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“ Somos assim. Sonhamos o voo mas
tememos a altura. Para voar é
preciso ter coragem para enfrentar
o terror do vazio.
Porque é só no vazio que o voo acontece.
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Por isso trocamos o voo por gaiolas.
As gaiolas são o lugar onde as certezas moram.”
( Fiódor Dostoiévsk )
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Resumo
Esta dissertação tem como objetivo analisar as representações sociais de trabalho docente por
professores da escola fundamental, na diversidade linguística da cidade de Macapá; localizada
no extremo norte da Amazônia/Brasil. O estudo teve como foco grupos que “comungam” de um
código linguístico e cultural diverso, pautadas no aprofundamento das questões relativas ao
trabalho docente; fora do contexto da formação. Assim, as “conversas” foram por nós
escolhidas como meio de interlocução com 18 sujeitos participantes sobre suas práticas
pedagógicas e tiveram como pano de fundo uma região multilinguista. A pesquisa adotou como
referencial teórico-metodológico a teoria das representações sociais, representações que
emergem das práticas instituídas no âmbito social e cultural, contribuindo para a sua própria
transformação. Para a análise dos dados, adotamos como metodologia a técnica do modelo da
estratégia argumentativa, que tem por objetivo análise de discursos, sendo essencialmente
interpretativo trazendo em seu contexto os acordos e as controvérsias e colocando as
representações em posição de destaque onde as práticas desses sujeitos estariam ancoradas na
adaptação que faz à realidade que encontra. Os resultados mostraram que os professores da
capital evocam os mesmos elementos que a literatura já apontava para o trabalho docente.
Professores da comunidade quilombola, porém, acrescentam alguns elementos relacionados
com a questão das diferenças sociais que, embora seja uma preocupação comum a todos da
escola, na prática ainda encontra barreiras na desvalorização dessas comunidades. Já entre os
professores indígenas, poucos, ou quase nenhum, desses indícios foram encontrados. Ancorado
nas relações que poderíamos dizer, familiares, estabelecida nas aldeias, seu trabalho objetiva-se
na figura de pais e mães. Devido aos anseios das próprias comunidades, o que foi comum a
todos os professores de indígenas, os conteúdos mais valorizados entre eles são os do mundo
não indígena, indo de encontro ao que sua formação valorizou, isto é, a cultura indígena. As
questões culturais envolvidas nas conversas apresentadas remeteram-se diretamente à questão
linguística. Não há uma forma já acordada de como agir. Individualmente, cada sujeito - assim
como os professores das escolas não índias -; adapta o que faz à realidade que encontra.
Palavras-Chave: Representação Social. Trabalho docente. Escola fundamental. Diversidade
cultural. Multilinguismo, Multiculturalismo.
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IMEROTOH PITIKO SERO¹

Sero imerohpyry nae iranaka imenekatohme, imenekatyã tyotyorokõ omiry taro Macapá
po, Arumazana wino/Brasil po; Imenekatyã nae moro oximomakõ nesarihpyry
imoihmakomo (comungam→ataeroke) aomiry kõ toiro omi poko te, aehtohkõ ae,
ataepyra tykase toh moro poko; Ikurohtoko imerotyã poe amorepatõ erohtoh ae; Ameke
inymerotyã atamorepatopõpyã ae pyra; ynara oturutopõpo toto ehse yna poe imenekatyã
moro ranao osenetupuhtopõpo toehse oturutoh aka 18 makõ maro etananõmo, sero poko
enepotohme mokaro maro; Tãtamorepatoh kõ esemazupurume toporyse nae moro
ikurohtoko omi tomo; Zumakatoh imerotyã ropa osetyorõkõ ae toiro pakato kõ oxisã
pyra aryhnao toehse amarepatokomo eneryse imeropohpõkomo moromeĩpo etananõ
maro.
Imenekatyã tuatanohse ropa imerohpokõ osenetupuhtoh ae enepotohme ropa
osenetupuhtopo tuhkãkomo ahno tomo a aryhnao tyritohme nymyry inyriry
zumakatohme aryhnaka ehtoh poko, akorehmatohme eya ro nymyry aetyoromatohme.
Sero imerotyã, esaritoh ahno tuaro ehtoh poko. Enetoh ropa, etananõ osepokona tyrĩko
ropa, tuaro ehtoh ae. Yrome enekehpyra saaro tomeseke oturutoh ae, masa rokẽ
amorepãko omi poko. ytoytoko, mokyro imeropohpo enepõko ropa etananõmo
tomeseke ehtohme. Mame oximonõko toto tuaro toehtoh etapotohme. Morotoino
amorepatoh senohne menekatoh wãtanohtohme tyrityã merotohme ekarotohme
enetohme zumakatohme ikurohtokõ ae, enetoh ropa sero menekatopo nae toneposemy
imenekatopo oturutoh ae, sero samo, jumanatome etapotohm imerotyã enehtohme
katopõpyã oturutopopyã zano te, etananõ rĩko zumakatohme moro enetohme ropa
ikurohtoko tyritohme tõserenanohse sã zaenato eporytohme.

Imerohpyry enetupuhtopo: tyotyorõkomo, amorepary, omi tomo, atamorepatopo

¹ - Resumo da Dissertação em Código Linguístico Caribe da Etnia Indígena Apalai.
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IMOMEWA²
Ãa ayvu jimo´ a werã jikusiwa rerã omome’u mano põ poromo´earã kõ wereko wemimo´e já´y
rerã kõ kareta re imo´e ipi mã´e rewarã,itee tee je jane kõ ayvu Macapá pe;kevey wesõ kwaray
wyry kyty Amasõna/Brasil pe tui kupa.Itee tee te atyry kõ uve,ovovo rupi teve ekoi kupa,weko
rupi teve ekoi kupa,owowo rupi teve wayvu rupi oporegeta kupa.Ãwi ãwi kõ re ãa oinõ mã´e
ojimo´e ipõ. Kee areko ajamã´e ãa inõta,jane kõ amogeta enu ipi,amõ kejõ 18 ypy ajama´e mirã
tee tee kwerã kõ amogeta enu ikuwa,omojikuwa wemikuwa ja´y rerã mo´ea werã mã´e.Amõ
uve teve amõ tenaa wanã kõ owo rupi teve mãe kõ,uve eko kõ, teve ijayvu kõ amõ uve itee tee
je.Ãa kareta jimo´e awerã omome´u manyvonyvo põ mirã kõ wereko wemimo´e kõ imo´e mã´e
re jimo´ea,mirã tee tee kwerã reko re,amõ koivo kõ remikuwa werã ape´aryvo ojimo´e wãi
ovote a´e pewyi wemikuwa rupi te omokatu mã´e.Moma´e põ ekoi jipy´a mogetaa rakypy re
kyty mã´e rekyi.Amõ mano e´i põ mirã kõ reko ojimote mãe kõ.Kejõ ãa apupe temikuwa werã
kõ uve,poromo´earã remikuwa werã,ovovo rupi teve poromo´earã kõ oinõ oposikoarã mã´e,oinõ
ve jimo´ea´y mõ kupa,a´e rupi katu ajãma´e oposiko kupa,nomoawyjepai tesi ajama´e jimo´ea´y
kupa.A´e rupi katu oposiko poromo´earã kõ,ovote wemikuwa rupi te oinõ wemimo´earã kareta
kupa.Ajawyi ojipokuwapa a´e rupi oposiko kupa,ajama´e uvesi jimo´ea´y a´ea´e kwerã rupi
mosiko mã´e.Amõ ypy remikuwa kõ ame ojinõma teama ja´y rerã mo´earã mã´e rupi katu
oposiko kupa.Amõ ypy kõ te a´evo ame,mokopejõ pejõ ekoi ã apupe.Ame karai rena rupi
poromo´earã kõ ovo rupi teve oinõ oposikoaãrã já´y rerã mo´eaãrã,pe´ite oinõ kupa,a´e rupi te
paje rupi oposiko kupa.Amõ uve teve mirã pijõna kõ,a´e kõ ame ojinõma teama ja´yrerã mo´ea
mã´e rupi katu oposiko kupa,ajamã´e waypete ijupa kõ.Ma´e jawyi, amõ rupi teve eko kõ
wyi.A´e re omopã´ã oposikoa kupa.Ajawyi waypete oposiko kupa,a´e re opã´ã pã´ã já´y rerã
mo´ea,ajawyi ijagyopa kupa,amõ rupi te eko kõ rewarã mõ.Ajarewarã mõ waype omokasi weko
kupa.Ame poromo´earã kõ oiko teamã ãa yvy rupi iko mãe kõ ovo rupi teve oinõ oja´y rerã kõ
mo´eaãrã´y,nopã´ãy we´ei iposikoa kõ,ma´e jawyi ovo te oinõ oposikoaãra kupa,karai remikuwa
rupi rowã oinõ kupa,ovote ipõ oinõ kupa,weko amõ wemikuwa wemimotarã rupi katu teipõ
oinõ kupa.Omosatamypa ipõ poromo´earã posikoarã kupa,a´e rupi katu te wenaena rupi te
oposiko kupa,ootã emimo´ekõ rovijã gwerã reme oo je teve upi,watyry pete ipõ oinõ oposiaãrã
kupa.Jimo´ea´y kõ rupi katu teve oposiko kupa,a´e omokasiay oposikoa´y kupa.Okuwa teve
karai reko amõ remikuwa kupa,moregeta re ojatyka teve oporegeta kupa ipi,ojimo´e teve já´y
rerã mo´ea re kupa.Ãwi kõ si weko rupi katu oposiko bbkupa,wayvu rupi ywesõ oporegeta
kupa,omokasi teve,ajawyi nijaenu´ãi marama e´i joupe kupa reme.Ovo te ekoi kupa,naeako´i
ojeje kupa,ãwi tãwi karai kõ,opokuwa teve oposikoa´y ãwi vo ve ekoi kupa.

Moregeta Mokãrãa: Jane kõ momewa.Poromo´earã posikoa.Ja´y rerã jimo´ea.Itee tee te teko
kõ.Amõ ayvu kõ.

² - Resumo da Dissertação em Código Linguístico Tupi da Etnia Indígena Waiãpi.
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Résumé

Cette thèse est centrale pour analyser les représentations sociales de la diversité
linguistique de la ville de Macapá ; situé sur la bordure nord de l'Amazonie / Brésil. Les
analyses ont porté sur des groupes qui «commune» d'un code linguistique et culturel
différent , guidé l'élaboration de questions liées à l'enseignement ; en dehors du contexte
de formation . Ainsi, les «conversations» ont été choisis par nous comme un moyen de
dialogue avec 18 sujets participants au sujet de leurs pratiques d'enseignement et avait
l'arrière-plan d'une région multilinguistique. La recherche a adopté comme cadre
théorique la théorie des représentations sociales, les représentations issues des pratiques
instituées dans le contexte social et culturel, contribuant ainsi à leur propre
transformation. Pour l'analyse des données, nous avons adopté une méthodologie pour
modéliser la technique de la stratégie argumentative, qui vise à analyser les discours,
étant mise essentiellement d'interprétation dans les accords de contexte et les différends
et en plaçant les représentations dans une position de premier plan où les pratiques de
ces sujets Ils sont ancrés dans l'adaptation qui est la réalité qui est. Les résultats ont
montré que le capital des enseignants évoque les mêmes éléments que la littérature a
souligné le travail d’enseignement. Les enseignants quilombo, cependant, ajoutent
certains éléments liés à la question des différences sociales, même si elle est une
préoccupation commune à toutes les écoles dans la pratique toujours trouver des
obstacles à la dévaluation de ces communautés. Parmi les enseignants autochtones, peu,
ou pas, ces indices ont été trouvés. Ancré dans les relations que nous pourrions dire, la
famille, établis dans les villages, leur objectif est de travailler dans la figure de parents.
En raison des préoccupations des communautés elles-mêmes, ce qui était commun à
tous les enseignants autochtones, le contenu le plus prisé parmi eux sont dans le monde
non - autochtones, allant à l'encontre de sa formation d'une valeur, à savoir la culture
indigène. Les questions culturelles impliquées dans les pourparlers présentés, transmis
directement à la question de la langue. Il n'y a aucune façon déjà d'accord sur la façon
d’agir. Individuellement, chaque sujet - ainsi que les enseignants des écoles non
indiennes - ; adapter ce qui est la réalité qui est.

Mots-clés: Représentation sociale . L’enseignement. Elementary School. La diversité
culturelle. Multilinguisme.
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Abstract

This thesis aims to analyze the social representations of teaching by teachers from the
school, the linguistic diversity of the city of Macapa; located on the northern edge of the
Amazon / Brazil. The analyzes have focused on groups that " commune " of a different
linguistic and cultural code, guided the elaboration of issues related to teaching; outside
the training context. Thus, the " conversations " were chosen by us as a means of
dialogue with 18 subjects participants about their teaching practices and had the
background of one multilinguistic region. The research adopted as theoretical
framework the theory of social representations, representations emerging from the
practices instituted in the social and cultural context, contributing to their own
transformation. For data analysis, we adopted a methodology to model the technique of
argumentative strategy, which aims at analyzing speeches, being essentially interpretive
bringing in context agreements and disputes and placing the representations in a
prominent position where the practices of these subjects They are anchored in the
adaptation that is the reality that is. The results showed that the capital of teachers evoke
the same elements that the literature has pointed to the teaching work. Teachers
quilombo, however, add some elements related to the issue of social differences,
although it is a common concern to all school in practice still find barriers in the
devaluation of these communities. Among the indigenous teachers, few, or no, these
clues were found. Anchored in the relations that we could say, family, established in the
villages, their objective is to work in the figure of parents. Due to the concerns of the
communities themselves, which was common to all indigenous teachers, the content
most prized among them are the non-indigenous world, going against his training
valued, ie the indigenous culture. Cultural issues involved in the talks presented, if
forwarded directly to the language issue. There is no way already agreed on how to act.
Individually, each subject - as well as teachers of schools not Indian -; adapting what is
the reality that is.
Keywords: Social representation, teaching, Elementary School, Cultural diversity.
Multilingualism.
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CAPÍTULO I
O MEIO DO MUNDO MULTICULTURAL: APRESENTANDO A
PESQUISA

Foto 1 – arquivo pessoal da pesquisadora

O trânsito de imigrantes ao longo das fronteiras do território brasileiro varia
muito, existindo longos trechos da fronteira onde o escasso povoamento e a
inacessibilidade dificultam os contatos transfronteiriços. Em outros, é grande a interação
transfronteiriça, principalmente naqueles onde existem as chamadas cidades gêmeas1,
tais como Paracaíma (RR) - Santa Elena de Uairen (Venezuela), Bonfim (RR) - Lethem
(Guiana Inglesa) e Oiapoque (AP) - Saint-Georges (Guiana Francesa) entre outros.

No contexto de regiões de fronteiras, o Estado do Amapá é um dos 26
Estados brasileiros, com 16 municípios, cuja capital é Macapá. Apresentando-se hoje
como o portal da Amazônia para o mundo, a capital do Estado do Amapá é uma cidade
que com 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 Tumucumaque2; além de ser a única

Adensamento populacionais cortados pela linha de fronteira – articulada ou não por obra de
infraestrutura, apresentam grande potencial de integração econômica e cultural. (BRASIL, 2005).
1

2

O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque é o maior parque nacional do País com uma área de
3,6 milhões de hectares, ficando a noroeste do Estado do Amapá, a 308 quilômetros de Macapá no
coração da floresta amazônica protegido por montanhas chamadas de “escudo das guianas” que se
entende pelo Brasil e quatro países vizinhos; Suriname,Guyana,Venezuela e parte da Colômbia.
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capital do país banhada pelo Rio Amazonas e cortada pela Linha do Equador, fato que
proporciona a exata sensação de se estar no meio do mundo.

Foto 2- (Macapá, a Capital do Amapá)

Foto3 – (Imagens área do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque – Foto: Divulgação/ ICMBio)3

3

Disponível em: http://portalamazonia.com/detalhe/noticia/parque-montanhas-do-tumucumaquee-buscaalavancar-ecoturismo-no-amapa/ - acesso: 28/01/2016
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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, localizado a 600 quilômetros da
capital, é o território limite do país no extremo norte e fica a margem direita do rio, com
o mesmo nome da cidade, Oiapoque. Este, por sua vez, é a fronteira natural que separa o
Brasil da Guiana Francesa.

Foto 4 – ( Mapa do Amapá e Guiana Francesa) – acervo OBFRON
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As relações transfronteiriças do Estado do Amapá com o platô das Guianas4,
através do Município de Oiapoque e a cidade de Saint-Georges na Guiana Francesa, são
caracterizadas por intensas interações econômicas e culturais que potencializaram
motivações para o aprendizado da língua francesa, provocando o chamado bilinguismo
de fronteira.
Abordando o tema bilinguismo (condição de usuários de duas línguas) em uma
perspectiva contemporânea, Dorneles (2011) e Savedra (2005) questionam o
monolinguismo atribuído ao Brasil, demonstrando que essa visão tem sido desafiada
pela diversidade que se faz cada vez mais visível em nosso país, sendo uma dessas
diversidades as realidades encontradas nas regiões de fronteiras.
De forma específica, o Estado do Amapá se configura como uma região de
elevado índice migratório5, 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 transfronteiriços6 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.
O diálogo entre as autoridades francesas e brasileiras vem ocorrendo desde 2008
e prevê ações de investimentos de 300 milhões de euros no Estado do Amapá. O projeto
de convenção firmado entre o Estado do Amapá e a Guiana irá estabelecer no Platô das
Guianas um corredor comercial. Assim, a assinatura do Acordo Transfronteiriço terá
como foco promover o intercâmbio nas áreas do comércio, saúde, combate aos
garimpos ilegais da região, cooperação científica, tecnologia, pesquisa, ensino recíproco
dos idiomas nacionais, com um enfoque especial para a criação das escolas binacionais.

