne e Mônica Castro. 

 

 

 

 
Foto. 18. Foto do grupo focal. Esquerda para direita: Professora Diana, Professor Daniel, professora 

pesquisadora Monica Rabello de Castro, professora Rosana, professora Rosileine e professor Gilson.  

   

 O grupo focal consistiu na participação de cinco professores oriundos de Macapá, 

na entrevista, como entrevistadoras, participaram as professoras Monica Rabello de 

Castro e a professora Rosy Anne. Durante a entrevista a professora Monica apresentou 

três casos pertinentes ao trabalho docente, que exemplificaram problemas processuais e 

de conflito social, habitualmente vivenciados em ambiente escolar. Durante a conversa, 

frente aos casos, os professores foram estimulados a se posicionarem, com o objetivo de 

analisarmos seus discursos. Constituíram o grupo focal a professora Diana que atualmente 

trabalha com educação de jovens e adultos na divisão de EJA do município, a professora 

teve experiência em educação especial com EJA da primeira etapa, além de trabalhar com 

alunos de quinto ano com educação especial. A professora Rosileine que trabalha com 

formação continuada e EJA, além de trabalhar com alunos do quinto ano do ensino 

fundamental e do município. O professor Daniel que trabalha com EJA e assessoramento 

pedagógico, teve experiência no estado com o ensino de língua portuguesa e inglesa. A 

professora Rosana que tem formação em letras e atua no estado cedida pela prefeitura, 
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desenvolvendo um projeto de ensino de francês, inglês, espanhol e português com alunos 

do município, a professora também trabalha com argumentação jurídica na faculdade 

Estácio do Amapá e em outra faculdade privada no estado. E por fim o professor Gilson 

que é indígena e funcionário público do estado, com vasta experiência como professor de 

povos indígenas no Oiapoque, na área da educação. O professor tem mais de 20 anos de 

experiência com trabalhando com ensino nas séries iniciais em especial no quinto ano, 

atualmente o professor trabalha em Macapá, dedicou boa parte de seu trabalho na 

comunidade Lagoa dos Índios (comunidade de quilombola com presença indígena). O 

professor também trabalhou no Núcleo de Educação Indígena do estado do Amapá.  

 

O primeiro caso narrado pela professora Mônica Castro: 

“...Nós fizemos algumas entrevistas com professores índios e é difícil saber exatamente 

o que é feito nas comunidades... Bom gente, eu vou narrar o primeiro caso e aí a ideia é 

que vocês comentem. O primeiro caso é o seguinte todos esses casos aconteceram, não 

tem nada inventado, eu tenho as filmagens dele, é uma professora de ensino básico na 

turma dela, ela tinha dezesseis alunos e ela trabalhava sempre com quatro grupos de 

quatro, existia uma regra que ela fez aquele curso da Geempa, no Rio Grande do Sul, 

não sei vocês conhecem... então ela voltou cheia de gás, cheia de pedagogia nova e tal e 

a regra que ela tinha em acordo com esse grupo era de que não trocava os alunos dos 

seus grupos quem integrava aquele grupo ficava ali o tempo todo, se faltasse alguém não 

era substituído por que? Para aquele grupo sentisse a falta do colega... no dia que a 

gente foi filmar, gente não é brincadeira não, chovia muito então foram apenas quatro 

alunos, um de cada grupo, então cada grupo ficou com um. Ela tinha certamente 

preparado uma atividade em grupo, ela distribuiu a atividade e não trocou ninguém de 

lugar. Então na filmagem você vê ela correndo de um lugar para o outro, de mesinha por 

mesinha, tentando fazer com que funcionasse, depois esse tipo de pesquisa que a gente 

faz, a gente filma o professor, depois passa pra ele e conversa com ele o que está sendo 

visto né. Aí ela explicou que cada aluno, ela não podia trocar os alunos porque era regra, 

então eu queria saber o que vocês fariam nesse caso?...” 

 Após a explanação do caso os professores se posicionaram e informaram que para 

o caso a professora, do exemplo, deveria modificar a sua metodologia, não que a 

metodologia estivesse errada, mas que neste dia que apenas quatro crianças 
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compareceram na escola, estas deveriam agir em grupo, havendo uma exceção à regra 

estipulada em sala de aula outrora. Alguns professores explicitaram não haver 

necessidade do termo “regra” uma vez que tudo em sala de aula deveria ser articulado, 

conversado com os alunos para chegar a um comum acordo. A experiência de unir 

diferentes alunos de diferentes grupos geraria uma interação com as experiências 

particulares de cada grupo, assim em outro momento, quando os membros de cada grupo 

estivem reunidos novamente, a experiência seria compartilhada para com os demais 

membros. Neste caso os professores chegaram a um comum acordo sobre que dada a 

especificidade do momento a regra devesse ser adequada. Ainda sobre o termo “regra” o 

professor indígena informa que tal exercício não funcionaria plenamente em comunidades 

indígenas, uma vez que os problemas e as atividades culturais indígenas são 

compartilhadas pela comunidade e não em pequenos grupos.  Neste sentido informamos 

a tese que corresponde a esta controvérsia. 

 

 
TESE 1: TODA REGRA TEM EXCEÇÃO 

 
 

É importante ressaltar que a tese é um lugar comum, recorrente não só no meio 

educacional, mas na sociedade brasileira em geral. A defesa desta tese é feita para 

desvalorizar a prática da professora do exemplo enunciado. 

 

Acordo 1: A habilidade de cada indivíduo deve ser aproveitada.  

 “Então ela tinha que ali, reinventar e aproveitar o que os meninos tinham os alunos e 

ela também aproveitar dentro da diversidade cada um, aí entra o colega falou aproveitar 

a habilidade de cada um e reconstruir e não perder aquela atividade. Então seria um 

ganho pra ela, algo novo que ia novar. Aproveitando o momento atípico que aconteceu 

naquele momento.” (155-159). 