– Região do norte sul-americano composta pelo Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guyana, Venezuela
e pequena parte da Colômbia. (Observatório de fronteiras do Platô das Guianas – OBFRON -). Disponível
em: www2.unifap.br/obfron. Acesso em: 01.set. 2014.
5
Antes do acordo, o censo demográfico de 1991, feito pelo IBGE registrou um pouco mais de 5000
habitantes, em 2000, dois anos após a assinatura do acordo transfronteiriço, o censo registrou o total de
15.046 habitantes, nos dias atuais a população do Oiapoque possui uma estimativa de 23.628 habitantes.
Disponível: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados populacionais 2010 <
www.ibge.gov.br/home/estatística/população/estimativa >. Acesso em 08.09.2014.
6
Disponível: http://selesnafes.com/2015/06/amapa-e-guiana-francesa-acordo-transfronteiriçopreve-investimento-de-300-milhoes-de-euros/ acesso em 28.01.2016.
4
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No entanto, as ações de cooperação, previstas no acordo assinado entre os dois
países, esbarram na abertura da ponte binacional. Construída pelo governo francês e
pronta desde 2011; a ponte binacional, com uma dimensão de 378 metros, está
localizada no rio Oiapoque e vai ligar por terra o Brasil a Guiana francesa e possibilitar
o acesso do Estado do Amapá a Saint-Georges, no lado francês. O atraso na liberação da
obra se deve pelo fato do governo brasileiro não ter construído do lado brasileiro a
estrutura aduaneira e de alfândega; estruturas essenciais para a sua liberação.
Enquanto a obra não é entregue, a travessia segue sendo feita em pequenos
barcos chamados pela população local de “catraias”. Assim, a ponte, concebida como
um símbolo da cooperação internacional entre França e Brasil acabou se tornando;
segundo o Jornal The New York Times7, “um símbolo da incapacidade dos dois países
de trabalharem juntos. ”

7

A decisão de construir a ponte foi anunciada em 1997 pelo presidente Jacques Chirac, da França, e o
presidente brasileiro na época, Fernando Henrique Cardoso. A ponte foi concebida para trazer
desenvolvimento econômico para o Estado brasileiro do Amapá, que faz fronteira com a Guiana
Francesa, e para criar oportunidades para as empresas francesas e brasileiras. Ela tinha a intenção de
conectar a Guiana Francesa, há muito voltada para a Europa, com o Continente latino-americano.
Disponível: Jornal The New York Times – noticias.uol.com.br/internacional/ultimasnoticias/the-newyork-times/2015/12/13 - acesso em 24.01.2016.
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Foto 5 – (Ponte Binacional que liga o Estado do Amapá a Guiana Francesa - Fonte: Prefeitura de Oiapoque)

Foto6- (Catraias (barcos) no cais da orla de Oiapoque, no Amapá, ao fundo a Ponte Binacional - Foto: Abinoan Santiago)8

8

Disponível:http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2013/08/catraieiros-de-oiapoque-no-amapa. Acesso
em 28/01/2016
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Esse intenso trânsito comercial, seria, em grande parte, responsável pelo
aumento populacional na região da fronteira amapaense. Duarte e Lourenço (2008),
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 ou em real.
Conforme afirma 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.

Especialmente neste contexto; a região amapaense, além do português e francês;
línguas usualmente utilizadas em diversos ambientes comunicativos, apresenta diversas
situações de multilinguismo – a existência de outras línguas convivendo com o
português e o francês é comum para os habitantes dessa região. As diferentes línguas
indígenas e dialetos locais são um exemplo desse universo multilíngue. Assim, aliado a
este cenário, que descortina uma região multilinguista, a dimensão cultural local adquire
especial relevância, pois coexistem no Estado culturas diferenciadas que se tornam
componente configurador da própria realidade da região em questão. Essa grande
dimensão multicultural dos habitantes do Amapá perpassa pela cultura das comunidades
ribeirinhas; das comunidades quilombolas da região e pela cultura indígena. Referindose a professores deste tipo de região, Candau (2009) afirma que essas diferenças seriam
constitutivas nas práticas pedagógicas desses professores. Ao escolher como objeto da
pesquisa esses espaços multiculturais em contextos diferenciados, buscamos entender
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como os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem escolar concebem sua
prática, dentro de um contexto multilínguista.
Desse modo, nesta nova configuração; onde se apresentam uma variedade
multilinguista coexistindo em uma mesma região; o bilinguismo, segundo Candau
(2009, p.02) passa a ser inserido em um discurso mais amplo, onde a perspectiva
multicultural pressiona o modelo escolar clássico, incluindo nele não apenas diferentes
línguas, mas, sobretudo diferentes culturas. Para esta autora, as diferentes línguas
faladas na região seriam o passo inicial para se obter um diálogo entre as diferentes
culturas locais; proporcionando assim uma nova configuração nos modelos tradicionais
instituídos.
A discussão ganha peso aliada aos estudos de Day (2005) que mostram que as
diferentes línguas presentes na região possuem status diferenciados e são utilizadas em
diferentes ambientes comunicativos. Neste sentido, não só português 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 dessa autora somadas às observações realizadas
por Coracini (2003) e Orlandi (2006) enfatizam que a língua constitui sentidos,
produzidos por sujeitos dentro de suas realidades na perspectiva de construção
identitária.
No que diz respeito aos estudos sobre a educação em áreas de fronteira,
Espirito Santo (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, podemos
dizer que no Oiapoque, 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.

Nesse sentido, a educação em áreas de fronteira defronta-se com um
componente a mais, ou seja, o multilinguismo. Professores nessas regiões precisam
construir um saber a respeito do ensinar em um contexto em que a linguagem é um fator
que modifica as relações e interfere no aprendizado. Para Larrosa (2002, p. 21), a
24

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, portanto, as
experiências formativas surgem através do encontro com o outro e a troca desses
saberes da experiência nos transforma. A experiência é um complexo que reúne
atitudes, interações, valores e crenças, é nas trocas que os professores vivem em seu dia
a dia que elas se formam. Como propõe esse autor,
Nomear o que fazemos, em educação ou em qualquer outro lugar, como
técnica aplicada, como práxis reflexiva ou como experiência dotada de
sentido, não é somente uma questão terminológica. As palavras com
que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que
percebemos ou o que sentimos são mais do que simplesmente palavras,
algo mais que somente palavras [...]

Os saberes da experiência se constroem na relação entre o conhecimento e a vida
humana, onde a experiência surge como uma espécie de mediação entre ambos. Essa
intercambialidade entre saberes distintos e saberes da informação provocam uma prática
diferenciada da técnica e do trabalho que, segundo Larrossa (idem, p.25), podem ser
assim transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do
tempo. Neste contexto, a experiência, as conversas e o saber que delas derivam são o
que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida.
Neste sentido, ancoramo-nos em Castro (2015) quando afirma que as falas são atos
(grifo nosso, texto oral), e as conversas, portanto, teriam status de negociar significados,
pois em contextos diversificados precisamos ter um olhar sobre um cenário de
diversidades. Para esta autora, as falas dos educadores e educandos são práticas sociais
em que estão implicados processos argumentativos que levam o pesquisador a
necessidade de se pensar relacionalmente o sentido das coisas, uma vez que o
encontraremos sempre nas interações. As palavras, geram sentidos nas conversas e
propiciam conhecer as referências dos educadores e, consequentemente suas
representações fora do contexto de formação.
Acreditamos, concordando com Bolzan (2004, p. 04) que, a partir do momento
que esses sujeitos se propõem, durantes as conversas, a falar sobre a maneira como
exercem à sua docência e como explicitam suas concepções acerca do processo de
ensinar e de aprender, deixam evidente a busca por um caminho de indagação,
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demonstram a direção escolhida e, consequentemente, uma postura reflexiva acerca de
seus saberes e fazeres pedagógicos.
Especialmente neste contexto, a educação na região em questão apresenta um
componente a mais: a dificuldade em transitar em diferentes línguas aliado a um cenário
diferenciado do restante do país. A educação e o multilinguismo 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 na região em questão. Essa
situação impôs à classe trabalhadora local a busca pela escolaridade que permita o
acesso ou a permanência no trabalho. Segundo Day (2005, p. 67), o francês é a língua
obrigatória para quem quer disputar uma vaga no mercado de trabalho da região. 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 línguas. Esses professores acabam por desenvolver saberes em suas
experiências docentes e em trocas com seus pares.
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 às previstas na pauta de cada aula.
(Ibidem, p. 212).
Nos estudos de Day (2005), Costa e Lourenço (2008), verificou-se que no
contexto do ambiente escolar caracterizado pelo multilinguismo da fronteira amapaense,
o professor se diz não preparado para lidar com tal realidade, pois não há programas
educacionais que valorizem essa diversidade linguística e tampouco ele se diz preparado
para atuar nesse contexto, em decorrência das instituições superiores não lhe prepararem
adequadamente para lidar com tal situação. De acordo com Day (2005, p.70-71)

[...] nas escolas públicas de ensino fundamental e médio, os professores
se encarregam de definir e construir o programa de ensino da língua, a
metodologia e o material didático a ser empregado em sala de aula.
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Os resultados desses estudos podem ser dimensionados à luz de reflexões de
Gatti (2010, 2011), 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 multilinguista, o professor tem que criar as
condições para fazer face a esta situação. Sua experiência e a de seus colegas é que dão
sustentação para o que efetivamente é feito dentro da sala de aula. A experiência, nesse
caso, tem um valor fundamental para trabalho desse professor.
Este rico contexto, torna-se objeto de estudos das Representações Sociais na
medida em que essas experiências docentes são carregadas de sentidos e se tornam
responsáveis pela construção de processos identitários, identificando-se com esta a
teoria, na medida em que o estudo das representações sociais é um saber gerado através
de comunicações da vida cotidiana, objetivando as referências linguísticas dos sujeitos
em contextos sociais concretos (JODELET, apud ALVES-MAZZOTTI, no prelo).
Neste sentido, Campos (2003, p.57) afirma que as representações funcionam como guia
de orientação das práticas; ou, na expressão de Rouquette (1998, apud CAMPOS 2003),
as representações se fazem condição das práticas.
As representações sociais, enquanto referências para as práticas, informam sobre
os saberes que os docentes constroem em suas experiências, experiências essas, geradas
através das conversas, onde as representações sociais das práticas docentes estão
ancoradas na formação fora do contexto de formação. Assim, as representações sociais
permitem o acesso a esses saberes compartilhados pelos professores em seu dia a dia,
que possibilitam efetivamente encaminharem seu trabalho. Para isso, a Teoria das
representações sociais é um instrumento promissor para evidenciar o real e simbólico
desse grupo, uma vez que as sociedades garantem sua continuidade através da
comunicação através da palavra falada e escrita.
O objetivo deste estudo foi analisar as representações sociais dos professores da
escola fundamental sobre o trabalho docente em contexto de multilinguismo. A
pesquisa foi conduzida pelas seguintes questões: Que dificuldades esses professores
encontram na prática pedagógica, para atender às especificidades da diversidade
cultural? Como lidam com essas dificuldades? Em que medida essas práticas docentes
proporcionam experiências formativas nas trajetórias dos professores? Em que esses
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professores ancoram os saberes que emergem das interações com seus pares? Como os
objetivam?

A relevância do estudo, portanto, diz respeito tanto à contribuição à Teoria das
Representações Sociais, já que existem poucos estudos sobre o tema envolvendo a
teoria, quanto ao conhecimento necessário às Políticas Públicas e de suas iniciativas
para fazer frente ao problema da formação dos professores em contextos multiculturais.
Apresentar e discutir este cenário multilinguista constitui o foco da presente
dissertação. Os caminhos dessas reflexões, aqui expressas, estão dispostas em quatro
capítulos. O Primeiro Capitulo evidencia o cenário multicultural da pesquisa, dando ênfase
a capital do Estado do Amapá – Macapá, apresentando a problemática deste estudo. O
Segundo Capitulo apresenta a abordagem teórica das representações sociais, trazendo em
seu contexto a luz de reflexões acerca da Teoria da Argumentação dentro de contextos
da diversidade. No terceiro Capitulo, mapeamos os caminhos percorridos na pesquisa e sua
opção metodológica pela Técnica do Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA) para a
sistematização dos dados coletados e apresentamos os sujeitos da pesquisa: professores da
Comunidade Quilombola São Raimundo do Pirativa; professores indígenas da etnia Aparai e Waiãpi e
professores não indígenas que atuam em Comunidades Indígenas e na Zona urbana da Capital Macapá. No
Quarto Capítulo apresentamos as análises das entrevistas, a discussão dos resultados da
pesquisa e suas considerações finais.
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CAPÍTULO 2

O PLANO DE VOO: o referencial teórico da pesquisa

Foto 7 pescador da Comunidade Quilombola São Raimundo do Pirativa – Fonte:amapafotos.com

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. A noção de “representação social” foi desenvolvida por Moscovici a partir
de uma reavaliação do conceito de representação coletiva de E. Durkheim. Para
Moscovici, as sociedades modernas diferem qualitativamente das sociedades menos
complexas em função velocidade com que os indivíduos estão expostos a informações
contraditórias, provenientes de novas tecnologias e 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.
A noção de representação social, diferente das representações coletivas de
Durkheim, considera a questão da atividade do sujeito na construção, manutenção e
transformação do pensamento social das sociedades complexas atuais. Moscovici
considera que o conceito de Durkheim se direcionava para um tipo de pensamento
característico das sociedades menos complexas, produzido a partir de instituições
amplamente compartilhadas e preexistentes aos indivíduos, como a religião, as leis e os
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costumes, que exercem forte pressão social e que são repassados através das gerações de
“forma passiva”. Com o olhar sobre o conhecimento produzido no senso comum e
focalizando a necessidade de analisá-lo

sob uma perspectiva

psicossocial,

comprometida com uma análise da relação entre o social e o individual, Moscovici
desenvolve a noção de representações sociais considerando-as fonte de mudanças
permanentes, servindo como sistemas de referência ao senso comum.
Importante

ressaltar

que,

para

Alves-Mazzotti

(1994),

para

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.
Para Moscovici, as representações seriam dependentes das dimensões prática e
simbólica, ou seja, ele procura relacionar as interações sociais com os processos
simbólicos e as condutas. Os processos simbólicos são aqui entendidos como um
sistema que inclui cultura, representações, modelos, valores, etc. (SCOTT, 2001). A
cultura é um fenômeno que se encontra no centro dos estudos de representações sociais.
O conceito de cultura foi desenvolvido por alguns autores, com diferentes
acepções, que evidenciaram a natureza simbólica desse fenômeno. C. Levi-Strauss
(1976) considerou a cultura como um sistema de referências simbólicas acumulativas
inseridas no homem. Já N. Elias (1994) define cultura como toda a produção humana
concernente à obra de arte, livros, sistemas religiosos ou filosóficos que expressam a
individualidade de um povo virtuoso. Para C. Geertz (1989), no entanto, o conceito de
cultura torna-se útil quando abordado do ponto de vista semiótico. Nesse sentido, a
linguagem própria desenvolvida em cada grupo particular deriva de uma cultura
específica e é essa linguagem particular que permitiria acessar a cultura desse grupo.
Quer dizer que a cultura é considerada como um conjunto complexo de teias de
significados e a sua análise deve partir de uma ciência interpretativa, buscando os
significados que configuram a visão particular de um grupo semiótico específico.
As representações sociais são saberes provenientes do senso comum e são
construídas coletivamente nas interações sociais e essa construção depende das crenças,
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valores e práticas do grupo social em que elas emergem. As representações nascem
dentro de uma determinada cultura grupal. Nesse sentido, os objetos e fenômenos do
mundo podem ser representados diferentemente por diferentes grupos culturais.
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, “toda representação social é de alguém tanto quanto de alguma
coisa. É uma forma de conhecimento por meio da qual aquele que conhece se substitui
no que é conhecido” (MOSCOVICI, 1969, apud JODELET, 2001, p.11).
Deve-se salientar que o papel da comunicação está na origem das
representações (Jodelet, 2011). Neste sentido, os aspectos cognitivos das representações
estão subordinados aos processos de comunicação e aos processos de linguagem. Assim
entendidas, como conhecimento do sujeito sobre o mundo, sobre as coisas, o outro, a
ciência etc., as representações sociais são comunicadas de modo particular e visam
tornar o não-familiar em algo familiar. Elas expressam o pensamento social produzido
coletiva e historicamente, dando sentido aos modos de vida e garantindo a identidade e
a manutenção de um grupo social.
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 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 (ALVESMAZZOTTI, 2011, p.04).

Nesse sentido, 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
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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 (MAZZOTTI, 2008 apud CASTRO, 2012). Para Jodelet (1990), as
representações sociais são um conhecimento constituído a partir das experiências
pessoais e que se tornam experiências formadoras. As representações sociais
caracterizam a identidade de um grupo, tendo como luz a ótica de se compartilhar, de
interesses comuns e a necessidade de pertencimento a um determinado grupo, que dá ao
indivíduo uma identidade social valorizada. Neste sentido, Alves-Mazzotti (2016, no
prelo, p. 1) sugere que,

representações sociais largamente partilhadas 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.

Diante deste cenário, Alves-Mazzotti (2016, no prelo) propõe novas abordagens
que privilegiam as representações sociais como análise complementar para o
entendimento e validação dos estudos sobre histórias de vida e narrativas biográficas
sobre experiências formativas, experiências que são socialmente construídas e
articuladas as representações sociais. O trabalho docente, nesse sentido, estaria atrelado
às experiências vivenciadas pelos professores dentro de um cenário adverso e
multicultural, no caso desta pesquisa; experiências carregadas de sentidos que se
configuram em suas trajetórias de vida e de sua história profissional, dando, portanto,
novas possibilidades de (res)significar aos desafios da prática docente.
Jodelet (1990) parte da noção básica de as representações sociais serem uma
forma de saber prático que possibilita a ligação entre sujeito e objeto, portanto a teoria
das representações sociais debruça-se sobre a construção do conhecimento social e
permite abordar aspectos significativos que os sujeitos atribuem a determinados objetos.
O tipo de abordagem que a teoria das representações sociais utiliza, segundo a autora,
permite observar como o social interfere na elaboração cognitiva de representações e
como esta elaboração psicológica interfere no social. Segundo Sá (1996, p.32), três
perguntas podem então ser formuladas acerca de esse saber:
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“quem sabe e de onde sabe?”, cujas respostas apontam para o
estudo das condições de produção e circulação das
representações sociais, “o que e como se sabe?“, que
corresponde à pesquisa dos processos e dos estados das
representações sociais e “sobre o que se sabe e com que
efeito?”, o que leva a uma ocupação com o estatuto
epistemológico das RS.

Assim, as representações sociais, como uma modalidade de pensamento,
emergem das práticas instituídas no âmbito social e cultural e contribuem para a sua
transformação. Neste contexto, na definição do binômio sujeito-objeto da pesquisa, as
representações sociais constituem-se de um saber efetivamente praticado (Idem ibid., p.
50), potencialmente acessado através de comportamentos e de trocas comunicativas.
Transitam nas falas de grupos como referência para suas práticas comportamentos e
atitudes e se reelaboram continuamente nas trocas de experiências com os seus pares.
As diferentes trocas e interpretações desses saberes, advindas de experiências em um
contexto multilinguístico retroalimentam as representações, contribuindo segundo
Jodelet (apud SÁ 1996, p.74), para a sua manutenção enquanto se transformam e para
a sua transformação enquanto se mantêm.
Entendendo as representações sociais como situada no terreno da práxis, o
estudo destas não pode se dar apenas como interpretação de conteúdos, mas como
análise de um processo complexo. Processo porque se refere a algo que está em
funcionamento constante; complexo porque depende de inúmeros fatores que
possibilitam esse funcionamento. Moscovici considera dois processos distintos, que
ocorrem simultaneamente e são complementares, a saber: a ancoragem e a objetivação.
O processo de ancorar conhecimentos ocorre na relação entre novos objetos, capazes de
chamar a atenção de um grupo, e os conhecimentos já estabelecidos, que potencialmente
podem ser associados ao novo objeto, de modo a torná-lo familiar. Moscovici utiliza a
analogia da âncora, que remexe a areia e tenta firmar o barco. 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 (2010, p. 61).
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... 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.

Essas trocas comunicativas das informações disponíveis sobre um novo objeto
se dão no espaço de negociação dentro de um grupo, visando à construção de uma
versão útil sobre o objeto para que o grupo possa comunicar-se sobre o objeto. O
processo de objetivação visa uma economia cognitiva, elegendo alguns aspectos
relevantes do objeto, configurando-se uma imagem ou modelo de fácil acesso para a
comunicação. Neste sentido, a objetivação é o processo no qual as “noções abstratas se
tornam concretas” (SPINK, 1993, p. 306). Este processo desenvolve-se pela negociação
dos significados mais relevantes atribuídos pelo grupo ao objeto, passíveis de formar
uma estrutura figurativa, que se passa a ser considerada e utilizada pelo grupo como
elementos da realidade.
A partir desse momento, essas figuras passam a funcionar como orientadores
das práticas e atitudes relativas ao objeto em questão. Há de se observar que práticas
comuns também podem influir na transformação de representações sociais. A relação
entre representações sociais e práticas foi discutida por Campos (2003), considerando
que tanto as representações podem derivar práticas como vice-versa. O autor considera
que práticas específicas colaboram na significação de objetos que são pertinentes aos
interesses grupais. Os grupos constroem compartilhadamente versões que satisfazem
seus interesses, de modo a proteger sua identidade. Por outro lado, essas representações
estabelecidas fornecem um rol de práticas a serem consideradas nas situações do
cotidiano. Para o autor, os estudos realizados sobre a relação entre práticas e
representações sociais apresentam casos em que as práticas são determinantes na
transformação de representações (GUIMELLI, 1998; MAMONTOFF, 1996a, 1996b;
GUIMELLI E JACOBI, 1990 E GUIMELLI 1994), outros que constatam que as
representações determinam as práticas e comportamentos (ABRIC, 1976; CODOL,
1974; TRUCHOT, 1994; CAMPOS, 1998a, 1998b) e outros estudos em que não há uma
determinação, em termos de anterioridade, mas que estabelecem essa associação entre
representações e práticas.
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Desse modo, os diferentes sujeitos das análises presentes nesta dissertação –
professores indígenas, quilombolas e não indígenas-, portanto, grupos diferentes com
práticas diferentes; possuindo visões particulares aliadas a uma cultura diferenciada e
com códigos linguísticos diferentes. Contudo, quando vão “agir”, esses diferentes
sujeitos, estabelecem acordos. Contudo, as representações sociais não são ações”, mas
podem, segundo Castro (exposição oral 2016- grifo nosso) se refletir em suas ações, por
acharem que estas ações estarem corretas; desse modo, o que esse grupo de
professores efetivamente faz é comungar acordos entre eles onde as representações
podem orientar as práticas e as práticas criam, segundo esta autora (idem, 2016), as
representações. Para Moscovici (2012, p.46), a representação social tem a função de ser
um referencial para o comportamento e a comunicação entre os sujeitos. Ela nos
prepara para a ação, pois nos possibilita pensar o mundo da maneira como pensamos ou
da forma como ele se mostra para nós.

2.1 - Articulação entre a teoria da argumentação e teoria das representações
sociais
Segundo Pereira e Mazzotti (2008, p. 209), a maior preocupação da análise
retórica é com relação à compreensão do discurso pelos aspectos pragmático e
semântico, uma vez que as palavras podem assumir significados diversos e esses se
relacionam com o contexto social e cultural de quem fala e de quem ouve. Por ser uma
construção de grupo, as representações sociais “assumem diferentes facetas”, pois é a
partir de vivências e experiências que os conceitos e as informações recebidas são
organizados e hierarquizados de acordo com o que é preferível em cada grupo.
Portanto, são os preferíveis que orientam nossas escolhas, ou seja, que levam à
aceitação ou rejeição de certos discursos. Assim, Mazzotti (2008) afirma que o
problema da comunicação exige das pessoas ou dos grupos sociais negociação de
significados, que, segundo este autor, seria condição primeira para o sucesso da
argumentação. Dessa forma, a teoria da argumentação oferece instrumentos valiosos
para o estudo das representações sociais, pois estas se constituem por meio de
negociações de significados, o que implica em uma tomada de posição.
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Para Castro e Bolite-Frant (2011), Mazzotti (2008) e Pimenta (2008), o gênero
retórico é uma arte capaz de conduzir as pessoas naquilo que elas consideram preferível
fazer ou ter. Neste sentido, a identidade e coesão dos grupos sociais
são fundadas em certo número de crenças, coletivamente
engendradas e historicamente determinadas, que não possam ser
postas em questão por constituírem o fundamento do modo de
vida e valores do grupo (AUTOR, NO, PÀGINA).

Assim, para persuadir um auditório é necessário que o orador negocie os
significados de seu discurso, que não só se adapte às características daquele grupo, mas
também que se apresente como um legítimo representante deste. Somente assim, será
capaz de legitimar seu discurso perante o grupo e desenvolver nos outros o sentimento
de pertença.
Perelman (2002, p. 11) afirma que para o orador ser eficiente em seu discurso
deve se adaptar ao seu auditório, isto é, necessita verificar quais são as premissas aceitas
por esse grupo, o qual se dirige. Assim, o orador deve partir das premissas que sejam
capazes de propiciar a adesão do auditório. Reforçar tais premissas, e sua ligação com o
que se quer aceito, segundo este autor, é condição primeira para se conseguir sucesso na
argumentação.
Perelman (2002) afirma ainda que cabe ao orador escolher, dentre as premissas
admitidas pelo auditório, aquela que considera de maior importância. Conforme citado
anteriormente, ‘os preferíveis orientam nossas escolhas’, levando à aceitação ou a
rejeição de certos discursos instituídos.
Consideramos a análise de argumentos uma forma de acessar os elementos de
representações sociais. Neste sentido, apoiamos nos em Mazzotti e Alves-Mazzotti
(2010, p.77) quando esses autores afirmam que,
Nas negociações dos significados que constituem a
representação social de um objeto, as pessoas assumem
alternadamente, posições de orador e de auditório, o que
permite a utilização da análise retórica para a apreensão dos
significados dessas representações para o grupo.
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Ainda convém realçar que argumentos favoráveis e contrários permitem revelar
indícios das representações dos grupos, dos valores que os grupos compartilham,
possibilitando-nos conhecer as representações sobre determinado objeto. Sendo assim,
as representações sociais que os professores de Macapá possuem em relação as suas
experiências em contextos multilinguísticos serão analisadas dentro desta perspectiva,
privilegiando identificar em seus discursos suas crenças e valores, que legitimam suas
condutas.
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CAPÍTULO 3

O CAMINHAR DA NOSSA CONVERSA - Metodologia da Pesquisa

Foto 8 – Arquivo pessoal da Pesquisadora

Nossa proposta de trabalho, ao escolher como objeto de pesquisa o trabalho
docente em espaço multicultural em contextos diferenciados, foi a de entender como os
sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem concebem sua prática, dentro
de um contexto multilíngue. Assim, o caminho metodológico percorrido foi a utilização
de entrevistas semiestruturadas e grupos focais, aplicados a partir de um pequeno
número de perguntas que facilitaram a sistematização e a codificação dos dados,
(RIZZINI; CASTRO E SARTOR, 1999). As questões estavam direcionadas a levantar
indícios de representações sociais do trabalho docente por um grupo de professores, em
suas experiências e trocas com seus pares no campo educativo, em contexto fora da
formação.
A presente pesquisa teve cunho qualitativo, privilegiando a perspectiva
interpretativa, portanto, a abordagem da pesquisa terá como característica o estudo e
análise do fenômeno em seu ambiente natural. Nesse contexto, o pesquisador observa,
seleciona,

analisa

e

interpreta

os

dados

coletados

(ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSNAJDER, 1998).
A escolha da referida abordagem se deve a dois aspectos: a primeira se refere à
adequação ao tema que a pesquisadora se propôs estudar, centrada na dinâmica das
práticas docentes ancoradas nas experiências formativas educacionais fora do contexto
de formação, em um cenário multicultural; o segundo, a experiência profissional da

38

pesquisadora, que atua a vinte anos na capital Macapá, como professora do quadro
efetivo do Estado do Amapá.
Para o levantamento de dados e escolha dos sujeitos da pesquisa, foram feitas
entrevistas e dois grupos focais; com 18 professores participantes. A escolha desses
sujeitos respeitou critérios que demostrassem as diferenças multiculturais da região em
questão. Assim, nossa pesquisa contou com o diferenciado grupo de participantes,
sendo eles:
* 1 (uma) professora de indígena da etnia Aparaí que leciona na Aldeia
Parapará, localizada no Parque Montanhas do Tumucumaque e que fala tronco
Caribe;
* 2 (dois) professores indígenas da etnia Waiãpi - das Aldeias Karavõvõ e
Karapijuty -, que falam o tronco linguístico tupi-guarani;
* 5 (cinco) professores que atuam na escola da Comunidade Ribeirinha
Quilombola São Raimundo do Pirativa; localizada na foz do Rio Pirativa - sendo
quatro professoras e um professor-;
* 1 (uma) professora não indígena que atua a 29 anos na aldeia Bona
localizada ao Leste do rio Paru D’Este no Parque Montanhas do Tumucumaque
e que leciona tanto no idioma oficial brasileiro como na língua mãe da etnia
Aparaí - que é o tronco caribe-;
*1 (um) professor não indígena que atua a 10 (dez) anos nas escolas
indígenas Waiãpi;
* 8 (oito) professores que atuam em escolas da Rede estadual e municipal da
área urbana de Macapá.
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Foto 9

- (Mosaico de fotos das entrevistas e dos grupos focais- Arquivo pessoal da Pesquisadora)
Assumimos na pesquisa as conversas como possibilidade de compreender o que

esse grupo de professores tem experienciado dentro desse contexto multicultural. Nesse
contexto, segundo Bragança (1998, p. 20), o professor produz coletivamente os seus
saberes; e no contato com seus pares, ele redimensiona sua prática, onde as conversas
das experiências ao longo da prática docente constituem-se, portanto como
formadoras.
Assim, as conversas durante a pesquisa tiveram entrevistas semiestruturadas
como fonte coletora de dados; com o intuito de descortinar as múltiplas dimensões das
experiências desses professores e abrindo leque para as representações que esses
entrevistados possuem em relação as suas experiências. Neste sentido, as entrevistas
foram aplicadas a partir de um pequeno número de perguntas com o intuito de
sistematizar e codificar as informações coletadas em nossas conversas e que, no dizer de
Castro (2013), possibilitam ao entrevistador ter uma boa percepção da relação que está
sendo construída e manter uma relação ética com o entrevistado.
A entrevista semiestruturada foi nossa opção metodológica; já que favorece não
só a descrição dos fenômenos sociais, mas permite compreender processos de
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construção da realidade por determinados grupos sociais; práticas cotidianas, ações e
reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes. Embora este tipo de entrevista
permita mudanças de rumo nas conversas, sua organização possibilita que os temas
eleitos como importantes não sejam abandonados.
No caminhar de nossas conversas, foi explicado aos sujeitos entrevistados a
intenção da pesquisa, assim como a sua gravação, para que futuramente fossem
transcritas. Foram gravadas 07h51min (Sete horas e cinquenta e um minutos) de
conversas em gravação em áudio e em vídeo. Nossas conversas, portanto, tornaram-se
um intercâmbio de experiências formativas, tanto para quem as narrou, quanto para
quem às ouviu.
Além das entrevistas semiestruturadas; utilizada por nós como opção
metodológica, utilizamos também; como fonte de coleta de dados, a técnica do grupo
focal. Essa opção se deu na medida em que essa técnica coletora de dados foi
fundamental para aprofundar assuntos que pareceram pouco claros nas respostas dos
entrevistados, já que houve bastante estranheza nos fatos relatados. A diversidade
encontrada era grande e muitos foram os aspectos que ficavam pouco claros.
A técnica é aplicada para diferentes objetivos, em nosso caso, visávamos o
aprofundamento de aspectos que foram se apresentando como pouco claros, após
análise das entrevistas, ou devido a oportunidade de se ter informantes privilegiados
para situações pouco conhecidas. Foi necessário observar alguns critérios para a seleção
de participantes, privilegiando aqueles que possuíam alguma ligação com o problema
estudado e características que os qualificam para a discussão.
Gatti (2005) afirma que a duração de cada reunião e o número de sessões a
serem realizadas vai depender da natureza do problema da pesquisa, do funcionamento
que o grupo construirá e da percepção do pesquisador sobre a suficiência da discussão
quantos aos objetivos. Um grupo focal é um conjunto de pessoas selecionadas para
discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, contribuindo com suas
experiências pessoais. Em nossos grupos focais, procuramos favorecer a discussão de
controvérsias, em acordo com nossa ferramenta de análise de dados.
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Além disso, o grupo focal integra-se ao corpo geral da pesquisa e a seus
objetivos, uma vez que favorece processos argumentativos. Para Gatti (2005), é um bom
instrumento de levantamento de dados que busca captar, a partir das trocas realizadas
pelos sujeitos, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações, de um
modo que não seria possível com outros métodos.
Foram feitos 3 (três) grupos focais que ocorreram respectivamente; em Macapá
e na localidade ribeirinha de São Raimundo do Pirativa.
Em Macapá foram organizados 2 (dois) grupos focais que tiveram a
participação de 8 (oito) professores que atuam nas escolas estaduais e municipais de
ensino básico da capital do Estado; sendo eles 5 (cinco) professoras e 3 (três)
professores – sendo 1(um) professor indígena da etnia Galibi Marworno .
Na Comunidade Ribeirinha Quilombola São Raimundo do Pirativa foi
formado 1 (um) grupo focal no interior da Escola Estadual Foz do Rio Pirativa que
contou com a participação de 5 (cinco) professores da escola quilombola e que atuam na
educação Básica; sendo eles (quatro) professoras e 1 (um) professor.
As entrevistas e os grupos focais foram transcritos e as análises feitas sobre as
transcrições. No entanto, foram observados aspectos relacionados à linguagem gestual,
em momentos em que implícitos ficaram pouco claros. Buscamos nas imagens
elementos que pudessem ser significativos e que esclarecessem esses implícitos.
Para a análise dos dados obtidos, através das entrevistas com os professores
participantes, adotamos a técnica do Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA),
elaborado por Castro e Bolite-Frant (2011). Este modelo de análise filia-se à Teoria da
Argumentação, de Chaïm Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992), que oferece técnicas
para análise dos discursos persuasivos. O MEA serve como importante ferramenta para
análise da fala, com o objetivo de avaliar as entrevistas visando a obtenção das
representações de professores dentro de um contexto caracterizado pela diversidade, à
luz da articulação entre as das Teorias da Argumentação e das Representações Sociais.
A esse respeito, Castro (2014) afirma que esse modelo de análise compreende
como racional todo e qualquer tipo de interação linguística. Qualquer manifestação
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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 (CASTRO;
BOLITE-FRANT, 2011, p. 71), 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) nos diz que: A Teoria da Argumentação procura relacionar ‘o que se diz’
com ‘o porquê se diz’ e ‘ como se diz’ [...] (Grifo nosso, p. 72)
Castro e Bolite-Frant (2011) 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:
1- a leitura exaustiva do material;
2- a constituição do corpus de análise; que é um recorte da totalidade da
fala escolhido de acordo com os objetivos da pesquisa, como também a
descrição da atividade laboral dos sujeitos;
3- a localização das controvérsias;
4 - a enunciação das teses do locutor;
5- a busca dos argumentos utilizados pelos sujeitos para sustentar a sua
tese;
6 - a aplicação da tipologia de análise para os acordos e para os
argumentos encontrados, com o objetivo de fazer emergir a dinâmica do
diálogo;
7- a montagem de esquemas resumindo a forma como o sujeito organizou
o seu discurso;
8- a interpretação;
9- a busca pelas evidências da interpretação;
10- a submissão dos resultados a critérios de validação prestigiados.