“Cada um tem habilidade diferente, tem uma experiência né, então pra ter essa troca de 

conhecimento, troca de conhecimento. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu não sei, 

vamos dizer assim essa minha fraqueza de lidar com o público eu não eu não, eu sou 

muito tímido nessa parte, mas tem outros meus amigos que trabalha dentro do movimento 
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indígena que tem essa, essa habilidade de se expressar de, dá uma reportagem para uma 

emissora de TV, tem esse domínio, eu acho que dentro da sala de aula tem que ter essa 

troca  né de um ajudar o outro né.” (118-124). 

“Eu não sou contra as regras mas é mais complicado realmente pra ensinar bastante 

pessoas dezesseis né ficar só em quatro é pouco conhecimento, tem que socializar cada 

um tem uma habilidade, cada um de nós tem uma dificuldade e tem nossas habilidades e 

então quando a gente socializa é melhor pra trabalhar suas dificuldades e habilidades.” 

(131-135).  

Acordo 2: A experiência deve ser compartilhada.  

 “Desses dezesseis ela tinha pelo menos um integrante de cada grupo, então ela tinha 

experiência de cada grupo, então ela tinha experiência de cada grupo para poder 

compartilhar e ela só ia conseguir isso se juntasse os quatro e ela ia ter um pelo menos 

um grupo formado para fazer atividade da forma que ela planejou,... e depois em outro 

momento ela poderia juntar esses dezesseis ou um grupo maior faltando as vezes um... 

né?” (78-83).  

Acordo 3 evidenciado no terceiro caso: As regras devem ser construídas coletivamente 

e adequadas se necessário.  

 “As regras, as normas, as leis são criadas em função da sociedade no momento e que 

ela tá vivendo. Se uma regra foi criada na escola pra aquele momento, pode surgir uma 

nova situação que é o afastamento desse professor, essa regra teria que ser quebrada, 

essa regra teria de ser mudada para poder facilitar a vida desse professor, que iria fazer 

o curso e voltaria e em seguida poderia ser outro. Mas uma vez eu discordo dessas regras 

acho que essas regras poderiam ser construídas coletivamente e precisa ser revista na 

hora que é necessário.” (426-432).  

Acordo 4 evidenciado no terceiro caso: Cabe a direção da escola rever as regras.  

 “É tem poucos anos, tinha vinte e cinco, mas o código penal mais de sessenta. Não dá 

pra ficar como uma norma, foi criada em determinado momento, em determinado 

situação em que se viviam por resto da vida. Então caberia a direção da escola...” (441-

443).  
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Tipologia do argumento 1: Os acordos 1, 2, 3 e 4 se relacionam com a tese 1 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  O argumento parte de um evento 

determinado, visa aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o 

explicaria ou de um efeito que resultaria. Na fala dos professores foi possível observar o 

cooperativismo no trabalho docente, onde os professores expressaram um repúdio a falta 

de articulação profissional por motivos de regras. A defesa deste argumento foi unânime 

dentro do grupo, argumentos que davam reforço à desqualificar a prática de seguir regras. 

Ficou nítido, sobretudo no caso de escolas de aldeia indígena, que tal prática não fazia o 

menor sentido 

 

Esquema 38. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 1. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores do grupo focal, pertinentes a tese 1. Os acordos 3 e 4 foram evocados no 

discurso do terceiro caso, onde os sujeitos retomaram o discurso sobre regras no trabalho 

docente. Os acordos 1, 2, 3 e 4 se relaciona com a tese 1 através do argumento fundado 

na estrutura do real, pragmático. A tese sustentada condiz com a quebra das regras 

impostas pelo constrangimento sofrido pela professora em seguir os preceitos defendidos 

pelos curso de formação que participou. No caso, os professores foram avessos a 

imposição de regras que não permitiriam a cooperação entre os alunos.  

 



184 
 
 

O segundo caso narrado pela professora Monica: 

“...aconteceu na escola que eu trabalhava uma professora foi levar os alunos em um 

passeio pro museu e tal e o passeio rolando e tal e de repente ela sente falta de dois 

alunos... procura, procura, procura e foi achar esses dois alunos escondidinhos fora do 

museu fumando maconha. Ela deu bronca e tal e botou no ônibus, volta todo mundo e 

quando ela chega, pede ao diretor pra expulsar esses alunos e os alunos terminam 

expulsos né... Como é que vocês veem esse caso e como vocês agiriam né nesse caso? 

Era uma turma de quinto ano...” 

 Após a apresentação do segundo caso os professores citaram vários exemplos 

cotidianos e chegaram a um acordo sobre a indisciplina escolar e descaso familiar. A 

maior parte das defesas dos argumentos foi feita por exemplos que exibiam de seu 

trabalho docente, casos que enfrentaram. O que ficou mais forte em suas defesas foi a 

afirmação de que os pais de alunos indisciplinados são displicentes, faltam reuniões 

escolares e se distanciam da relação familiar com a atividade escolar. Por vezes os 

professores, em seus relatos de casos vividos, afirmam que alunos que têm suas atividades 

em dia na escola são os que os pais comparecem nas atividades escolares. Os pais destes 

são presentes e interagem, de certa forma, assiduamente no cotidiano escolar. Neste 

sentido ressaltamos a segunda teses calcando na explanação dos professores frente ao 

caso apresentado. Neste caso, afirmaram a seguinte tese: 

 

 
TESE 2: O PROBLEMA É COM A FAMÍLIA E NÃO COM O ALUNO 

 
 

Acordo 1: A relação com a escola é negligenciada pelos pais.  

 “Isso, eu tive uma experiência com esse assunto aí, é eu acho a escola né nessa questão 

das duas crianças é mais assim tem que fazer um trabalho, a escola e a família né do 

aluno. Eu tive uma experiência quando eu tava estudando em Belém e fui trabalhar numa 

escola da periferia que chama Cidade do Imaúxe, então era uma escola de periferia e é 

um bairro muito carente mesmo. As crianças eram muito revoltada e então comecei a 

trabalhar lá e comecei a visitar porque tinha reunião, chamava os pais pra reunião na 

escola e eles não vinham e geralmente os pais dessas crianças que tem esses problemas 
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de assim problemas dentro da escola geralmente os pais não vem para reunião né.” (308-

315). 