O MEA explica momentos de negociação de significados, quando se deseja
convencer o outro de uma tese. O MEA busca identificar argumentos implícitos e
explícitos na fala, recriando o contexto em que foram expressos, ou seja, os ‘momentos
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de negociação’, reconhecendo a existência de controvérsias e acordos (CASTRO;
BOLITE-FRANT, 2011, p. 72). A análise de dados qualitativa do MEA é feita em três
etapas: 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).
No estudo comparativo dos dados, relacionamos a seleção feita com o problema
da pesquisa, transformando esses dados em resultados de pesquisa. Nessa etapa, são
escritas as teses do locutor (mesmo as implícitas), buscamos os argumentos utilizados e
aplicamos a tipologia de análise, de acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005).
Ao final, são montados alguns esquemas para a sua interpretação a fim de oportunizar a
interpretação para o leitor.
Por último, a apresentação dos resultados. Nessa fase, realizamos a descrição
detalhada de todo o esquema argumentativo montado, bem como a sua interpretação.
Segundo as autoras (2011, p. 81),
tudo o que sugerimos que o sujeito de pesquisa disse deve ser
apoiado por alguma evidência extraída do próprio discurso,
assim, a Teoria da Argumentação destaca relações entre os tipos
de acordos e argumentos e os possíveis significados que
produzem efeitos sobre os auditórios.

Com a observação em campo, é pretendido verificar se os resultados das
entrevistas são refletidos pela prática desses professores entrevistados. Acredita-se que,
de fato, a prática profissional dos indivíduos do grupo é referenciada por um conjunto
de crenças, valores e opiniões de seu grupo, bastando um, apenas, para dar subsídios
para a verificação da validade dos resultados obtidos nas entrevistas, neste sentido, as
análises obtidas através das entrevistas com os sujeitos da pesquisa, permitem constatar
possíveis contradições, evasivas, e, desse modo, inferir dos dados outros indícios das
representações sociais que eles possuem.
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A tipologia utilizada nas análises foi classificada de acordo com Perelman e
Olbrechts-Tyteca (2005), onde os argumentos e os acordos são utilizados a fim de
convencer ou persuadir o auditório ao qual é destinado (CASTRO; FRANT, 2011, p.
86-87).
Os acordos são hipóteses do locutor a partir das quais seu raciocínio desenvolve
durante a argumentação. É uma afirmativa que se faz acerca de alguma coisa, e só se
confirmam durante o debate. A Teoria da Argumentação destaca duas categorias de
acordos: uma relativa ao real, que “diz respeito a fatos, verdades e presunções” e a
outra relativa ao preferível, que “diz respeito aos valores, às hierarquias e aos lugares
do preferível”. (CASTRO; BOLITE-FRANT, 2011, p.87).
A tipologia de argumentos auxilia na análise dos dados, uma vez que permite
relacionar as intenções do locutor e os efeitos que se pretende sobre o auditório. A
classificação dos argumentos só é feita a partir da identificação da tese do locutor e dos
acordos. Os argumentos pertencem a três grupos, ou seja, ao grupo dos quase-lógicos,
que são aqueles próximos dos raciocínios formais, tiram força da aparência, uma vez
que a valorização da lógica agrega um valor retórico a esse tipo de argumento em
função de sua aceitação na maior parte dos auditórios, pelo estatuto de cientificidade
que possui. Esses argumentos recebem esse nome por se parecerem com os da lógica
formal.
O segundo grupo de argumentos são aqueles fundados sobre a estrutura do real.
Esse tipo de argumento se assemelha a uma explicação e evoca algumas relações do tipo
causa-efeito; meio-fim, pessoa-qualidade etc. São baseados em relações conhecidas pelo
grupo e utilizadas em suas conversas ou naquilo que o sujeito acredita ser real, ou seja,
baseia-se na experiência. Ao terceiro grupo de argumentos, relacionamos os argumentos
que fundam a estrutura do real. Esses argumentos se utilizam do exemplo, do modelo e
de analogias, entre outros. Eles são capazes de criar novas relações entre as coisas,
relações essas que antes não eram reconhecidas. São argumentos construídos a partir de
inferências e generalizações de um caso particular que são usados para validar situações
não comuns.
A partir das classificações dos acordos e dos argumentos que dão sustentação à
tese, montam-se os esquemas argumentativos a fim de possibilitar a visão de forma
resumida, relacionando as partes do esquema à totalidade das análises. Na análise do
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discurso dos professores de Macapá; dentro da diversidade cultural e multilinguista
local, foi possível identificar elementos das representações sociais desses atores sociais,
ressaltando que a representação é uma rede de significados e sentidos estruturadas na
argumentação e os acordos são referências que os sujeitos têm para falar sobre algo com
outras pessoas. Assim, podemos considerar que esses elementos são indícios de
representação social. A maneira pela qual o locutor escolhe as premissas de seus
argumentos, bem como a forma que os inventa podem ser indícios das representações
sociais que têm dos objetos, uma vez que evoca representações compartilhadas por seu
grupo de pertença.
Desse modo, as representações das experiências desses sujeitos são
condicionadas por crenças, valores, modelos e símbolos que se configuram nas
representações sociais de suas práticas; práticas essas que, segundo Mazzotti e Alves
Mazzotti (2010) são criadas e mantidas em contextos conversacionais nos quais são
utilizados argumentos que visam persuadir e que são melhor compreendidas por meio
da análise retorica. A comunicação proporcionada pelas conversas, de acordo com
Mazzotti (2008), exige dos atores ou grupos sociais uma “negociação de significados “
que seria; segundo este autor, a “condição principal” para o sucesso da argumentação e,
portanto, implica uma tomada de posição. Desse modo, as falas desses atores se
relacionam com o contexto social e cultural de quem fala e de quem as ouve, e a
compreensão de se aspecto argumentativo contribui para o acesso às representações
sociais.
Em qualquer trabalho envolvendo análise da linguagem, ainda mais se tratando
de análise do discurso, é possível encontrarmos algumas limitações relacionadas à
interpretação dos dados. No entanto, isso não desqualifica a análise realizada. O que é
inferido da utilização do MEA é resultado de um trabalho minucioso em que três
critérios de validação foram utilizados. O primeiro critério de validação foi feito por
um grupo de pesquisadores da UNESA envolvidos com os estudos das representações
sociais e da Teoria da Argumentação. O segundo critério foi a verificação das
inferências na estrutura do próprio discurso e o terceiro foi a comparação dos resultados
com trabalhos semelhantes na área.
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Capítulo 4
Análise e Interpretação dos Dados da Pesquisa
O caminho percorrido, durante nossas análises para esta dissertação – como já
foi por nós explicado-, foi a utilização de entrevistas semiestruturadas e a técnica do
grupo focal. Nossa opção teve como objetivo, descortinar as diferenciadas dimensões
das experiências dos professores; abrindo leque para as representações que nossos
entrevistados possuem em relação as suas experiências no campo educativo; em um
contexto fora da formação.
Por isso, nossa proposta de trabalho; ao escolher como objeto de pesquisa o
trabalho docente em espaços multiculturais, foi a de entender como os sujeitos
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem concebem suas práticas dentro de um
contexto multilíngue tão adverso.
Nosso caminhar durante a pesquisa teve como pano de fundo as conversas,
onde, segundo Maturama (2001), o dizer do outro é tão legitimo quanto o meu . Neste
especial sentido, as conversas, porém, não produzem uma harmonia ou ausência de
tensões, discordâncias ou incompreensões dentro de suas falas (Silva, 2014, pág.37),
ela afirma a /necessidade de falar, ouvir e ser ouvido e neste processo de
intercambialidade reconhecer-nos como sujeito da experiência (idem, pág.38). Assim,
as conversas assumem o papel de agente propulsor para se viver os acontecimentos,
enquanto experiência.
Nossas conversas aconteceram na capital do Estado do Amapá - Macapá; foco
de nossa pesquisa –, onde conversamos com professores indígenas e não indígenas, que
atuam em: Aldeias Indígenas, nas Comunidades Quilombolas e nas escolas da Zona
Urbana da Rede Estadual e Municipal de ensino.
Em relação a esses aspectos; o quadro abaixo representa um panorama de nossas
conversas realizadas com os professores; sujeitos da pesquisa, durante nossa coleta de
dados.
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CONVERSANDO COM PROFESSORES NA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA DE
MACAPÁ
DESCRIÇÃO

MATERIAL PRODUZIDO

Conversando com: Professora Indígena Ereu Apalai
Onde Atua: Escola Indígena da Aldeia Parapará.
Data: Junho/2015
Local da conversa: Núcleo de Educação Indígena

Gravação com 26 min. de conversa e 20 páginas de
transcrição.

Conversando com: Professor Indígena Nameu
Waiãpi
Onde Atua: Escola Indígena da Aldeia karavõvõ.
Data: Agosto/2015

Gravação com 64 min. de conversa e 36 páginas de
transcrição.

Local da conversa: Residência Particular
Conversando com: Professora Josinete de Oliveira
Barbosa
Onde Atua: Escola Estadual indígena Imakuana
Amajarehpo – Aldeia Bona

Gravação com 59 min. de conversa e 39 páginas de
transcrição.

Data: Agosto/2015
Local da conversa: Residência Particular
Conversando com: Professor Alex Rafael
Onde atua: Escola Estadual Foz do Rio Pirativa
Data: Agosto/2015

Gravação com 16:00 min. de conversa e 08 páginas
de transcrição.

Local da conversa: Escola Foz do Rio Pirativa
Conversando com: Professora Dalva
Onde Atua: Escola Estadual Foz do Rio Pirativa
Data: agosto/2015
Local: Comunidade Quilombola São Raimundo do
Pirativa

Gravação de 22:00 min. de conversa e 13 páginas
de transcrição.
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Conversando com: Professora Indígena Ereu Apalai
Onde Atua: Escola Indígena da Aldeia Parapará

Gravação com 51:00 min. de conversa e 26
páginas de transcrição.

Data: Agosto/2015
Local: Amazon Plaza Hotel
Conversando com: Professores Gilson Santa Rosa,
Damião Oliveira, Adrilene Furtado, Rosana Mendes
– Grupo Focal.

Gravação com 75 min. de conversa e 24 páginas de
transcrição.

Onde atuam: Escolas Estaduais e Municipais da
Zona Urbana de Macapá.
Data: Agosto/2015
Local: Amazon Plaza Hotel
Conversando com: Professoras Annie Carvalho,
Simone Guedes, Diana Cordeiro e Evilázio Ribas –
Grupo Focal.

Gravação com 48 min de conversas e 13 páginas de
transcrição.

Onde Atuam: Escolas Estaduais e Municipais da
zona Urbana de Macapá.
Data: Agosto/2015
Local: Amazon Plaza Hotel
Conversando com: Professoras Samilla, Susi,
Francyenne, Dalva e Alex Rafael – Grupo Focal
Onde Atuam: Escola Estadual Foz do Rio Pirativa

Gravação com 49 min. de conversas e 16 páginas
de transcrição.

Data: agosto/2015
Local da conversa: Comunidade Quilombola São
Raimundo do Pirativa
Conversando com: Professor indígena Aikyry
Wajãpi
Onde Atua: Escola indígena Estadual Aramirã

Gravação com 38 min. de conversa e .... 13 páginas
de transcrição.

Data: Fevereiro/2016
Local da conversa: APIWATA: Associação dos Povos
Indígenas Waiãpi – Triângulo Amapari
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Conversando com: Professor Evilázio Ribas Pereira
Onde atua: Escola Indígena Estadual Aramirã
Data: Fevereiro/2016

Gravação com 23 min. de conversas e 10 páginas
de transcrição

Local da conversa: APIWATA: Associação dos Povos
indígenas Waiãpi – Triângulo Amapari
Fonte: Arquivo Pessoal da Pesquisadora, 2016.
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Apresentação das Análises das entrevistas
■ Professora Indígena Ereu Aparai:

Foto 10 (Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2015)

A entrevistada é uma professora indígena pertencente à etnia Aparai, falante do
tronco caribe, tem 35 anos e atuando a 11 anos em sua aldeia ParaPará localizada ao
Leste do rio Paru D’Este no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. 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 Iepé9, somam cerca de 1550 pessoas distribuídas em 30
o Iepé – termo tradicionalmente utilizado pelos grupos indígenas das Guianas para designar o amigo e
parceiro de trocas nas suas redes de intercâmbio - É o nome dado ao Instituto de Pesquisa e Formação
indígena. É uma organização não governamental fundada em 2002 por profissionais de diversas áreas
(antropólogos, biólogos e educadores) com o objetivo de contribuir para o fortalecimento cultural,
político e para o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas do Amapá e do Norte do Pará.
Possui como financiadores: Fundação Rainforest da Noruega, Embaixada Real da Noruega, Gordon and
Betty Moore Foundation, POEMA – Alemanha. Disponível: www.institutoiepe.org.br - acesso:
25.01.2016 .
9
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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 de nossa entrevistada. O único meio de acesso a essa região e
feito por via área.
Nossa entrevistada, como anteriormente foi por nós citado, possui experiência de
11(onze) anos atuando como professora em sua Aldeia; concluiu na cidade do Oiapoque
a Licenciatura em Formação de Linguagens Código pela Universidade Federal do
Amapá (UNIFAP) e ministra aulas para alunos na faixa etária de 07 a 11 anos e uma
turma de EJA com alunos de 18 a 70 anos. Um fato muito interessante em relação a
nossa entrevistada - e que, portanto, merece ser mencionado, é que, segundo as
tradições de hierarquia da etnia Aparai, a filha caçula de uma família indígena não pode
ter dentro da aldeia uma posição de destaque. Caçula da família onde todos os irmãos
são professores; Ereu - incentivada pelo pai Jake Apalai o cacique da tribo -; ao estudar
e exercer a docência, foi de encontro a esta tradição e que segundo seus relatos; durante
a entrevista, fez com que durante muito tempo sua atuação como professora fosse
questionada pelos demais membros da aldeia.
Na entrevista, foi feita a seguinte pergunta pela entrevistadora:
- Qual a maior dificuldade encontrada por você em suas aulas com os seus alunos
A primeira referência a dificuldades em sua fala diz respeito exatamente à
diferença cultural. Sua formação foi feita a luz da cultura não indígena e proferidos no
seguinte trecho de sua entrevista:
Mas é assim, como a professora não indígena, a gente tem que – como é? – se
virar, né. Fazer trabalho de acordo com a cultura, né.

Foi possível constatar que, para a nossa entrevistada, a dificuldade se encontrava
na questão de trabalhar em uma sala de aula onde todos eram seus familiares. Como
explicamos acima; trata-se de um dado cultural. Nossa afirmação ancora-se nas falas de
nossa entrevistada, quando Ereu afirma que (...) a família não respeita, alguns
respeita, né ... o lado profissional (..).

52

É preciso entender aqui o que ela está afirmando quando fala em bagunça e falta
de respeito. Este foi um dos momentos que mais nos ativemos para compreender o
sentido de suas palavras. Levantar-se sem permissão, não fazer tarefas e outros
indicadores de disciplina nas escolas são nomeados dessa forma por professores que
atuam nas escolas não indígenas. No entanto, foi possível constatar que essa forma de
agir de seus alunos é a forma com que agem com naturalidade, já que Ereu é mulher.
Trata-se de um conflito instaurado por diferença cultural.
Assim, a professora índia apresenta como TESE integralizada de suas falas a de
que A PROFESSORA ÍNDIA NÃO PODE ATUAR COMO A PROFESSORA NÃO
ÍNDIA.
Percebe-se, pela fala de Ereu Aparai, que os sentidos que a mesma expressa em
suas palavras são diferentes do que entendemos; haja visto que o seu grupo de pertença
é culturalmente distante da realidade dos grandes centros. A entrevistada utiliza como
argumento para sustentar sua tese, de que na sua sala de aula os alunos não fazem o que
ela manda, no entanto não é porque eles não a respeitam e sim porque na escola da sua
aldeia o modelo instituído pelos “moldes da escola da capital” vai de encontro às
referências dela e da tribo. Assim, a sala de aula da entrevistada não pode ser como o
das outras escolas; baseadas nos moldes oficiais que ela frequentou. O argumento
apresentado é de que as relações do grupo de pertença são relações de família; sendo o
maior atributo de uma professora indígena é a de ter paciência com a sua família.
Podemos apreender esses sentimentos expressos nos seguintes trechos de sua fala:
(...) eu acho que a professora tem que ter primeiro lugar, paciência, né. Com
os alunos porque ali o aluno muita só sentado, fica só olhando não. Ali
bagunça.. todo essas coisas, né, grita, aí o professor tem que... não pode gritar
com seu aluno quando ele faz mal, essas coisas, né, o mãe não pode falar
palavrões para eles, né. aí porque se não o aluno não pode te respeitar, né (...).

Importante ressaltar a afirmação de que o aluno não pode te respeitar. Sendo
Ereu mulher, não pode pedir silêncio, não pode exigir tarefas, enfim, o que na escola
não indígena seria um indicador de falta de respeito, na escola indígena é apenas uma
questão de diferença de papeis, de hierarquia.
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Sob a luz das reflexões de Mazzotti e Alves Mazzotti (2011) é possível
evidenciar que a escolha de determinados acordos informa a crença dos entrevistados
em seu discurso, para que suas ideias e crenças sejam aceitas. Assim a forma como os
acordos são estruturados em seus significados relacionais e condicionais são
compartilhados segundo uma coerência; que se estabelece nas trocas comunicativas de
um determinado grupo, pois, segundo esses autores, esses grupos comungam de um
código linguístico e cultural adverso. Neste sentido, o acesso a essa estratégia indica a
lógica da entrevistada de dar um significado ao objeto.
Assim, a professora índia precisa ter: ”paciência”; “não pode gritar”; ela não
pode fazer o que ouviu e foi ensinado a ela nos cursos de formação de professores na
Capital; pois sua realidade é outra. É uma realidade marcada pelo choque cultural entre
a escola indígena e a escola não indígena. O “respeito da escola tradicional” é
culturalmente diferenciado do “respeito” da escola indígena. O aluno de Ereu não é
disciplinado de acordo com os discursos que a mesma ouve dos professores não índios
das escolas da capital – onde para esses professores a indisciplina, ou os indicadores
dela, é taxada como “falta de respeito”. Dizendo de outra forma, o que indica que o que
é chamado indisciplina na escola não indígena na maioria das escolas indígenas é um
comportamento esperado e justificado.
Podemos afirmar que, nos dizeres de Ereu, sua prática e o que realiza
efetivamente em sua sala de aula é diferente do que “ouviu” e foi “ensinado” a ela nos
cursos feitos de formação. Ela assumiu, portanto, o discurso dos professores não índios
da capital, onde a questão da “disciplina“ é um quesito “forte’ e “presente’ nos
discursos desses professores – onde o respeito para esses professores não indígenas é a
“disciplina”. No entanto, apesar de ter ouvido, aprendido e assumido um discurso de
professores da capital, a entrevistada não pode efetivamente fazer o que foi a ela
ensinado, pois sua realidade cultural é outra, e no espaço de sua sala de aula ela não tem
esse poder. Portanto, para Ereu, o seu maior atributo; enquanto professora índia, é a
“paciência”.
Nas falas de nossa entrevistada, as referências que ela possui sobre ‘respeito’,
‘lado profissional’ estão ancoradas na questão da relação da (in)disciplina nas escolas
não-indígenas. É uma questão valorizada pela entrevistada; pois por mais que a mesma

54

queira ‘idealizar‘ o modelo de professor e de sala de aula - modelo esse; que
possivelmente, ela ouve e tem referências durante as conversas nos cursos de formação
que faz na capital -, quando chega em sua aldeia, as referências culturais são outras.
A entrevistada se utiliza de acordos baseados no preferível, que dizem respeito
valores, hierarquias e aos lugares do preferível e que, segundo Mazzotti e Alves
Mazzotti (2012), são os acordos prontos para o uso quando se procura defender ou
atacar posições, constituindo as premissas ou pontos de partida de qualquer tipo de
discurso. São acordos de seu grupo social em choque com o que ela aprendeu, mas que
justificam o fato de ela não poder ser o que ela acha que se espera que ela seja. Os
acordos anunciam o que pode e o que não pode.
Sob à luz dessas reflexões, Mazzotti e Alves-Mazzotti (idem) afirmam ainda
que “os indivíduos produzem discursos a respeito do mundo, material ou social, por
meio de comparações”. Nos dizeres desses autores, essas comparações se dão através da
técnica de dissociação de noções, das metáforas e das metonímias. A dissociação de
noções carrega a ideia de oposição entre dois termos em que o primeiro é o real e o
segundo, o ideal; logo indica os lugares dos preferíveis. A dissociação de noções
presente nas falas de Ereu dizem respeito à diferença de práticas na escola indígena e na
não indígena. A negatividade presente no primeiro termo, a escola indígena, no entanto,
é suavizada por ela na explicação de que todos são da família. A bagunça, a falta de
respeito tem uma justificativa. Ao que parece, essa negatividade é um tanto artificial, já
que embora identifique os atributos negativos em sua prática, usando termos
identificados como ruins, ao mesmo tempo ela explicita que esses atributos são os
esperados na aldeia.
Metáforas e metonímias são figuras de pensamento que expressam comparações
entre pessoas ou coisas. A metáfora é uma transferência de significado de um termo
para outro e se baseia em semelhanças que o emissor encontra entre os termos
comparados, sendo assim uma comparação subjetiva. Na metonímia ocorre a
substituição de um termo por outro que com ele apresenta relação de sentido lógica e
constante.
Assim, a utilização dessas técnicas retóricas nos permitiu apreender o que
considera que é desejável ou preferível em determinadas situações. Nesse sentido, foi
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oportuna a indução de metáfora realizada com a entrevistada Ereu, acerca da sua
percepção em relação aos saberes de sua experiência. A metáfora utilizada foi a
seguinte:

Indução de metáfora: Se os saberes de sua experiência fosse uma celebridade, qual
seria e por quê?

Após alguns minutos de reflexão, a entrevistada indicou a celebridade Cristiane
Torloni que fazia o personagem mãe do médico Caíque - da novela Alto astral da Rede
Globo de televisão -, como a celebridade que representa o exemplo de sua atuação em
sala de aula e justifica dizendo que a personagem demonstra ser uma “supermãe”; que
tem muita “paciência” para com a sua “família”. O personagem escolhido pela
professora indica que a família elemento principal que norteia suas práticas em sala de
aula.
(...) é porque eu acho que ela é assim... supermãe, super... a pessoa que tem
paciência, com tudo, né. (acha graça)) Eu acho assim, né, que quando assisto
ela, né, ela tem aquela... eu não sei se na vida real ela tem essa paciência, né.
Porque na novela, vejo que ela tem uma paciência, né. Com os filhos, né, com
problema essas coisas, né. Acho que para dentro da sala de aula, eu acho que a
professora tem que ter primeiro lugar, paciência, né(...)

Encontramos, portanto, indícios de representações sociais da prática de Ereu
objetivadas centralmente pelo termo FAMILIA. Sua prática é adaptada em função de
sua cultura. Todos são sua família, sua prática, portanto, é pensada em função da
família.
Ao mesmo tempo, Ereu tem referências de sua prática nos cursos de formação
que fez, em que a escola que aparece não é a escola real, a que ela trabalha, mas uma
escola que ela não conhece e que tem indicadores indesejados para sua realidade. Ela
exibe, portanto, um grande conflito entre o que ela aprendeu e que ancora sua fala sobre
esse objeto, e o que ela realmente faz.
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As pessoas ao falarem de si, de seus grupos de pertença, de suas ideias etc.,
expressam também seus valores, suas crenças e suas práticas, revelando o que
Moscovici (2012) denominou de “representações sociais”.
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■ Professor Indígena Nameu Waiãpi:

Foto11- (arquivo pessoal de Aikyry Wajãpi)

Nosso segundo entrevistado é o professor indígena Nameu Waiãpi da etnia
Waiãpi falante do tronco tupi e morando atualmente na aldeia Karavõvõ, localizada no
Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Sua aldeia conta atualmente com uma
população de 40 índios - todos de uma mesma família liderados pelo cacique Nacumaré
-, em uma região de difícil acesso no limite do Amapá com o Estado do Pará onde para
se chegar a sua aldeia são necessárias duas horas de avião e mais 10 (dez) dias de
caminhada pela densa floresta que rodeia o Parque Nacional Montanhas do
Tumucumaque. Esse difícil e quase impossível acesso a sua aldeia é, segundo nosso
entrevistado, devido a abundancia da caça e da pesca e uma forma de preservar a aldeia
de possíveis invasores, que segundo ele seriam os garimpeiros.
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Único professor em sua aldeia, Nameu possui 33 anos, casado e pai de quatro
filhos. Possuindo, de acordo com a sua expressão sorridente “apenas” uma única
esposa. Quando indagado pela entrevistadora do porquê do sorriso, Nameu respondeu
afirmando que o “outro professor waiãpi de outra aldeia tem três esposas” e “ele não
pode” porque seu sogro não tem outra filha, ou seja, sua esposa não possui outras irmãs
e segundo as tradições da etnia Waiãpi ele só poderia casar com outras mulheres se sua
atual esposa tivesse outras irmãs.
Durante a entrevista, Nameu falou que não escolheu ser professor e que o
cacique o escolheu para ser o professor da tribo e que ele “gostou muito de ser esse
professor”. Afirma inda que; se não fosse professor seria um técnico/mecânico de
motor de popa, ou seja, se não fosse um professor ele queria aprender a consertar
motores de barco – provavelmente porque sabendo consertar motores náuticos, para ele
seria uma forma mais rápida de locomoção e, possuindo um barco com motor de popa,
ele poderia utilizá-lo para chegar às diversas localidades de difícil acesso na região em
que vive e que somente é possível chegar através de longas caminhadas pela floresta ou
de barcos pelos rios e igarapés existentes na região em questão.
O entrevistado ainda não terminou seu curso de formação de professor e tem seu
salário de professor pago pelo governo do Estado do Amapá. Assim, foi feita a seguinte
pergunta para o entrevistado:

- Ensinaram você como dar aula?

Sem ter concluído nenhum curso de formação, o professor indígena teve um
acompanhamento da ONG IEPÉ e de técnicos da Secretaria de Educação do Estado do
Amapá para que aprendesse a planejar suas aulas. Porém esse acompanhamento não foi
suficiente, pois segundo o entrevistado, ele “entrou na sala de aula e nada sabia”, não
sabia como agir, como falar, como ensinar. Seu “aprender em saber ensinar” aconteceu
quando ele acompanhou outro professor da etnia waiãpi em sua sala de aula e ficou
segundo suas falas, “olhando ele dar aula”.
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Chamado de pápá (pai na língua waiãpi) pela maioria de seus alunos - pois
segundo ele “todos os seus alunos são família, parentes” -, Nameu; nosso entrevistado
possui uma forma diferenciada de ensinar que não está atrelada aos moldes tradicionais
da escola não indígena. Seus alunos estão situados na faixa etária de 6 a 10 anos e sua
sala de aula possui 20 alunos, sendo todos de sua aldeia e que pertencem a uma mesma
família. A maioria de seus alunos não sabe ainda ler e nem escrever e não possuem
nenhuma noção da língua portuguesa - falando apenas a língua mãe waiãpi. Ao falar de
sua atuação em sala de aula, nosso entrevistado descreve o seu fazer pedagógico da
seguinte forma.
(...) dou matemática, português na língua materna ... eu dei exemplo
pra meus alunos ... 3ª 4ª e 5ª etapa somente língua mãe, primeiro falo
oral, até aprender o português (...)

Segundo nosso entrevistado, primeiro ele ensina as crianças na língua materna;
a língua waiãpi, utilizando para a alfabetização de seus alunos uma cartilha de
alfabetização feita pelo IEPÉ e pelos professores indígenas e que, segundo suas
informações, elaboraram também uma gramática utilizada atualmente por outros
professores indígenas. Os livros fornecidos pela secretaria de educação não são
utilizados por ele e pelos outros professores, pois o ensinar na língua indígena para ele e
para os outros professores seria muito diferente do ensinar da escola não indígena. Ele
nos deu, como um exemplo dessa diferenciação, o fato de que a matemática na língua
waiãpi só se conta até 5 (cinco). Podemos apreender essas informações expressas nos
seguintes trechos de sua fala:
. (...) secretaria não fornece livros para a escola indígena e também

eles não aceitariam. (...) eles fizeram todos os livros, Matemática,
português na língua waiãpi feito por eles e pela IEPÉ (...)

Durante o primeiro semestre de cada ano escolar são apenas 15 dias de aulas,
pois tem que se respeitar o tempo de festas e lendas sagradas da tribo; festas e
comemorações que duram meses, neste sentido, Nameu é enfático ao afirmar que, em
períodos considerados sagrados para a tribo, as aulas são paralisadas em respeito à
cultura de seu povo.
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Nameu em suas falas; ao descrever sua atuação em sala de aula, afirma que na
alfabetização de 3ª, 4ª e 5ª etapa utiliza somente a língua mãe com seus alunos, o que
ele chamou de “alfabetização oral”, ou seja, utiliza apenas da fala oral - ensinando as
palavras oralmente na língua waiãpi e no português para que seus alunos possam
aprender a pronunciar os nomes de animais, números e objetos.
Em um segundo momento, o professor Nameu se utiliza de desenhos que ele
próprio desenha para seus alunos no quadro negro de sua sala de aula; associando o
desenho ao nome do animal, número ou objeto escrito em português. Perguntado pela
entrevistadora, o porquê, de não utilizar em suas aulas fotos e materiais impressos para
melhor entendimento dos alunos, o entrevistado respondeu que em sua aldeia, devido ao
difícil acesso, não existe energia elétrica ou papel e que, para seus alunos consigam
aprender a língua do” homem branco” e, como não tem papel, ele desenha.
(...) dou matemática, português na língua materna .... Eu dei exemplo
pra meus alunos ... 3ª 4ª e 5ª etapa somente língua mãe. primeiro falo
oral ,até aprender o português , ou desenho no quadro e coloco em
português no quadro para os alunos aprenderem ... Eu mesmo
desenhei ... os alunos não sabe de falar o português .. ai eu desenhei a
onça e coloquei o nome em português ... falo, o homem branco fala
assim ... onça ! (...)

Outro fato considerado durante nossa entrevista com o professor indígena
Nameu Waiãpi, e que merece ser destacado, refere-se à questão dos horários e da
importância dada à escola dentro da aldeia do entrevistado. Diferente da cultura e
costumes não índios, o professor indígena e seu grupo de pertença possuem uma rotina
e costumes diferenciados. Sua alimentação não possui horários e hora marcada; seu
horário de alimentação é quando sentem fome. Assim como tudo na aldeia; que não tem
horário ou hora para começar, os horários das aulas do professor seguem o mesmo
encadeamento cultural da tribo de pertença do entrevistado. Os horários das aulas são
escolhidos pelo professor; a ele cabe o poder de decidir se a aula do dia será ministrada
pela parte da manhã ou da tarde ou se, antes das aulas, o professor primeiro vai para
caça com os alunos para depois que eles voltarem da caça começar a aula; pois o mais
importante, segundo as falas do entrevistado, é a caça e a comida, depois vem a aula.
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Nameu, diferentemente de Ereu, não se queixa de indisciplina em sua sala de aula, ao
contrário, parece ter total controle sobre seus alunos. Observamos nesse momento da
entrevista que, antes de exercer o papel de ser o professor de sua aldeia, Nameu é, acima
de tudo, um caçador. Esses sentimentos são expressos no seguinte trecho de suas falas:
(...) eu sou caçador, um caçador com flecha ... pássaros, arara, tucano,
peixes (...)

Minutos após se posicionar como um caçador, Nameu recebe como presente da
orientadora da pesquisa um tucano em miniatura e observa sorrindo o presente, para
minutos depois afirmar que “a carne de tucano é muito boa” confirmando assim o seu
perfil de professor caçador de arco e flecha.
Nos dizeres do entrevistado ao apontar que “primeiro vem à caça e depois a
aula” não significa afirmar que haja um “desprestígio” da escola dentro da aldeia. A
caça, tanto para Nameu como para a tribo é fator primordial de sobrevivência de todo o
grupo. Vivendo em uma região isolada e de difícil acesso por estarem localizados no
limite da Montanha Tumucumaque, a tribo em questão possui hábitos alimentares muito
particulares em relação às outras tribos da região. Alimentando-se exclusivamente da
caça de animais e peixes, a tribo tem como base alimentar o beiju (espécie de bolo fino
feito da massa da mandioca assada) e a caça. Assim, hábitos como: tomar café, utilizar
açúcar, sal, feijão, arroz não fazem parte dos hábitos alimentares do grupo a qual
pertence nosso entrevistado.
A utilização das técnicas retóricas nos permitiu apreender o que considera que é
desejável ou preferível em determinadas situações. Nesse sentido, foi oportuna a
indução de metáfora realizada com o entrevistado Nameu, acerca da sua percepção em
relação aos saberes de sua experiência.
A metáfora utilizada pela entrevistadora foi a seguinte:

Indução de metáfora: Se você tivesse que escolher um bicho para representar sua
profissão de professor, qual bicho seria e por quê?
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Após minutos dizendo não entender a pergunta e que isso não existiria entre os
indígenas, o entrevistado disse que seria uma Arara. Justificou seu argumento dizendo
que a arara era diferente - que possuía cores como o vermelho e azul, sendo, portanto,
muito bonita. Questionado se bastava ser bonito para ser professor, Nameu explica que
a arara é um bicho muito inteligente.
Quando confrontado pela entrevistadora de que como uma arara podia ser
inteligente, Nameu Waiãpi argumentou afirmando que a arara era inteligente porque ela
se alimentava das frutas certas da floresta e se ela não fosse inteligente, seus filhotes
morreriam de fome.
A fala de Nameu foi o tempo todo caracteristicamente explicativa. Ao que
parece, ele assume a postura de quem é o conhecedor da realidade objeto da conversa,
não aceitando como provocativas as réplicas das pesquisadoras.
Os atributos de professor indígena parecem remeter aos mesmos atributos de um
bom chefe de família, aquele que alimenta, e um bom caçador. A presença marcante da
família ao se referir à escola aproxima sua representação de prática docente da de Ereu.
Nameu exibe muita segurança ao falar de sua prática na escola e de não se incomodar
com a ausência de formação para o ofício. Amparado por pesquisadores de sua cultura,
elege o que é importante ensinar, o como ensinar e utiliza material feito expressamente
para ele.
Foi possível perceber muitas diferenças na concepção das práticas de Ereu e
Nameu. Ereu fez curso em cidade, Nameu aprendeu, tem sua prática referida a de outro
professor indígena. Essa diferença pode explicar as diferenças visíveis em suas
representações de prática. Porém, as diferenças não seriam restritas a esse fato, embora
sejam etnias diferentes, podemos supor que a diferença dos papéis do índio e da índia na
escola são diferentes. O professor indígena tem prática diferente da professora indígena
por uma questão de diferença de papéis em sua cultura.
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■ Professor Indígena Aikyry Wajãpi

Foto 12- (Arquivo Pessoal do Entrevistado)

Nosso terceiro entrevistado é o professor indígena Aikyry Wajãpi, da etnia
Waiãpi; falante do tronco linguístico Tupi mora na aldeia karapijuty, localizada
município amapaense de Pedra Branca do Amapari10.
Com formação em Licenciatura Indígena no Oiapoque pela Universidade
Federal do Amapá- UNIFAP; nosso entrevistado, atualmente, é professor do Ensino
Fundamental e Médio pelo Sistema de Organização Modular de Ensino Indígena –
SOMEI-, onde atua como professor da disciplina Cultura Indígena11 na Escola Estadual
Indígena Aramirã.
Chamado pelos seus alunos de “YTURÂ’ÂI” que significa “semente de
cachoeira”, o professor Aikyry Wajãpi tem 42 (quarenta e dois) anos, é casado, possui
2 (duas) esposas com as quais tem 19 (dezenove) filhos – sendo 10 filhos com a
primeira esposa e nove filhos com a segunda esposa -. Durante nossa conversa, Aikyry
nos relata que além da língua materna (o tupi), é também fluente na língua francesa e
portuguesa.