Acordo 2: O professor precisa ajudar os jovens com problema.  

“Então, quando eles vinham para a escola eles se soltavam mesmo, eles queriam brincar. 

Aí a gente já começou a ter um tratamento diferente. Começamos ir na casa conversar 

com os pais e tal e foi mudando o comportamento daquela criança. Mas os pais não viam, 

mas aí muitos era aquela dificuldade era lá na família que era o problema, não era a 

criança e sim a família.” (323-327) 

Tipologia do argumento 1 e 2: Os acordos 1 e 2 relacionam-se com a tese 2 através do 

argumento fundado na estrutura do real, pragmático.  O argumento parte de um evento 

determinado, visa aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o 

explicaria ou de um efeito que resultaria. No caso os professores informam que os pais 

negligenciam a escola e não acompanham a vida escolar de seus filhos. O professor 

assume um papel importante que, segundo o discurso, deveria ser feito pelos familiares. 

Portanto os professores auxiliam os alunos com problemas e muitas vezes o problema não 

está no aluno e sim na família. Percebemos que a participação dos pais na escola é 

unânime entre os participantes deste grupo.  

Acordo 3: Os alunos problemáticos não têm referencias dentro de casa.  

Tipologia do acordo 3: Acordo relativo ao real – presunção. 

“...Eles não tem referência dentro de casa. Então, quando eles vinham para a escola eles 

se soltavam mesmo, eles queriam brincar. Aí a gente já começou a ter um tratamento 

diferente. Começamos ir na casa conversar com os pais e tal e foi mudando o 

comportamento daquela criança. Mas os pais não viam, mas aí muitos era aquela 

dificuldade era lá na família que era o problema, não era a criança e sim a família.” 

(322-327). 

Tipologia do argumento 3: O acordo 3 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa-efeito. O argumento considera a conduta como um 

meio em vista de um fim pode acarretar consequências significativas e, portanto, constitui 

o objeto da argumentação. Neste sentido podemos constatar que o acordo é interpretado 
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da seguinte forma: Os alunos problemáticos (efeito), não têm referencias dentro de casa 

(causa).  

Acordo 4: Os indígenas resolvem problemas sociais de forma mais evoluída que a cultura 

urbana.  

Tipologia do acordo 4: Acordo relativo ao preferível - valores. 

“Na comunidade faz uma grande reunião com todos, com a participação de todos expõe 

aquela situação que tá acontecendo com aquele jovem, com aquela família né e aí já tem 

um tratamento diferenciado.” (346-349).  

Tipologia do argumento 4: O acordo 4 se relaciona com a tese 2 através do argumento 

quase lógico, argumento de comparação.  O argumento de comparação refere-se a 

comparar medidas entre dois elementos. Apresentam-se como constatação de fato. Aqui 

evidenciamos que os indígenas resolvem problemas de uma forma mais evoluída que o 

homem branco.  

 

Esquema 39. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 2. 

 

 O esquema acima evidencia os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores do grupo focal, pertinentes a tese 2. Os acordos 1 e 2 se relacionam com a 

tese 2 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 3 se 

relaciona com a tese 2 através do argumento fundado na estrutura do real, causa/efeito. O 
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acordo 4 se relaciona com a tese 2 através do argumento quase lógico de comparação. A 

tese defendida diz que o problema do aluno não parte unicamente dele, o problema vem 

de casa, por carência por conflitos familiares e por problemas íntimos do seio familiar, 

sendo assim, o professor deve observar os alunos tidos problemáticos com um olhar mais 

amplo, que contemple não apenas o aluno e sim o ambiente que o cerca.  

 

O terceiro caso narrado pela professora Monica: 

“... o último caso envolve os colegas. Em uma escola, um dos professores, a escola dividia 

a carga horária entre os professores da seguinte forma: eram doze horas, doze aulas 

para cada um. Os que tinham alguma atividade extra ficavam com dez horas. Por 

exemplo quem ia pra sala de leitura, quem ficava responsável por passeios, tinha algum 

projeto ficava com dez horas aula. Um dos professores dessa escola, ganhou uma bolsa 

pra fazer um curso fora por três meses, só que ele só poderia passar esses três meses fora 

se os colegas pegassem a aula dele onde são da própria escola. Os professores não se 

dispuseram pegar a carga horária dele porque existia uma regra clara: ou você dá dez 

horas ou você dá doze , se você pegasse mais três iria ficar com quinze e não sei o que. 

E o professor perdeu essa bolsa. O que vocês acham desse caso?...” 

 

 Após a apresentação do terceiro caso os professores retornaram ao tema “regra”, 

corroborando as informações pertinentes a regras do primeiro caso. Neste sentido 

salientamos aqui 2 acordos pertinentes a tese 1, mas que foram exaltados durante o 

discurso do terceiro caso (Os acordos:  As regras devem ser construídas coletivamente e 

adequadas se necessário e o Cabe a direção da escola rever as regras se relacionam com 

a tese 1 através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático). 

 No decorrer do diálogo com os professores, estes informaram várias dificuldades 

de cunho ético e moral relacionados a corrupção política presente no cotidiano escolar. 

Desvio de verbas, redirecionamento de subsídio, peculato, funcionários fantasmas e 

privilégio político. Assusto delicado que emergiu durante o discurso, na realidade relatada 

e demos aqui uma devida atenção para com o assunto. Neste sentido exaltamos uma tese 

pertinente ao discurso.  
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TESE 3: A CORRUPÇÃO É INERENTE AO TRABALHO DOCENTE 

 
 

Acordo 1: Professores fantasmas lotam a escola.  

 “Recadastramento né e a diretora fez tudo bonitinho e tal, quando foi agora pra que 

saiu os 15% da regência... aí foi uma equipe lá na escola, ver quem está trabalhando 

realmente e tal aí o meu nome não estava na relação, não tava na relação professor 

Gilson vai la e vê o que tá acontecendo e fui porque já trabalhei na secretária e fui lá no 

setor de informática e quando chego... lá pra minha surpresa tinha outra professora na 

minha turma né e depois eu fui vê essa professora está fazendo doutorado agora pelo 

estado.” (498-503).  

“A outra que não sabe tava recebendo no meu lugar e descobri que não era isso e mandei 

abrir lá quantos professores tinha lotado nessa escola e vi alguns outros nomes que não 

tava na escola.” (516-518). 

Tipologia do argumento 1: O acordo 1 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, pragmático. O argumento parte de um evento determinado, 

visa aumentar ou diminuir a crença na existência de uma causa que o explicaria ou de um 

efeito que resultaria. Na fala dos professores foi possível observar que existe uma 

considerável insatisfação pelo fato de haver professores fantasmas, nomes de laranjas que 

fomentam a corrupção, em várias escolas da capital.   

Acordo 2: Manda quem pode, obedece quem tem juízo.  

Tipologia do acordo 2: Acordo relativo ao preferível – lugar comum. 

“Manda quem pode, obedece quem tem juízo.... como a cidade aqui é pequena por 

exemplo se eu me queimo, não consigo mais emprego. Ih! Fulana bota na justiça, a fulana 

faz isso, você não tem portas abertas de novo aqui e muito pequeno, o local todo mundo 

se conhece.” (555-557). 

Tipologia do argumento 2: O acordo 2 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

que funda o real, (Slogan). O slogan é uma formula concisa e chocante, conforme os 

dicionários os slogans estão contidos nos discursos pedagógicos. Pelo slogan, se busca a 

adesão do público a um produto comercial, a uma proposta política, a um partido, a uma 
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causa. É uma formula chocante e impactante, expressa como jogo de palavras. O slogan 

é polissêmico para alcançar a maioria (MAZZOTTI, 2010, p.8).  O livro didático é tido 

comumente como uma ferramenta do ensino tradicional, tal conceito já faz parte do 

discurso da maioria dos profissionais em educação e neste sentido a afirmativa é tida 

como um slogan.  

Acordo 3: Os partidos políticos causam desunião entre os indígenas.  

Tipologia do argumento 3: O acordo 3 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, causa-efeito.  O argumento transfere valores de uma cadeia 

causal, indo da causa para o efeito, do efeito para a causa, por causalidade ou coexistência. 

Aqui definimos o argumento da seguinte forma: Os partidos políticos (causam) desunião 

entre os indígenas (efeito). 

Acordo 4: Por ser funcionário do governo o secretário indígena luta pelo governo.  

“É a política, os partidos políticos então está acontecendo essa divisão, tá acontecendo 

o grupo x pra cá de um determinado partido e outro daqui. E com isso acaba acontecendo 

a separação um grupo pra cá e um grupo pra lá e também as próprias políticas 

governamentais, antigamente aqui no estado o movimento indígena era muito forte até 

na década de 90, até no início do ano de 2000, era um movimento indígena no estado, 

não só no estado, no Brasil todo mundo era muito forte. O que aconteceu com a política 

do governo? Ele criou a secretária dos povos indígenas e colocou uma pessoa pra tá 

fazendo essa ponte entre povos indígenas e governo do estado né e com isso acabou 

quebrando o poder do movimento indígena, o movimento não governamentais, as 

associações tinha esse papel de cobrar do governo de cobrarem. Agora não dá mais certo 

pra cobrar porque o responsável é um funcionário do governo, é um cargo de confiança. 

Ele vai defender o interesse do governo e não do índios.” (592-603).  

“Isso é uma articulação do próprio governo, vou criar uma secretária, vou botar um aqui 

e daqui vou controlar eles. Então eu estava conversando com alguns amigos meus agora 

no curso que tava participando aqui de formação continuada de professores de pós 

graduação na educação escolar indígena, que de a gente criar uma nova política criar 

um novo movimento, um movimento social mesmo sem participação de governo e de 

partidos políticos né por que? Porque a gente tem como cobrar do governo lá e não sei 

o que né agora como é com essa política como você vai cobrar do governo, esse 
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secretário indígena começa da cargo pra cá, emprego pra lá, emprego pro parente do 

cacique.” (607-614). 

Tipologia do argumento 4: O acordo 4 se relaciona com a tese 3 através do argumento 

fundado na estrutura do real, grupo e seus membros.  O argumento consiste em atribuir à 

pessoa e seus atos a manifestação da vontade ou crença de um grupo ao qual pertence. 

Aqui relacionamos o sujeito ao grupo do governo, gerando ruptura com suas raízes 

indígenas. No discurso podemos perceber que o sujeito é indígena, mas por se tornar 

funcionário do governo seu grupo social mudou, então seus atos são influenciados por 

normativas governamentais.  

 

Esquema 40. Esquema de dos acordos, argumentos da tese 3. 

 

 O esquema acima relaciona os acordos e argumentos contidos no discurso dos 

professores do grupo focal, pertinentes a tese 3. O acordo 1 se relaciona com a tese 3 

através do argumento fundado na estrutura do real, pragmático. O acordo 2 se relaciona 

com a tese 3 através do argumento que funda o real, slogan. O acordo 3 se relaciona com 

a tese 3 através do argumento que funda o real, causa/efeito. O acordo 4 se relaciona com 

a tese 4 através do argumento fundado na estrutura do real, grupos e seus membros. A 

tese defendida diz respeito a corrupção no sistema educacional. No discurso dos 

professores foi possível observar que a corrupção, para eles, é inerente ao trabalho 

docente no estado do Amapá. Vários casos relatados fizeram com que exaltássemos a 
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teses que afirma a existência da corrupção no meio docente. Importante ressaltar os 

inúmeros exemplos dados.  

 Dado ao exposto, foi possível evidenciar 3 teses referentes aos 3 casos, as quais 

circundam sobre o tema Ética do Trabalho Docente. O esquema abaixo ilustra as teses e 

o tema central. Mais à frente será possível acompanhar os indícios das representações 

sociais.  