10

Município amapaense localizado a 126 km da capital Macapá. Disponível:

http://www.cidade-

brasil.com.br/municipio-pedra-branca-do-amapari.html acesso: 23/02/2016
11

LEI Nº. 1.483, DE 06 DE MAIO DE 2010. Publicada no Diário Oficial do Estado nº. 4732, de
06/05/2011 - tornou obrigatória no Currículo Escolar do Ensino Indígena as disciplinas Língua Materna
e Cultura Indígena.
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Durante seu interessante relato, nosso entrevistado falou das inúmeras viagens
que fez pelo IEPÉ12 como representante da APINA13; tanto nacionalmente como
internacionalmente. Segundo GALLOIS14 (2003, pág. 58), os povos Waiãpis
organizaram um Conselho de Aldeias – esta organização é também chamada de
“APINA”, que não é uma sigla, mas o nome de um antigo subgrupo waiãpi
rememorado, segundo estudos desta pesquisadora, por sua valentia.
Convidado por nós a citar sua viagem mais longa, respondeu que foi para a
Noruega - passei um mês lá-, e quando, questionado pela pesquisadora a explicar
qual o objetivo dessa viagem, afirmou que na “Noruega fez campanha para
conseguir o financiamento para a nossa formação”. E para finalizar, reforçou em seu
argumento, que as muitas viagens que fez pelo mundo – Noruega, França, Inglaterra,
Canadá e Cuba -, sempre tiveram como propósito, “relatar os saberes e a cultura
material e imaterial dos povos waiãpi”.

12

ONG já citada anteriormente por nós na pág. 48 da dissertação
Disponível: http://www.institutoiepe.org.br/infoteca/artigos/
14
Dominique Tilkin Gallois, Docente do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo,
Coordenadora do Núcleo de Hisótória Indígena e do Indigenismo - NHII/USP e sócia fundadora da Ong
Iepé. Informações retiradas do próprio texto da autora e que estão disponibilizados no site do Iepé
www.institutoiepe.org.br – Acesso em 25/02/2016
13
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Foto 13 - Salas de aulas da Escola Estadual indígena Aramirã.. Fotos: Arquivo Pessoal do Diretor da Escola.

Durante nossa descontraída conversa argumentamos se Aikyry Wajãpi é um
caçador de arco e flecha; sorrindo com a pergunta da pesquisadora responde que “não
sou mais um caçador de arco e flecha; sou só um professor” e justificou dizendo que
para ser “caçador de arco e flecha tem que ter uma coisa que cresce na visão da
pessoa” e nos deu o seguinte exemplo: “um peito de um tucano lá em cima quando
você é caçador você vê (o peito do tucano) no tamanho do céu; aí você faz só jogar a
flecha e acerta” e hoje em dia, “eu não tem mais isso na minha visão”. Mas, o que fez
você perder essa habilidade de caçador, foi porque o senhor se tornou um
professor? indaga a pesquisadora; em sua resposta, nosso entrevistado utiliza como
justificativa para a “perda” de sua habilidade de caçador dois motivos: o primeiro; os
estudos – que iniciou com 19 (dezenove) anos e que provavelmente, foram estudos
pautados em concepções e conteúdos de escolas não indígenas -, e o segundo nas suas
muitas viagens – viagens, que segundo nosso entendimento, possibilitaram ao nosso
entrevistado o contato com diferentes culturas, o acesso às ferramentas digitais e aos
diferentes modos de viver não índio, e que, de certa forma, o fez desprestigiar essa sua
habilidade de caçador.
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Esses relatos foram aferidos em seguintes trechos de sua fala:
(...) como eu digo, a cultura é dinâmica, depois que
estudei e comecei minhas andanças pra lá e pra cá, eu
acabei esquecendo (..)

Assim, quando Aikyry wajãpi afirma que não é mais um caçador, “é apenas um
professor” é possível aferir diferentes posturas entre o nosso atual entrevistado e o
também professor indígena, Nameu Waiãpi. Enquanto Aikyry é apenas um professor
que perdeu sua habilidade de caçador de arco e flecha devido as suas “andanças”,
Nameu vai na contramão dessa postura e se posiciona como professor e como caçador;
reafirmando sua posição de, além de ser o professor de sua tribo é, segundo suas falas,
proferida a esta pesquisadora “um caçador; um caçador com flecha: pássaros, tucano,
arara, peixes.15
Fizemos a seguinte pergunta para nosso entrevistado: - Professor alguém lhe
ensinou a dar aula? De forma rápida Aikyry responde que aprendeu a dar aula no
curso de magistério no ano de 1996; onde aprendeu a dar aula formal, sistematizar,
organizar e fazer plano de aula. Nosso entrevistado nos diz que aprendeu a dar aula no
curso de magistério - onde aprendeu as técnicas de planejar, organizar e sistematizar
seus conteúdos -, podemos assim inferir que esses “saberes” possivelmente foram
adquiridos em estudos não indígenas; pois slogans como planejamento, organização e
sistematização são carros chefes dessa modalidade de estudos das escolas oficiais e que,
portanto, não se insere em estudos que tenham como principio uma educação especifica
e diferenciada para a formação de educadores para as escolas indígenas.
Aikyry Wajãpi aprendeu o seu ensinar através de slogans- muito comuns em
discursos de escolas e cursos oficiais que possuem como premissa estudos não
indígenas-, como: planejar, organizar e sistematizar. Professor Nameu Waiãpi,
diferentemente da ótica do nosso entrevistado, não possui a “formação” de waikyry não aprendeu nos cursos a planejar, a organizar e sistematizar-, sua arte de ensinar foi
15

Relatos da entrevista do Professor Indígena Nameu Waiãpi já citados por nós na pág. 59 desta
Dissertação.
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construída através da “observação”, da “experiência com o outro”; em um
compartilhamento de saberes; permeada por tradições, relatos e memória.
Pedimos então para ele nos relatar como foi sua trajetória como docente
indígena. Nosso entrevistado nos afirmou que iniciou como professor a sua arte de
ensinar nas séries iniciais; alfabetizando seus alunos na língua materna - ensinando
como fazer frases, pequenos textos, pequenas histórias e matemática e que o
fundamental em sala de aula seria; sistematizar a nossa cultura. Argumentamos; como
seria isso? Como seria sistematizar a cultura? Em seu argumento, Aikyry waiãpi nos
fala que sistematizar a cultura seria colocar os alunos a entender os conteúdos através
da ótica cultural da comunidade.

Assim, nos dá como exemplo a forma como é

ensinada a matemática nas aldeias waiãpi, seu exemplo foi: “quando pergunto para o
waiãpi o que é matemática e o aluno responde que matemática é 1, 2, 3, 4 e 5 -, eu
digo: não é não!! .... a gente (os povos waiãpi) não conta não, a gente tem uma outra
coisa que a gente chama de conhecimento matemático.
Nesse especial sentido, o conhecimento matemático dos waiãpis estaria
atrelado à vivência da comunidade, pois segundo seu argumento, a forma de calcular
adquiri formas de: distância, longe, perto, pequeno, grande, leve, pesado e outros.
Então, segundo nosso entrevistado;
a gente mostra pros alunos que é diferente, a gente tem
arquitetura waiãpi; aí temos que calcular na cabeça:
quanto precisa de esteio, quanto precisa de palha pra
gente colocar, a gente tira/calcula tudo certinho; então a
gente sabe tudo isso através do nosso “conhecimento
matemático.

Ainda falando sobre sistematizar a cultura, Aikyry em suas falas, afirma
também que em suas aulas sistematiza também as festas de seu povo – nos deu como
exemplo as festas de pássaro, de onça, de borboleta e outros-, e que “as festas não é da
gente, é de “outros seres”, de “outras gentes”” que seriam, segundo as tradições da
comunidade waiãpi os peixes, a sucuri e outros animais, denominados pelas tradições
do grupo como “gente”. Neste sentido, toda essa sistematização cultural é necessária
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para que, em suas aulas, “o aluno possa entender que existe nossa cultura material e
imaterial, isso eu chamo de sistematizar a cultura formal – através da escrita para
não misturar com outras línguas com outras culturas”.
Assim, durante os argumentos do entrevistado podemos inferir que o argumento
do professor indígena em “sistematizar a cultura” tem como propósito o de registrar
toda a cultura e todo o conhecimento dessa comunidade para que essa cultura e esses
conhecimentos não se percam pelas influencias externas. Suas aulas, portanto, teriam
como fio condutor a necessidade de valorizar a cultura de seu povo. Trata-se aqui de
uma hierarquização de valores onde o mais importante na educação indígena é valorizar
sua cultura e o restante tem que ocorrer em função dessa premissa. Podemos aferir essas
premissas nas seguintes fala de Aikyry Wajãpi proferidas na língua materna e traduzidas
pelo próprio entrevistado;

Simo’e wajãpi já’y rerã kõ tomokasi
amõ tomojeapy jê wajãpi kõ remikuwa kõ.

Vamos ensinar nossas crianças wajãpi,
fortalecer e valorizar nosso conhecimento
tradicional dos wajãpi.

Continuamos nossa conversa perguntando ao professor Aikyry; qual a sua
maior dificuldade como professor. De forma imediata nosso entrevistado responde
que sua maior dificuldade em sala de aula é que, “meus alunos não quer aprender a
sistematizar nossa cultura, porque dizem que é fácil pra eles”. Então a pesquisadora
argumenta; o que seus alunos querem aprender? O professor então, nos relata que
seus alunos “quer aprender outro conhecimento que é difícil; que é o conhecimento não
indígena” e nós dá, como exemplo, o interesse de seus alunos em aprender a língua
francesa e o português. No dizer de nosso entrevistado, seus alunos não estariam
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valorizando o conhecimento indígena por achá-lo “fácil” e terem o entendimento que
“já sabe tudo desde pequeno”.
Podemos inferir daí que os alunos de Aikyry desprestigiam o “ensinar
tradicional wajãpi” em favor do conhecimento do não índio. Neste especial contexto,
aprender outras línguas e outros conhecimentos não índios desperta no aluno de nosso
entrevistado um interesse maior do que aprender a “sistematizar” sua cultura.
Observamos também que nosso entrevistado – assim, como a maioria dos
professores de escolas não indígenas-, reclama da falta de interesse de seus alunos com
os conteúdos e abordagens feitas durante o encadeamento de suas aulas. No entanto,
essa “resistência” não significa que este aluno não queira efetivamente aprender
determinados conteúdos. O que de fato acontece é que os alunos querem conhecer
“outros conhecimentos não índios” e, nosso entrevistado, não se mostra, no
entendimento da pesquisadora; “sensível” e nem disposto a entender o porquê é tão
importante para seu aluno indígena conhecer e entender a cultura dos “KARAIKÕ” (dos
não índios).
Gallois (2000, pág.4), em seus estudos antropológicos a respeito do “fascínio”
das populações indígenas pela tecnologia e pelos saberes da cultura do homem branco,
nos afirma que esse interesse não deve ser visto como uma “ameaça” que paira sobre
os “saberes e técnicas ancestrais dessas comunidades”. Para esta autora, esse interesse
pode ser entendido como demanda e alternativas dos próprios índios diante da ampla
convivência com nossas formas de “desenvolvimento”. Assim, descrever seus interesses
particulares em adquirir novos saberes, o modo como estes conhecimentos são
traduzidos e adaptados, através dos processos criativos, nos possibilita trazer revelações
muito mais esclarecedoras acerca das diferenças culturais.
Ainda, em nossas conversas, relatando suas dificuldades em sala de aula, nosso
entrevistado nos relata que “sua maior dificuldade atualmente” é colocar o aluno para
entender e gostar do que está sendo efetivamente feito em sala de aula – que é focar os
saberes tradicionais e a cultura dos povos locais. Assim, nos afirma que, em suas
práticas ele “não consegue colocar um tempero bom para ele (aluno) gostar” e
aprender a valorizar para sistematizar a cultura indígena, “pois a cultura é dinâmica, se
transforma com o tempo, a língua se transforma com o tempo, as festas se transforma
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com o tempo” e, sem esses registros (sistematização), a cultura indígena dos povos
Waiãpi poderia se perder.
Então perguntamos: E os seus alunos, eles são bons alunos?
Sorrindo, afirma que seus alunos “são bons” e que “queria dar tudo nota dez pra
eles”. Apesar da descontraída resposta, nos relata que a maior dificuldade de seus
alunos é escrever, sistematizar a cultura e comparar com a cultura de outros povos,
pois a cultura waiãpi é diferente, cultura Karipuna é diferente, Apalai é diferente; cada
povo tem seu conhecimento diferente - a cosmologia que eles (Karipuna e Apalai) têm e
que a gente não possui. Aproveitamos e indagamos qual material utiliza em suas
aulas. Ao responder nossa indagação, nosso entrevistado argumentou que em suas aulas
utiliza “os livros feitos por pesquisadores”- que seriam os livros com conteúdos e
linguagem especifica para as escolas indígenas foram elaborados por professores que
trabalham nas aldeias indígenas do Amapá e com os pesquisadores das ONGs.
Apresentamos abaixo alguns exemplos desse material feito pelos pesquisadores
(professores) para serem utilizados nas aldeias.

Foto 14 - Cartilha de Alfabetização na Língua materna e o aprendizado da Língua Portuguesa – Arquivo Pessoal da
Pesquisadora.
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Novamente perguntamos, em que língua esses livros foram elaborados?
Aikyry, então, nos fala que “uma parte está na língua materna e outra parte está em
português”. Então, a pesquisadora insiste; quem fornece esse material? Sua resposta é
simples; “quem fornece é o Iepé16³”. Em seu argumento final, em relação à utilização
de materiais em suas aulas, relata que na escola encontra dificuldades para um bom
encadeamento das aulas, pois, “na aldeia não tem energia, não tem Datashow, a gente
fala, fala e eles não tem ideia do que se está explicando” e “a gente precisa mostrar
Datashow, alguma imagem para eles entenderem o que a gente tá explicando”.
Aproveitamos e insistimos; como são as suas aulas? Nosso entrevistado nos
afirma que para ministrar suas aulas faz uma pesquisa junto com os alunos ”que são
grandes” - são alunos da Educação de Jovens e Adultos. Essa pesquisa consiste em
professor e alunos construírem os saberes que serão tema para o encadeamento de suas
aulas, assim, segundo ele; “eu e eles (alunos) sistematizamos, organizamos -

eu

aprendo com eles e eles aprendem comigo” e para finalizar seu argumento, se utiliza de
uma frase slogan que foi recorrente durante toda a nossa conversa: “a gente sistematiza
esse conhecimento”.
Exemplos do ensinar de waikyry para os seus alunos:
Ije amena pa – eu casei
Ene nemena pa – você casou
Awi omena pa - ele, ela casou
Peje permena pa – eles, elas casaram

Finalmente, para o encerramento de nossas conversas, fizemos a indução de
metáfora para melhor ilustrar o trabalho de nosso entrevistado e sua percepção em
relação aos saberes de sua experiência.
A Metáfora, nos estudos de Mazzotti (2002) denuncia sentidos evocando
imagens, ocasionando uma dupla atribuição – o de ser instrumento para que as pessoas
possam ser entendidas ou para dar força a sua argumentação. Assim a utilização da

4 –Ong, já citada anteriormente por nós, na pág. 43 da dissertação.
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metáfora evoca imagens do que queremos que se torne conhecido para tornar
compreensível dado objeto ou fenômeno.
A indução de metáfora, utilizada pela pesquisadora, foi a seguinte: Se você
tivesse que escolher um bicho para representar sua profissão de professor, qual
bicho seria e por quê?
Após uma pequena risada, o professor Waikyry Wajãpi respondeu de forma
rápida que o animal seria o jabuti. Quando, questionado pela pesquisadora do porquê
de sua escolha, usou como argumento que o Jabuti é muito inteligente, nunca foi
enganado, ele é um pajé- porque sua lágrima apaga o fogo do planeta, ele cuida da
pessoa, sua carne é valorizada e porque “ele é ensinador e educador”.
Assim, podemos inferir que as práticas de nosso entrevistado estão ancoradas
em conceitos como: inteligência, cuidado, valorizar, ensinar, educar e a questão
cultural aparece, em seus argumentos, justificando as adaptações em suas práticas.
Neste especial sentido, “tudo é feito como é feito porque é uma cultura diferente”; e
suas práticas “estariam” ancoradas, portanto, em uma proposta específica e
diferenciada que teria como propósito valorizar a cultura e a língua de sua comunidade
indígena- com objetivos específicos de valorização e continuidade pelos seus alunos.
No entanto, apesar dos argumentos de nosso entrevistado baseado em
“propostas específicas e diferenciadas para o encadeamento de seu fazer
pedagógico”, podemos inferir que suas práticas estão em consonância com discursos
valorizados em escolas não indígenas – o uso constante da palavra sistematização,
durante todo o caminhar de nossa conversa esclarece e exemplifica nossa afirmação.
Assim, a proposta pedagógica - em relação ao ensinar indígena -, é específica e
diferenciada; mas, dentro de sala de aula, o “ensinar” de nosso entrevistado releva que o
seu real fazer pedagógico está ancorado em práticas que se fazia antes da preocupação
com o ensino começar a produzir novas ideias pedagógicas a respeito desses saberes
específicos e diferenciados, isto é, o que chamamos práticas tradicionais.
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■Professora não Indígena Josinete de Oliveira Barbosa

Foto 15 (arquivo pessoal da pesquisadora)

A quarta entrevistada de nossa pesquisa, 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
Apalai, a professora entrevistada é fluente na língua indígena Apalai e fala ainda um
pouco as línguas Tiriyó¹ e Wayana². 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.
_________________
¹- etnia indígena, falante do tronco linguístico caribe, habitam na faixa Ocidental do Parque Montanhas do
Tumucumaque, ao longo dos rios Paru de Oeste e Cuxaré. – Fonte Iepé
²- etnia indígena falante do tronco linguístico caribe habitam na faixa Ocidental do Parque Montanhas do
Tumucumaque, ao longo do rio Paru d`Este. – Fonte Iepé
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Passados quase trinta anos de atuação em áreas indígenas, “Joxi”; como é
chamada na língua Apalai, continua o seu ensinar no mesmo local onde iniciou seu
trabalho na década de 80 – na aldeia Bona. Esse longo caminhar de Joxi como
professora de escola indígena fez com que demonstrasse, através de suas falas, um
sentimento de pertença ao lugar onde viveu a maior parte de sua vida, deixando claro
em suas afirmações que a “aldeia sempre foi a sua morada” e que a cidade – no caso a
capital Macapá, seria apenas “o seu local de passagem”. Assim, nossa entrevistada cita
a importância da aldeia que ainda hoje trabalha como professora da Escola Estadual
Indígena Imakuana Amajarehpo.
Esses sentimentos são aferidos nos seguintes fragmentos da entrevista:
(..) quando perguntam onde moro, eu digo que eu sempre
morei lá... eu digo que na cidade eu estou apenas de
passagem(...).