 

Esquema 41. Esquema de articulação das teses. 

 

Indícios de representação social 

 A análise mostra que o trabalho docente é fortemente ligado às questões 

conflituosas do sistema. Os professores do grupo focal, em todos os três casos 

apresentados, posicionaram-se fortemente contra o sistema o qual o trabalho docente está 

inserido. No primeiro caso os professores se posicionaram contra as regras impostas pelo 

curso de formação, uma vez que o indivíduo do exemplo (caso 1) necessitava de auxilio 

de seus pares para proceder em sua formação continuada, os professores defenderam que 

há uma necessidade de cooperativismo e que as regras impostas pelo constrangimento do 

curso têm exceções.  

 O conflito com as regras do sistema também foi observado no segundo caso 

apresentado, onde alunos utilizaram drogas ilícitas no cotidiano escolar. Os professores 
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se posicionaram mais uma vez contra o sistema imposto pela escola. Todos os sujeitos 

firam um questionamento sobre o porquê de os alunos utilizarem drogas, salientaram que 

em muitos casos os problemas vêm de casa e que uma estratégia punitiva, prevista pelo 

sistema, não resolveria o caso e sim afastaria o sujeito que necessitaria de ajuda.  

 No terceiro caso foi possível observar fortes críticas contra o sistema corruptivo, 

que está presente no cotidiano do profissional em educação. Os professores traçaram 

embates acerca do sistema corrupto vivenciado na região do Amapá, desde a cidade de 

Macapá ao Oiapoque. O sistema político lança mão da ética e moral e corrompe valores 

culturais de certas etnias, através de representantes que se deixaram levar pelo sistema 

corrupto instaurado na região. No discurso do terceiro caso foi possível observar o quão 

cotidiano é a corrupção no meio educacional, muitas vezes pondo em risco o trabalho 

docente exercido pelos professores de diferentes etnias.  

 A representação de seu trabalho está ancorada na tensão sobre as regras do sistema 

e nas suas alternativas. No grupo focal não houve indução de metáfora. Durante a análise 

observamos que o grupo objetivou o trabalho docente na união e no cooperativismo. Dada 

as dificuldades expostas, a única saída foi relatada pela união dos profissionais com o 

objetivo de sobrepujar o sistema, ocasionando uma exceção as regras. O sistema só é 

sobrepujado pela união. Tal objetivação ficou explicita quando o professor indígena 

relatou que os problemas da tribo são solucionados pela união de todos, o problema é de 

todos e não apenas de um único indivíduo.  
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. Fig. 13. Ilustração da objetivação do trabalho docente segundo o grupo focal 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

 Neste trabalho, buscamos compreender o cotidiano fronteiriço, franco-

amapaense, para assim viabilizar o entendimento sobre o trabalho docente nesta região. 

As reflexões feitas durante o estudo, foram contrastadas com informações advindas dos 

centros urbano, tido muitas vezes como “cultura branca”, possibilitando uma análise 

sobre os saberes docentes multiculturais e multilinguístico. As especificidades de cada 

cultura presente na região de Macapá e Oiapoque foi abordada na pesquisa, levamos em 

consideração que o trabalho docente é identificado diferentemente em cada grupo 

cultural. O indígena reivindica um ensino que leve em consideração a sua cultura, que 

possa fazer parte do futuro da cultura através de uma união entre o que é da cultura 

indígena e o que advêm de outras culturas, como a cultura do branco. Nas questões 

indígenas a mulher assume um papel percursor, quebrando paradigmas culturais de sua 

própria origem. As professoras entrevistadas evocaram a significância do papel feminino 

na docência, papel este que até recentemente era exclusivamente masculino. Um dos 

fortes conflitos identificados na pesquisa foi o resgate do valor da cultura indígena, as 

comunidades indígenas têm consciência de sua cultura e de seu valor, mas a pressão 

externa, advinda do sistema educacional põem em cheque as relações culturas indígena x 

cultura branca.  

 

Fig. 14. Figura de todas as teses dos professores indígenas. 
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 Os professores indígenas ancoraram o trabalho docente na união entre a cultura 

do branco e a cultura do índio, na importância da mulher indígena no ambiente 

profissional, e no desenvolvimento da cultura indígena.    

 

Fig. 15. Ilustração das ancoragens dos professores indígenas. 

 Os professores indígenas objetivaram o trabalho docente na inteligência, na 

amplitude, na grandeza da natureza, através da terra, e observam seus alunos como 

elementos que se nutrem e crescem pelo trabalho docente.   
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Fig. 16. Ilustração das objetivações dos professores indígenas. 

 Os professores não-indígenas que desenvolvem seu trabalho docente unicamente 

com indígenas afirmam, dada as suas experiências na docência indígena, que o trabalho 

docente ocorre de forma específica, dada as necessidades intimas da comunidade 

indígena. Tanto a professores não indígenas quanto os indígenas consideram que o 

trabalho docente indígena, se desenvolvido e elaborado pelo o próprio indígena, surtiria 

mais efeito. Tais professores dedicaram anos à docência indígena, acompanharam de 

perto tais especificidades que o trabalho docente requer e, mesmo com vasta experiência, 

afirmam que o professor indígena lidaria melhor com o trabalho docente indígena. Esses 

professores também salientaram que a formação docente não prepara o professor para o 

trabalho docente indígena, apenas o professor que vive meio a cultura indígena sabe lidar 

com e especificidade do trabalho, ambos os não indígenas afirmam que pouco sabiam 

sobre a realidade indígena quando saíram da formação, apenas aprenderam com o passar 

do tempo, com experiências vivenciadas na prática. No início os professores lidaram com 

muitas dificuldades, mas salientaram a vivencia na cultura e a língua como as maiores 

dificuldades vivenciadas durante o trabalho docente indígena, se feito por não-indígenas.   

 

 Fig. 17. Figura de todas as teses dos professores não-indígenas que lecionam para indígenas.  

 Os professores não-indígenas que trabalham com indígenas ancoraram o trabalho 

docente na valorização e no respeito pela cultura indígena, havendo o desenvolvimento 



197 
 
 

da cultura do índio pelo próprio indígena. Tais professores também consideraram que o 

trabalho da docência indígena é específico. Para o correto funcionamento do trabalho 

docente junto com indígenas é necessário compreender o contexto multicultural e 

multilinguístico das etnias.  

 

Fig. 18. Ilustração de aspectos da ancoragem no discurso dos professores não-indígenas que lecionam 

para indígenas. 

 Os professores não-indígenas que desenvolvem seu trabalho docente com 

indígenas objetivaram o trabalho docente na persistência e prontidão. A persistência 

condiz no triunfo através do amadurecimento e vivencia, a experiência com tentativas, 

acertos e erros, evolui o trabalho docente. A prontidão consiste na atenção, na perspicácia 

que o trabalho docente requer. O professor deve se ater aos detalhes, sempre em prontidão 

para atender as necessidades específicas.  
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Fig. 19. Ilustração das objetivações dos professores indígenas. 

 

 No discurso dos professores que desenvolvem seu trabalho docente junto com os 

quilombolas, foi possível concluir a presença no discurso da preservação cultural é 

legítimo. Seu trabalho docente, no entanto, é influenciado por ações urbanas, as 

professoras dos quilombolas mostraram sinais de preconceito com a cultura quilombola 

a todo momento se referindo a este grupo como atrasados, pouco evoluídos e outras 

expressões semelhantes. As professoras, assim como os professores não-indígenas que 

ministram aulas para indígenas, afirmaram que a formação docente é deficitária, que não 

acompanha a realidade vivenciada nas comunidades quilombolas, seu trabalho docente 

deve se adequar à realidade das comunidades, havendo a necessidade de romper com 

métodos tradicionais de ensino, embora tenhamos constatado que é mais influenciado 

pelo ensino tradicional. No discurso foi possível observar uma forte crítica acerca do 

papel ameaçador da escola para com a cultura. Tal crítica apela para mudanças no método 

de ensino, que tem como objetivo mitigar as ações corrosivas da sobreposição cultural 

urbana sobre os quilombolas. No entanto, foi possível reconhecer uma grande dose de 

preconceito, tanto nas ações que realizam em sala de aula, quanto no material do qual se 

utilizam. O espaço da escola é rodeado de crianças brancas, lacinhos, florzinhas, igual a 

escolas das capitais. Isso sugere que ainda não houve conversas sobre o tema, pois, apesar 
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de afirmarem a preservação da cultura quilombola, há uma valorização, ainda que velada, 

da cultura branca.  

Já os professores que desenvolvem seu trabalho docente junto com os ribeirinhos, 

foi possível concluir que, assim como os demais professores afirmaram em suas 

realidades, que a cultura ribeirinha tem pouco valor. Muitos professores que trabalham 

com os quilombolas, também trabalham com os ribeirinhos, que por questões regionais, 

escolas que atendem comunidades ribeirinhas normalmente atendem as comunidades 

quilombolas. Foi possível, também entre eles, perceber uma valorização da cultura urbana 

em detrimento da que enfrentam em seu trabalho docente. 

 

Fig. 20. Figura de todas as teses dos professores que lecionam para quilombolas e ribeirinhos. 

 Os professores que trabalham com quilombolas e ribeirinhos ancoraram o trabalho 

docente na maleabilidade e equidade frente as diversidades culturais. A maleabilidade 

condiz na adequação que o trabalho docente deve ocorrer, tal característica traz à tona o 

processo de adaptabilidade do trabalho, que vezes específico, necessita de uma 

plasticidade para que ocorra a subjugação dos problemas. Alguns discursos trazem o 

sentimento de parcimônia. Dada a diversidade local, o professor não deve adicionar 

valores específicos e nem sobrepujar certas culturas, todas as culturas são importantes e 

todas devem ser levadas em conta pelo trabalho docente. Neste sentido um trabalho 
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parcimonioso é o mais indicado pelas professoras, o que também pudemos verificar que 

acontece mais em nível de no discurso.  

 

Fig. 21. Ilustração das ancoragens dos professores que lecionam para quilombolas e ribeirinhos. 

 Os professores que trabalham com quilombolas e ribeirinhos objetivaram o 

trabalho docente no conflito, que condiz o temperamento, e na liberdade. O conflito citado 

diz respeito ao ambiente profissional, ambas as professoras falaram que no ambiente 

profissional ocorre a necessidade de se impor, de se posicionar para lidar com as 

adversidades no exercício do trabalho docente, algumas questões conflituosas dizem 

respeito a sobreposição cultural e ao questionamento sobre incompatibilidades 

hierárquicas, analisadas nos relatos como conflito cultural. A liberdade diz respeito ao 

conhecimento. O conhecimento é libertador, o aluno pode galgar por horizontes outrora 

inimagináveis, neste sentido as professoras afirmam que o conhecimento traz a liberdade. 

Nesta afirmativa a objetivação foi feita no ponto de vista do aluno, sobre o sucesso do 

trabalho docente.  
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Fig. 22. Ilustração das objetivações dos professores que lecionam para quilombolas e ribeirinhos. 

 

 Todos os professores, indígenas, quilombolas e ribeirinhos veem as crianças como 

representantes de suas culturas. As culturas são observadas através das crianças, os alunos 

por vezes foram alocados dentro do trabalho docente pelos professores. O trabalho 

docente alicerça a cultura dos alunos, enxergados como o futuro da cultura que deve ser 

preservada, valorizada e evoluída através de uma educação intercultural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dado ao exposto podemos concluir que todos os professores, das diferentes etnias, 

representam seu trabalho docente, no ambiente diverso da fronteira franco-amapaense, na 

preservação da cultura, na integridade cultural dos povos ali viventes. Mesmo que o 

sistema vá de encontro à preservação da diversidade cultural, os professores defendem a 

preservação e a valorização da cultura, seja esta indígena, quilombola ou ribeirinha. 