Foto 16 - (Imagem aérea da Aldeia Bona - Arquivo Pessoal da Entrevistada, 2016)
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No caminhar de nossa conversa, Joxi nos fala de sua sala de aula. Nós nos
permitimos utilizar; de forma literal, suas falas, ao descrever seu local de trabalho, pois
essas falas, em nosso entendimento, proporcionam um real alcance desse espaço
diferenciado de saber. Então, assim descreve Joxi sua sala de aula: “ Minha sala é
uma maloca com chão batido, não tem internet e nem energia elétrica, minhas
turmas são pequenas com no máximo 25 alunos” e classifica esse espaço como sendo
uma sala de aula um pouco diferente da convencional.

Foto 17 -(Sala de aula da Escola Estadual Indígena Imakuana Amajarehpo- Foto: Arquivo Pessoal da
entrevistada, 2015)

Foi feita então a seguinte pergunta para a nossa entrevistada
- Qual a maior dificuldade de um professor não indígena que atua nas escolas
indígenas?
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Nossa entrevistada responde de forma rápida nossa pergunta, afirmando que a
maior dificuldade de um professor não índio que atua em escolas indígenas é a “cultura
e a língua da comunidade local”. Os argumentos utilizados pela entrevistada são
baseados em sua própria experiência como professora desses diferenciados grupos. A
entrevistada atuou como professora durante dez anos ministrando suas aulas de
alfabetização apenas na língua materna da aldeia. Para a entrevistada, para se obter e
entender o conhecimento da cultura indígena e de sua língua ”leva um tempo para
entender tudo aquilo” e que para isso é necessário muita leitura e conhecimento sobre
as lendas e tradições para finalmente entender como “ realmente eles/índios pensam“.

- Os seus alunos, são bons alunos? Eles gostam da escola? Indaga a
pesquisadora
A entrevistada responde à pergunta afirmando que “ a melhor escola do mundo é
a escola indígena” e justifica sua percepção de “escola ideal” quando cita as qualidades
do aluno indígena; dizendo que nessa escola existem os “melhores alunos”, ”alunos
que não faltam aula”, “ alunos que são inteligentes e interessados” e que possuem uma
enorme facilidade em aprender muitas línguas. O ideário de “bons alunos” para a
entrevistada está atrelado a conceitos como: não faltar aula, inteligentes, interessados,
facilidade no aprendizado.
Ao citar as línguas faladas pelas comunidades indígenas que habitam o Parque
Nacional do Tumucumaque, Professora Josinete, em suas falas, observa o universo
multilinguístico existente na região como algo natural que funciona como fio condutor
para a interação da aprendizagem nas diferentes línguas. Assim, O Parque e seu
complexo indígena é um ambiente sócio linguístico avançado, pois possuem em seu
ambiente “uma variedade de línguas faladas”; línguas essas como: “a língua Apalai,
Tiriyó, Wayana, Kaxuyana, Waiãpi e o Português e existindo ainda “professores
indígenas que falam muito bem e de forma fluente 3(três), 4(quatro) línguas. Esse
contexto de sua fala apresenta-se nos seguintes trechos de sua entrevista:
(...) o meio social em que vivemos com muitas línguas sendo
faladas ao mesmo tempo ...esses ambientes multilinguísticos
ajudam muito a questão da interação da aprendizagem ...não é
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algo diferente como é na cultura não indígena, é algo

natural (...)

Em seguida, levantamos o seguinte argumento para a entrevistada, já que a
literatura aponta esta questão como recorrente:
Você já ouviu essa questão de que o ensino tradicional está sendo questionado? Isso
que você faz é o ensino tradicional?
Após alguns segundos, a entrevistada responde ao questionamento da
pesquisadora, afirmando que dentro da experiência que tem tido como professora de
alunos indígenas, ”tem aproveitado o novo”, aquilo que segundo suas falas tem sido
ensinado – provavelmente em cursos ministrados na capital -, para ela e para os outros
professores que atuam nas áreas indígenas, é que tem dado, na visão de Josinete, muito
certo.
De acordo com Castro, Alves-Mazzotti e Maia (2013), professores hoje têm
dificuldade em defender o que chamam ensino tradicional. Uma dissociação de noções
foi identificada, cujo termo I seria o tal ensino tradicional, portanto carregando toda
negatividade, e o termo II a nova pedagogia, que gozaria de toda positividade. Pela
dificuldade de defesa do ensino tradicional, é comum de se encontrar discursos confusos
com relação à questão.
Em seu argumento, sobre “aproveitar o novo” em sua sala de aula, a
entrevistada enfatiza que sua intenção seria a de “ajudar esse aluno, tanto da etnia
apalai como de outras etnias, a pensar e a desenvolver o pensamento em relação ao
outro e a si próprio”. Identificada a dificuldade de defesa do tradicional, em seguida, a
pesquisadora questiona com a seguinte pergunta: - como é que você faz isso?
Quando questionada, a entrevistada responde dizendo que um dos maiores focos
da educação escolar indígena hoje seria a interculturalidade e que em suas práticas tem
tentado desenvolver essa interculturalidade na formação dos professores indígenas e não
indígenas. Ainda reforça seu argumento, afirmando que a maioria dos professores não
indígenas chegam às aldeias para ministrar suas aulas sem nenhum tipo de orientação. E
que é nas conversas que procura ajudar esse professor a melhorar sua prática, utilizando
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aquilo que em sua larga experiência como professora em aldeia indígena aprendeu; que
seria, portanto, essa “visão intercultural“: dos povos indígenas do Parque
Tumucumaque, dos outros povos que cercam o Parque até chegar em “algo maior”.
A entrevistadora insiste e argumenta, - Mas tudo isso que você está falando
pode ser feita no ensino tradicional.
Ao ser novamente questionada, a entrevistada se utiliza de uma pequena pausa
para em seguida continuar a defender sua posição com o argumento que as” novas”
metodologias estariam atreladas ao ensino tradicional e que, de certa forma, não tem “
nada de muito novo” e que tudo viria de algo/alguma coisa que, segundo a entrevistada,
seria de algum” pedestal”.
Josinete, nesse segundo momento, identifica o novo com o intercultural, como a
maioria dos professores, não exibe uma noção muito clara do que seria esse novo.
Outro slogan muito utilizado nessa visão de nova pedagogia é o de professor
flexível. Novamente a pesquisadora dirige-se a entrevistada e indaga,
Você já ouviu falar de professor flexível? O que você entende por “professor
flexível”?
A entrevistada afirma que um professor flexível seria um professor que possui
um foco; sendo esse foco o seu aluno. Reforça seu argumento afirmando que o
professor flexível possui conhecimento, mas estaria aberto as inúmeras possibilidades
para fazer sempre o melhor como professor em sua sala de aula. A esses argumentos da
entrevistada a pesquisadora utiliza a seguinte afirmativa: O professor tradicional pode
fazer tudo isso sem problema...
A entrevistada, ao ter seus argumentos, novamente questionados pela
pesquisadora, faz uma pausa, para novamente argumentar falando de suas práticas;
enquanto professora em aldeias indígenas.
Seu argumento se baseia em suas reflexões acerca de como o aluno indígena,
naquele seu contexto tão diferenciado aprende. Suas reflexões baseiam-se em: - o que
ele/aluno teria como processo próprio de aprendizagem - na sua comunidade, na sua
visão, da sua cultura, do seu povo. Reforça seu argumento respondendo às suas próprias
indagações quando em suas falas afirma que “ a partir do que eu sei de como esse
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aluno aprende, eu posso fazer/desenvolver uma prática que esteja atrelada a cultura
desse meu aluno”
Algumas das noções veiculadas pela literatura tornaram-se slogans, porém, o
conhecimento sobre elas ainda é confuso. A noção de professor flexível é evocada, mas
o significado está remetido à prática, tal como acontece com outros.
Para reforçar ainda mais seus argumentos, a entrevistada se utiliza da simbologia
da cultura Apalai para sustentar a sua tese em favor de uma nova pedagogia, quando
expressa em sua entrevista que a primeira coisa que a criança indígena apalai aprende é
a observar, durante essa observação ela aprende. Isso acontece no ensinar dos pais
durante a construção de artefatos da cultura local. Ali, naquele ensinar milenar existe a
ciência, a geografia, as crenças, as tradições, a língua materna... enfim, tudo (...).
Aquele observar silencioso, segundo Joxi estaria permeado por aprendizagem e seria “ o
fazer criado através da observação e, portanto, a observação é o que efetivamente faz
o apalai aprender. Seus argumentos confirmam sua visão de professor flexível
relacionada à sua prática de professora de indígenas.
Importante ressaltar aqui que os acordos que utiliza em seus argumentos têm
estatuto de fatos, fatos que somente ela é conhecedora, já que estão todos relacionados a
suas experiências.
Fazemos então uma nova indagação à professora que consistiu no seguinte:

As escolas na realidade tentam ensinar a Ciência. A escola teria o papel de
trazer um conhecimento que não é um conhecimento comunitário; é um
conhecimento para o mundo. Isso também é feito nas Escolas Indígenas?

Nossa entrevistada nos diz, em sua argumentação, que uma das prerrogativas das
diretrizes nacionais para a educação indígena é que se valorize o conhecimento
tradicional, e esse conhecimento tradicional seja atrelado ao conhecimento científico.
Relata em sua entrevista que “tem se visto no parque Tumucumaque algumas aldeias
que tem perdido um pouco o seu jeito de ensinar tradicional; esquecendo-se de suas
práticas e achando que o conhecimento do não índio é o melhor”. Assim, a
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entrevistada em seu argumento, argumenta sobre o quanto é necessário para a
preservação dessas culturas e de seus fazeres tradicionais essa valorização cultural das
comunidades locais. Seu argumento é de que a escola, neste sentido, teria como papel
ser o fio condutor para preservar e dar um maior e real valor a esses saberes tradicionais
com suas tradições e simbologias e que podemos aferir em suas falas, traria “um maior
valor pra dentro da sala de aula, um maior valor de sua cultura. ”
Josinete atesta a desvalorização da cultura indígena e a necessidade de o
professor valorizá-la. Trata-se aqui de uma hierarquização de valores: o mais importante
na educação indígena é valorizar sua cultura. O restante tem que ocorrer em função
disso.
Reforça o seu argumento ao afirmar que “pensamos o ensino para a escola
indígena de duas formas: o conhecimento não indígena e o conhecimento indígena;
vários ciclos de dentro pra fora” e cita o Estado do Amapá como um estado que em
suas falas seria “pioneiro” , pois suas ações proporcionaram: a criação e formação de
uma classe de professores indígenas; criou concurso especifico para professor indígena,
criação de escolas estaduais indígenas e a inclusão no Currículo Escolar das escolas
indígenas

as

disciplinas

Língua

Materna

e

Cultura

Indígena;

ministrada,

exclusivamente, por professores indígenas17 .
Continuamos nossa conversa perguntando a professora Josinete; Qual seria o
seu maior desafio? Imediatamente nossa entrevistada responde que seu maior desafio
atualmente seria a formação dos professores indígenas. Essa formação seria necessária,
pois abriria caminhos para eles possam “ter autonomia” para gerir as suas escolas;
seus alunos e suas terras. Percebemos nessa afirmação que a (falta de) autonomia para
gerir escola/alunos/terras estaria atrelada a não formação desses professores
indígenas e que somente através dessa formação – possivelmente baseada nos modelos
tradicionais-, esses professores teriam espaços políticos para discutir a escola que eles
querem/pensam para eles. Esses argumentos são aferidos nos seguintes trechos:

17

LEI Nº. 1.483, DE 06 DE MAIO DE 2010. Publicada no Diário Oficial do Estado nº. 4732, de
06/05/2011 Lei Estadual que cria as disciplinas Língua Materna e Cultura indígena no Currículo escolar
das Escolas Estaduais Indígenas.
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(...) eu penso que, quando nós tivermos professores índios
tratando da educação escolar indígena e não o professor não
índio; de fato teremos uma educação escolar indígena de
verdade. Enquanto isso não acontece; nós temos uma educação
escolar indígena pensada por não índios(..)

Para terminar nossa conversa, aplicamos a indução de metáfora a fim de
conhecermos e identificarmos como os sujeitos envolvidos no processo ensinoaprendizagem concebem sua prática. A metáfora utilizada pela entrevistadora foi a
seguinte:

Indução de metáfora: Se você tivesse que escolher entre os diversos bichos um para
representar o seu trabalho como professora dos índios, qual seria e por quê?

Sorrindo, nossa entrevistada respondeu, sem muita demora que o bicho em
questão seria a Coruja e justificou sua escolha ao afirmar que
(...) acho que a coruja. ela nunca dorme, ela sempre tá lá
acordada, meu trabalho é um trabalho de sentinela ... a
coruja sempre está esperta, a gente tá aprendendo;
sempre aprendendo e sempre vigilante, sempre atento a
qualquer coisa que vem de fora ... eu aprendi muito com
os Apalai, aprendi sobre a vida, aprendi a compartilhar,
a coruja é o conhecimento o saber que o outro tem pra
mim ensinar (...)
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Joxi termina sua argumentação; ao justificar a escolha da coruja e a sua posição;
enquanto professora, a de estar sempre atenta, observar e escolher aquilo que realmente
sirva aos seus propósitos e que; portanto, mereçam ser aprendidos.
No discurso acima ao responder a metáfora proposta pela pesquisadora, nossa
entrevistada se utiliza de outra metáfora “meu trabalho é de sentinela” em sua
resposta. Sentinela é aquele que sempre está vigiando, nunca dorme, observando tudo o
que ocorre em seu redor. A metáfora é um recurso da língua que consiste em atribuir
predicados ou transferir significados entre si. Mazzotti & Oliveira (2000, p.14), afirmam
que “a metáfora procura acomodar algo novo em esquemas ou outras estruturas
cognitivas anteriores”. Para esses autores, algumas metáforas utilizadas no campo da
educação servem para definir objetivos e desencadear ações pedagógicas, ou seja,
podem ser utilizadas para descrever e/ou explicar alguma ação.
No campo da educação este discurso é bastante comum, uma vez que
percebemos, com muita frequência, um universo de palavras que indicam mudanças,
transformação, tais como: currículo, processo, recuperação, aceleração, recursos,
autonomia e outras palavras afins. No caso de nossa pesquisa, a metáfora da sentinela
coloca a figura do professor em destaque. É o professor que sempre está atento, que
sempre está aprendendo. A argumentação por metáfora geralmente ocorre quando o
assunto é novidade, em que o locutor precisa lançar mão de comparações, já que não
existem outras ferramentas possíveis. Assim; implicada por Mazzotti (2014, p. 68),
afirmamos que a metáfora utilizada pela entrevistada “é uma figura carregada de
emoções e que através dela, é possível se obter representações efetivas para delimitar o
tema ou objeto da investigação”.
Ao explicar a comparação entre o trabalho feito pela coruja e o seu trabalho em
sala de aula com seus alunos indígenas; Josinete ou Joxi recorre novamente a
simbologia cultural da etnia apalai que afirma ser a coruja um animal que “ fecha um
olho e abre o outro“ o que remete a esse animal a simbologia da “esperteza, do
conhecimento”, “do aprender, do que o outro tem para ensinar”. Assim, ao escolher a
Coruja como o bicho que ilustra seu trabalho como professora de escolas indígena,
nossa professora entrevistada afirma que está sempre aprendendo e atenta a qualquer
coisa que venha de fora; e a coruja, portanto, para ela representaria ”o saber que o outro
tem para ensinar”.
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Joxi termina sua argumentação; ao justificar a escolha da coruja e a sua
posição; a de estar sempre atenta, observar e escolher aquilo que realmente sirva
aos seus propósitos e que; portanto, mereçam ser aprendidos.
Essas ideias são aferidas nos seguintes trechos de sua fala; expressas a nós
durante o encerramento de nossa conversa e proferidas na língua indígena Apalai e
depois traduzidas para a língua portuguesa:

(...) emero otyro enery se, ase emero. Yrome ywy ynypenery
se roke ase(...)

(..) eu posso ver todas as coisas, observar tudo, eu posso escolher
aquilo que me serve (..)

Diferentemente dos outros três professores indígenas, Josinete tem na
experiência sua referência mais forte. Do mesmo modo que seus colegas indígenas, não
reconhece os conhecimentos de sua formação como centrais em sua prática. A
experiência que vive ao longo de seus 29 anos de prática na aldeia teria lhe ensinado o
modo índio de ser e esse modo índio, segundo ela, é que deve ser o norte de sua prática.
A desvalorização da cultura indígena e o necessário redimensionamento do que seria o
intercultural são os centros de sua atenção.
A falta de formação de professores para as comunidades indígenas, ao que
parece, tem acarretado modos diferentes de conceber a escola. Em sua prática, Josinete
tem que dar conta dos anseios dos indígenas e das ideias que aprendeu em sua formação
e, para isso, cria novos significados para slogans em moda em seu entorno. Suas
representações de prática, no entanto, sofrem forte influência da cultura indígena,
reconhecendo-se como parte da família indígena, tal como ficou evidenciado nos
discursos dos outros dois professores indígenas. Porém, para ela, os conhecimentos do
mundo não indígena têm uma importância relativa, já que identifica entre eles uma dose
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de supervalorização. Seu trabalho teria então outro objetivo, o de valorização da cultura
indígena.

■ Análise das Entrevistas Semiestruturadas e do grupo Focal dos
Professores da Comunidade Quilombola São Raimundo do Pirativa.

Foto 18 (Mosaico de fotos da Escola Estadual Foz do Rio Pirativa- arquivo pessoal da pesquisadora).