Mesmo com tal consciência, os professores viventes neste ambiente lidam com um 

sistema rígido e inflexível, que vai de encontro à preservação cultural das etnias distintas 

do Amapá. Tais reflexões corroboraram para um maior esclarecimento acerca do objetivo 

desta pesquisa, onde analisamos os indícios das representações sociais acerca do trabalho 

docente pelos professores de educação básica, inseridos no contexto de diversidade de 

fronteira na região de Macapá/Oiapoque.  

Nas discussões da pesquisa foi possível responder aos questionamentos que nos 

nortearam.  

- Como o professor compreende as especificidades do trabalho docente, no 

ambiente multicultural fronteiriço? 

O professor oriundo da região de Macapá ao Oiapoque tem plena consciência do 

ambiente cultural existente na região. A preocupação acerca do trabalho docente condiz 

com a preservação da cultura. As ações docentes são norteadas com a função de mitigar 

os impactos culturais que os centros urbanos exercem sobre as diversas culturas da região 

estudada. Os professores compreendem a diversidade dos povos indígenas, sobretudo as 

do estado do Amapá e Pará, salientam a existência de 11 etnias para o estado do Amapá 

e compreendem que todas essas etnias requerem especificidades no trato para com a 

educação e o exercício do trabalho docente. Além dos indígenas, os professores também 

compreendem a diversidade de outros povos como os quilombolas e ribeirinhos. Existe 

uma preocupação para que a cultura quilombola seja preservada, que os hábitos e as 

histórias desse povo remanescente da escravidão do Brasil-colônia, sejam preservados. O 

ribeirinho é visto por grande aproximação com os urbanos de Macapá, uma vez que as 

estradas-rios fazem parte do cotidiano macapaense. Os professores os enxergam como 

uma sociedade rural e interiorana, e normalmente são valorizados pelo comercio. Porém, 

encontramos nos discursos fortes traços de preconceito no trabalho docente com 

quilombolas e ribeirinhos, fato que não ocorreu com professores de indígenas. Os 
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agrupamentos de quilombolas e ribeirinhos foram desvalorizados, considerados atrasados 

por comparação com os centros urbanos. Todos os professores nesses agrupamentos são 

da cidade. Embora não tenhamos varridos todas as escolas da região, nas que fomos essa 

desvalorização ficou nítida não só nos discursos, mas também no que pudemos observar 

do ambiente escolar. As lideranças dos quilombolas foram tidas como impeditivas de uma 

prática docente de qualidade, dada sua interferência na escola. Não encontramos 

lideranças entre os ribeirinhos, este foram desvalorizados em seu modo de viver. Embora 

nos discursos exista a defesa da diversidade cultura, o que vimos foi uma prática que não 

leva em conta a especificidade desses agrupamentos e, mesmo nos discursos, 

preconceitos apareceram. 

 

 - Quais dificuldades os educadores encontram na prática docente para atender 

as especificidades da região?  

 Muitas foram as dificuldades observadas durante a pesquisa. Para os professores 

que trabalham com os ribeirinhos e quilombolas a maior dificuldade está relacionada ao 

translado. O difícil acesso entre o centro urbano até as comunidades rurais faz com que o 

professor demande horas do seu dia, debilitando assim o exercício do trabalho docente. 

Outra dificuldade está relacionada ao multilinguismo. Os professores que trabalham 

direto com as comunidades indígenas afirmam que, no início do seu trabalho como 

professor, tiveram que transpor grandes barreiras devido à dificuldade no aprendizado do 

idioma indígena. O professor indígena também vivência a dificuldade para com o idioma 

português em sua vida acadêmica, principalmente no momento da alfabetização. A 

especificidade para com a educação indígena também foi uma dificuldade indicada. Os 

professores salientaram que cada etnia requer uma especificidade correspondente a 

cultura e ao idioma falado. O professor necessita de muitos anos para se qualificar e vários 

relataram que a formação só se deu realmente na prática, onde vivenciaram de forma 

inédita as dificuldades de se tornarem professores.   

 Dificuldades materiais e com os pais dos alunos foi apontada por professores de 

quilombolas e ribeirinhos, as materiais dizendo respeito sobretudo à falta de apoio das 

gestões nas escolas. Com relação aos pais, reclamam da sua ausência na educação dos 

filhos, que deixam para a escola aspectos da educação que seriam deles, os pais. Mais 

uma vez, este tipo de reclamação denota dificuldades com a cultura destes grupos, já que 

a influência que os pais exercem foi considerada negativamente. Relatos de violência com 
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as crianças foram aceitos com naturalidade, como se fosse um aspecto positivo. Este 

conjunto de fatores indica dificuldades em nível pedagógico. O que chama de ensino 

tradicional foi evocado como solução para a indisciplina, que aparece associada à falta de 

interesse por parte dos alunos. 

 

 - Onde os professores ancoram o conhecimento acerca do trabalho docente? E 

como os objetivam?  

 Embora não tenhamos obtidos resultados precisos com relação às representações 

sociais da atividade docente, fortes indícios foram levantados. Assim como visto na 

discussão dos resultados da pesquisa. Os professores indígenas parecem ancorarar o 

trabalho docente na união entre a cultura do branco e a cultura do índio, na importância 

da mulher indígena no ambiente profissional, e no desenvolvimento da cultura indígena. 

Os professores indígenas objetivaram o trabalho docente na inteligência, na amplitude, 

na grandeza da natureza, através da terra, e observam seus alunos como elementos que se 

nutrem e crescem pelo trabalho docente.  Os professores não-indígenas que desenvolvem 

seu trabalho docente unicamente com indígenas afirmam que o trabalho docente ocorre 

de forma específica, dada as necessidades precisas da comunidade indígena. Tanto os 

professores não indígenas quanto os indígenas consideram que o trabalho docente 

indígena, se desenvolvido e elaborado pelo o próprio indígena, surtiria mais efeito. Os 

professores não-indígenas que desenvolvem seu trabalho docente com indígenas 

objetivaram o trabalho docente na persistência e prontidão. A persistência referindo-se ao 

triunfo através do amadurecimento e vivência: a experiência com tentativas, acertos e 

erros, evolui o trabalho docente. A prontidão consiste na atenção, na perspicácia que o 

trabalho docente requer.  

Os professores que trabalham com quilombolas e ribeirinhos ancoraram o trabalho 

docente na maleabilidade frente as diversidades culturais. A maleabilidade refere-se à 

adequação que o trabalho docente deve ocorrer, tal característica traz à tona o processo 

de adaptabilidade do trabalho, que necessita de uma plasticidade para que ocorra a 

subjugação dos problemas. Os professores que trabalham com quilombolas e ribeirinhos 

objetivaram o trabalho docente no conflito, remetendo-se à liberdade. O conflito citado 

diz respeito ao ambiente profissional, ambas as professoras falaram que no ambiente 

profissional ocorre a necessidade de se impor, de se posicionar para lidar com as 
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adversidades no exercício do trabalho docente, algumas questões conflituosas dizem 

respeito a sobreposição cultural e ao questionamento sobre incompatibilidades 

hierárquicas, analisadas nos relatos como conflito cultural. A liberdade diz respeito ao 

conhecimento. O conhecimento é libertador, o aluno pode galgar por horizontes outrora 

inimagináveis, neste sentido as professoras afirmam que o conhecimento traz a liberdade. 

Fortes indício também ficaram nítidos com relação à desvalorização do trabalho por este 

ser feitos com agrupamento atrasados, pouco evoluídos, o que ratificou o preconceito com 

estes grupos. 

 

 - Como o professor vê seu aluno? Como percebe que seu aluno o vê? 

 Os professores (urbanos, indígenas, quilombolas e ribeirinhos) veem seus alunos 

como futuros representantes de suas culturas. As culturas são observadas através das 

crianças. O trabalho docente alicerça a cultura nos alunos, observados como o “futuro da 

cultura”, que deve ser preservada, valorizada e evoluída através da educação. O grande 

desafio é gerar o interesse sobre sua própria cultura nos alunos. Atualmente, em muitas 

comunidades, o aluno perdeu o interesse no aprendizado da sua cultura. O professor se 

vê como um responsável pelo avivamento do sentimento de preservação no aluno. Os 

professores recorrem sempre aos mais velhos para os auxiliarem no resgate cultural dos 

alunos. Nas comunidades quilombolas e indígenas os professores urbanos não recorrem 

aos mais velhos para apreenderem sobre suas culturas, ao contrário, mostram 

desconfiança na atuação destes. Alguns professores urbanos salientam que os próprios 

integrantes da cultura a ser ensinada deveriam ser os professores neste contexto.  

 Dado ao exposto, este estudo vem a contribuir com conhecimentos acerca do 

trabalho docente, haja visto que o universo multicultural e multilinguístico trabalhado no 

escopo deste manuscrito, assim como o local de estudo, são pouco explorados em 

bibliografias, principalmente quando analisamos o cenário político nacional e áreas 

fronteiriças do Brasil. Os resultados, 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.  

 Em futuras pesquisas pretendemos retornar ao estado do Amapá, mais 

especificamente no trecho entre Macapá e Oiapoque para coletarmos mais dados acerca 
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do trabalho docente da região. Muitas perguntas não puderam ser mais aprofundadas, pois 

o estudo teve o limite de uma pequena abrangência, pois não verificamos se a realidade 

que encontramos nas escolas estudadas são extensíveis às demais. No entanto, este estudo 

pode servir de guia para futuras pesquisas de maior alcance. 

Termos ainda uma preocupação sobre os professores que trabalham neste 

ambiente fronteiriço em uma perspectiva internacional, especificamente na Guiana 

francesa, já nos questionamos sobre: Como os professores franceses enxergam a 

diversidade cultural brasileira na região limítrofe do Amapá?; Como as demais etnias 

indígenas enxergam o trabalho docente?; Como os surinameses enxergam o trabalho 

docente multicultural?; Em fim, são muitos os questionamentos que a região nos aguça. 

De fato, trata-se de um território próspero para a pesquisa e em breve iremos traçar novos 

olhares para Amazônia, desta vez, não só brasileira. 
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ANEXO I 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA. 

 

Professores: Indígenas, não indígenas, de Comunidades Quilombolas e Zona Urbana.  

 

0 – Você gosta de ser professor? (Você tem incentivo para sua profissão?) (Sua família 

respeita você por ser professor?) (Quantos alunos têm sob sua responsabilidade?) 

 

1- Quem ensinou você como dar aula? Onde foi? Por quanto tempo? Você usa esses 

ensinamentos?  

2 - Qual a maior dificuldade encontrada por você com seus alunos?  

3- Quando você tem alguma dificuldade: a quem/ou a que você recorre? Por que?  

4 – Qual a maior dificuldade de um professor não indígena que atua nas escolas  

Indígenas? ou Como é essa experiência em ser um (a) professor(a) de uma Comunidade  

Quilombola? ou Ribeirinho? Ou Urbano? Qual? 

5 – Os seus alunos são bons alunos? Eles gostam da escola? O que é um bom aluno pra 

você? 

6 – Você já ouviu falar que o ensino tradicional está sendo criticado? O que você 

entende sobre ensino tradicional? O ensino tradicional está sendo desvalorizado? Isso 

que você faz é ensino tradicional ou tem outra orientação?  

7 – Mas, o que você faz de diferente em sala de aula?  

8 – Qual (ais) material (ias) você utiliza em suas aulas?  

9 – Você já ouviu falar de professor flexível? O que você entende por “professor  

flexível?” Você é flexível? 

10 – Você prepara suas aulas? Qual sua maior preocupação quando faz isso?  

11 – Qual o maior desafio do seu trabalho?  

12 – O que você entende por Ensino Básico?  

13 – Indução da Metáfora: “Se você tivesse que escolher entre os diversos elementos da 

floresta/natureza um para representar o seu trabalho como professor, qual seria e por 

quê?”. 
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ANEXO II (frente) 

 



218 
 
 

ANEXO III (verso) 

 