A comunidade de São Raimundo do Pirativa constitui uma das diversas
comunidades negras rurais existentes na região e que formam um complexo de
comunidades ribeirinhas existentes em terras do Estado do Amapá. Localiza-se junto à
foz do rio que dá nome a comunidade – o Pirativa -, e na confluência com o rio Matapí,
tendo como única forma de acesso a via fluvial18.
Segundo Carvalho (2011), os primeiros negros chegaram às terras amapaenses –
mais precisamente em sua capital Macapá-, no século XVIII vindos de Belém, do Rio
de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Maranhão, para trabalharem na construção da
Fortaleza de São José de Macapá19. Além desses negros, outras famílias negras
aportaram no município amapaense de Mazagão20 fugidas das guerras entre mouros e

18

Informação disponível: http://lides.unifap.br/comunidades/sao_raimundo_do_pirativa.html

Acesso em 15/02/2016.

19

- Construído durante o Império Português entre 1764 e 1782 com a intensão de garantir a soberania da
região durante o período da colonização. Contribuiu para o surgimento do primeiro povoado da região, a
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cristãos travadas no norte da África. Assim, os negros iniciaram um processo de
ocupação nas terras do Amapá onde muitos se deslocaram para o interior do estado
como forma de escapar do trabalho escravo e assim começaram um modo de vida
pautado no uso comum da terra.
Especialmente neste sentido, o surgimento da Comunidade de São Raimundo do
Pirativa se deu com a vinda de Maria Luiza Siqueira – mais conhecida como Dona
Gitoca; que durante a realização de nossa pesquisa de campo foi por nós entrevistada e
estava com 108 anos. Em seus relatos afirma que o surgimento da comunidade está
especialmente ligado a um casamento “não aprovado entre famílias” (SIQUEIRA,
2012). Para ficarem juntos eles fugiram e se estabeleceram no terreno de posse da
família do noivo. Tempos depois, o casal convenceria a matriarca, Maria Luiza Siqueira
e os irmãos da jovem a se mudarem para o lugar, que foi batizado de São Raimundo.
Maria Luiza Siqueira ou Dona Gitoca, a matriarca do Pirativa, no auge dos
seus 108 anos é a referência histórica e simbólica da organização da comunidade
A Comunidade do Pirativa conseguiu conquistas significativas como: a
Certificação de autorreconhecimento como remanescentes de quilombola pela Fundação
Palmares e recentemente suas terras receberam titulação pelo INCRA21.

Vila de São José de Macapá; hoje a capital do Estado do Amapá. É considerada uma das maiores
fortificações da América Latina.
Disponível: www.portalamazonia.com.br – acesso em 19/02/2016
20

município localizado ao sul do Estado do Amapá
Disponível: http://www.amapadigital.net/mazagao.php#aspectos
Acesso em 19/02/2016

art.2º da Portaria nº32, de 07 de novembro de 2013 – publicado no Diário Oficial da União, declara o
reconhecimento do território quilombola da Comunidado Pirativa, cuja área total registrada e titulada é de
23 mil hectares.
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Maria Luiza Sarmento – a Dona Gitoca durante nossa Pesquisa na Comunidade Pirativa em agosto de 2015 –
Foto 19 ( arquivo pessoal da pesquisadora).

Atualmente a comunidade é liderada pela senhora Maria do Pirativa; filha da
Matriarca Maria Luiza Siqueira - a dona Gitoca.
Nossa visita, para a coleta de dados para a nossa pesquisa na Comunidade
Ribeirinha Quilombola de São Raimundo do Pirativa, aconteceu em agosto de 2015.
Durante nossa estadia, realizamos duas entrevistas semiestruturadas e formamos um
grupo focal. Tanto as entrevistas, como o grupo focal foram feitos com os professores
da escola da comunidade quilombola – a Escola Estadual Foz do Rio Pirativa.
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Foto 20: a escola da Comunidade Quilombola São Raimundo do Pirativa (arquivo pessoal da pesquisadora)

Nossa primeira entrevista na comunidade foi com o atual gestor da escola da
comunidade. De forma muito simpática, o diretor nos falou que era professor de
Filosofia e que assim como os professores da escola, ele não mora na comunidade.
Quando perguntado sobre como era ser gestor em uma escola de comunidade
quilombola, rapidamente respondeu que a “diversidade aqui é muito grande”, segundo
suas falas, os quilombolas possuem uma “cultura própria” e por isso tem que se
observar a cultura local e aliar essa diversidade ao currículo ofertado a comunidade.
A escola da comunidade oferece como modalidade de ensino do 1º ao 7º ano do
Ensino Fundamental I e II, o Ensino Médio e conta com 1 (uma) turma de alfabetização
da EJA. Segundo informações dadas a nós durante sua entrevista, o gestor afirmou que
do 8º ao 9º ano, o aluno da comunidade vai estudar em outra comunidade e após cursar
o 8º e 9º ano ele volta novamente para a comunidade Pirativa para estudar o Ensino
Médio, fato que, segundo sua denominação, seria algo “meio louco”. No fundamental
II e Ensino Médio o ensino é Modular - a cada 90 (noventa) dias vem 04 (quatro)
professores ministrar 04 (quatro) disciplinas que duram exatos 90 (noventa) dias.
A escola conta com 1(uma) turma de alfabetização na Educação de Jovens e
Adultos no turno da noite. Essa turma conta 12 (doze) alunos frequentando; sendo que
esses alunos possuem uma faixa etária de 50 (cinquenta) até 73 (setenta e três) anos.
Perguntamos se esses alunos já estariam lendo e nos foi respondido pelo gestor que o
principal objetivo ao formar a turma de EJA foi que “quando os alunos vieram se
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matricular, eles me pediram que a professora que assumisse a turma tivesse um foco na
questão da leitura e da escrita, pois a maioria que já estudou, mas não sabe ler e nem
escrever”.
Aprender a ler e a escrever para esses membros da comunidade do Pirativa
estaria aliado às pendências burocráticas, que eles possuem e precisam eventualmente
resolver, em algum órgão da capital. Segundo o gestor; eles saem da comunidade para
resolver problemas na zona urbana de Macapá e ficam “totalmente perdidos”. Um
exemplo que nos foi dado, para ilustrar a sua afirmação, refere-se a quando esses
quilombolas pedem informação sobre o endereço de algum órgão ou de algum lugar
e que, segundo o gestor, “você precisa descrever pra eles, dizendo se é um prédio/casa,
qual a cor; enfim, dar todas as características pra que esses membros da comunidade
consigam chegar ao local pretendido por eles”, então por esses fatores o foco na EJA
seria o de “efetivamente alfabetizá-los,” reforça o gestor em seu argumento final.
Durante o tempo que está na direção da escola, nunca teve um pedagogo para
orientar os professores que atuam nas séries iniciais e na turma de EJA. Quando
questionados por nós o porquê de; ao invés de um pedagogo, porque não um
sociólogo para orientar seus professores nos afirmou que a questão é que áreas de
Filosofia, Química, Física, Biologia e Línguas Estrangeiras no Estado do Amapá são
muito carentes.
Reforça seu argumento afirmando que “se você for um professor de química e
chegar hoje, no Amapá você está empregado; eles mendigam professor de Química
no Estado”. Aproveitamos e perguntamos se não havia carência em Matemática. O
gestor, em sua resposta, afirma que em matemática “até que não”, porque algumas
Faculdades particulares instalaram-se no Estado e oferecem o curso de Licenciatura em
Matemática; e, portanto, deu uma “nivelada” nessa procura. Termina por reforçar seu
argumento, falando em suas afirmativas que a maioria dos “professores de química” é,
na verdade, “professores licenciados em Biologia” e, devido à carência, eles estariam
quebrando um galho; ministrando aulas de química.
O quadro de professores da Escola Estadual Foz do Rio Pirativa compreende, em
sua formação, além de seu diretor, cinco professoras que não pertencem ao quadro
efetivo do Governo do Estado do Amapá; sendo todas com contrato temporário e que
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todos os dias se deslocam do município de Santana225 para ministrar suas aulas na
comunidade.
Perguntamos ao gestor se os alunos que frequentam a escola são somente
alunos da comunidade pirativa. De forma rápida, respondeu ao nosso questionamento
afirmando que “Não é só da comunidade, são também alunos das adjacências”; de
outros rios (outras comunidades ribeirinhas) e de pequenos rios que eles chamam de
valas (rios pequenos e estreitos). Segundo o gestor, o acesso desses alunos das
adjacências ao transporte escolar fica impossibilitado, então vai a “catraia (pequena
embarcação de madeira; coberta e com motor de popa) até a boca (entrada) dessa
vala, e de lá eles entram de rabeta (pequena canoa sem cobertura com motor mais
longo) para buscar esse aluno”. O transporte escolar desses alunos é feito pelo governo
do Estado que mantem alugado para a escola 4 (quatro) barcos escolares; sendo dois
barcos pela manhã e dois barcos pela parte da tarde.

Imagem 1 – catraia no Rio pirativa

Imagem 2- rabeta no Rio Pirativa

Após fornecer importantes informações acerca do encadeamento funcional da
escola da comunidade pirativa; encerramos nossa conversa com o diretor mostrando as
salas de aula da escola da comunidade e nos apresentando a professora de 1º ao 5º ano
das séries iniciais; a professora Dalva.
Nossa próxima entrevistada atua na comunidade como professora do Ensino
Fundamental, ministrando todas as disciplinas. É formada pela UVA (Universidade
22

Município amapaense distante 17 quilômetros da comunidade do pirativa – Acesso feito somente pelo

rio.
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Vale do Acaraú), possuindo formação em Pedagogia e está a 5 (cinco) anos como
professora da escola. Em seus relatos, nos afirma que no “início da docência, não
gostava de ser professora”, mas que hoje, fazer cursos e conviver com outros
professores a fez se “apaixonar pela profissão”.
Dalva não é concursada - possui vínculo temporário com o governo do Estado
do Amapá -, e nem quer exercer a profissão para qual se formou; quer continuar como
professora das séries iniciais. Terminou recentemente uma Pós-graduação Lato Censo
em Ensino Especial e quer se dedicar a essa área da educação por dois motivos: - o
primeiro “porque eu tenho um filho com necessidades especiais” e segundo porque
“quero me aprofundar melhor nessa área de Educação Especial”.
Fizemos então, a seguinte pergunta para a professora Dalva: Como é essa
experiência em ser professora de uma Comunidade Quilombola?
Para a professora Dalva, essa “experiência” é um “aprendizado”, porque eu
“nunca tive acesso a isso”. Sua experiência anterior ao Pirativa foi como professora no
interior do Estado do Pará onde era professora de uma Escola Religiosa Batista e que
segundo suas falas “era uma escola que não tinha essas festas religiosas e de santos
que existem aqui”. Trabalhar como professora em uma comunidade quilombola é outra
“experiência”, e continua seus relatos afirmando que onde morava não existiam
comunidades quilombolas, uma realidade muito diferente, pois “aqui já se vê isso” – se
referindo às inúmeras23 comunidades quilombolas existentes no Estado do Amapá -.
Sua atual atuação como professora da Comunidade se deu através de Dona Maria do
Pirativa – a líder da Comunidade Quilombola.
O grupo focal - assim como nossa entrevistada Dalva-, vem também reforçar a
importância da comunidade no encadeamento de suas ações pedagógicas. No debate, o
vínculo escola/comunidade apareceu muito forte e também que todas as ações dos

23

Segundo a Coordenação Estadual de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do

Amapá - Existem exatos 72(Setenta e duas) Comunidades Quilombolas no Amapá.
Disponível - http://quilombolasdoamapa.blogspot.com.br/p/relacao-de-comunidades-quilombolas-do.html
- acesso em 15/02/2016
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professores estariam em consonância com a comunidade, pois “tudo aqui, gira em
torno da comunidade”. Esse posicionamento do grupo é aferido no seguinte trecho:
somos cinco professores e tudo aqui gira em torno da
comunidade ; o vinculo escola/comunidade é muito forte
... quando existe alguma comemoração na escola não vem
apenas os alunos e seus pais nessa comemoração, vem
toda a comunidade independente de ser aluno ou não;
toda a comunidade participa (..)
Nossas conversas continuam e perguntamos à professora Dalva Quais seriam as
suas maiores dificuldades.
Imediatamente, a entrevistada nos afirma que, as suas maiores dificuldades na
escola de comunidade quilombola “são as crianças” e que “elas não são crianças,
vamos dizer assim; como da área urbana”. Dalva, em sua comparação entre as crianças
da Comunidade Pirativa e da área urbana utiliza o argumento de que seus alunos
”possuem muita dificuldade na área de aprendizagem” e que por isso, ela teria que se
dedicar mais. Reforça seu argumento, ao afirmar que “ás vezes você ensina algo hoje,
quando é amanhã, tem que ensinar tudo de novo”.
Durantes nossas conversas no grupo focal formado com os professores da
Comunidade Pirativa, essa “comparação” feita pela professora Dalva entre os alunos
da Comunidade Quilombola e alunos da área urbana foi também recorrente. As falas
dos participantes reforçam o argumento utilizado por Dalva. Para membros do grupo
focal, a escola da comunidade “é uma escola totalmente diferente de uma escola da
cidade, pois possui/ tem um aprendizado diferente; uma aprendizagem mais lenta, e,
portanto, é preciso da parte dos professores, mais empenho”.
Ao comparar os seus alunos da comunidade pirativa com o aluno da área urbana,
um desses professores, participantes do grupo de trabalho da pesquisa, afirma que eles
(alunos da comunidade) “são mais fraquinhos”, na questão de entender os conteúdos
ministrados. Esta afirmação foi motivo de grande controvérsia provocada pelas
pesquisadoras, pode-se dizer que todas as outras controvérsias derivaram da tese de que
os alunos da escola são fracos.
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Questionados, durante o grupo focal, a explicarem o que seria um “aluno
fraco”, utilizaram-se do argumento de que “aluno fraco” seria aquele aluno que não se
empenha em aprender, que só quer escrever. Uma das participantes nos deu, como
exemplo, um episódio em sua sala de aula:

(...) quando eu dou minha aula eu falo “escrevam e vão lendo”;
eles só escrevem (...).

O grupo é novamente questionado pela pesquisadora, que indaga se em
Macapá, os alunos seriam diferentes. O grupo então, se apoiou no argumento que os
alunos seriam na “verdade tudo igual; fala que é diferente, mas é tudo igual”, existindo
“exceções”- que seriam aqueles alunos que viriam com o propósito de aprender diferentemente da maioria dos alunos da comunidade, que seriam alunos que vem para a
escola não com o intuito de estudar, mas vem mais para brincar. E no final de seu
argumento, o grupo de trabalho admite a pesquisadora que estavam errados em afirmar
que os alunos da comunidade “são fracos”.

Quando questionados do porque da

mudança de posicionamento, utilizaram o argumento de que “na verdade, aluno fraco
existe em todo lugar, em toda escola” e ao utilizar a expressão “aluno fraco” eles
estariam se referindo ao aluno em geral – ao aluno que precisa se empenhar.
No argumento do grupo, o aluno da cidade é diferente; ele (o aluno) foca, se
empenha, pensa lá na frente, pensa nas possibilidades e que, na Comunidade, eles (os
alunos) não teriam a mesma vontade de estudar que possui o aluno da zona urbana; não
se empenhando e nem possuindo foco. Observamos que, ao comparar seus alunos com
os alunos da área urbana, esse grupo de professores possui como o “ideário de bons
alunos” qualidades que estariam ancoradas em: foco, empenho, vontade de estudar,
pensar no futuro. O grupo afirma ainda que, tem usado estratégias para mudar esse
“cenário” – essas estratégias utilizadas, segundo o grupo, seriam as conversas com
esses alunos sobre a importância do “conhecimento” para ele e para a comunidade.
Assim, segundo as falas do grupo “a gente tenta, conversa, pra puxar, pra que eles
possam ter um conhecimento maior” e finalizam seus argumentos com a recorrente fala
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de que “precisamos fazer com que esse aluno se empenhe em aprender; esse é o nosso
verdadeiro trabalho”.
Especialmente neste sentido, o viver da comunidade; aliado as suas tradições,
crenças e visões de mundo mostram as diferenças entre o aluno da cidade e o aluno
quilombola. Aliado a isso, o núcleo familiar e a cultura local com suas particularidades
diferenciadas - vão ser o elo condutor que influencia o contexto escolar local. Assim
essa influência se faz presente não somente na forma de viver da comunidade; ela
também estaria inserida na forma como esses professores atuam em suas salas de aula
dentro deste contexto marcado pelas diferenças e que não foram previstas e ensinadas
no contexto da formação desse educador.
Outra dificuldade; citada por nossa entrevistada Dalva é em relação ao material
utilizado em sala de aula; pois segundo ela: “os recursos não tem, mas a gente vai se
adaptando com o que tem, ensinando de maneira correta”.
A dificuldade em relação ao material e recursos para serem utilizados nas aulas,
e que foi citado por nossa entrevistada, foi também tema recorrente no grupo focal.
Nessas conversas, o grupo em questão aborda o acesso dos professores e alunos da
comunidade aos suportes tecnológicos da modernidade, argumentando que o acesso à
tecnologia na comunidade quilombola é diferenciado, pois alí não existe internet e que,
portanto não possuem, na comunidade, acesso a “essa modernidade”. O grupo termina
reforçando seu argumento aferindo que “aqui na comunidade eles vivem felizes desse
jeito, temos a sensação do diferente quando estamos aqui, enquanto na cidade temos o
barulho de carro, poluição e agitação; aqui existe uma calmaria. Aqui a gente houve
apenas o barulho dos bichos da floresta”.
O “ensinar” em uma comunidade quilombola para a nossa entrevistada Dalva
assume um diferencial que, segundo ela, estaria fora dos padrões do ensino oficial. Em
suas falas, o ensinar na comunidade quilombola possui um referencial que tem como fio
condutor o cotidiano, as tradições dos habitantes do local. Assim, durante nossas
conversas, Dalva reforça esse elo ao nos afirmar que “aqui funciona de outra maneira,
a vida deles é diferente, então a gente tem que inserir/ adaptar no conteúdo o cotidiano
deles”.
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Quando questionada, pela pesquisadora, a explicar melhor qual seria essa
diferença, utilizou em seu argumento, exemplos locais para explicar essa “adaptação
nos conteúdos”. Seu exemplo foi de que “até a fala é diferente”; como eles
usam/colocam as palavras - como, por exemplo -, quando eles falam “gitinho” (que
significa pequeno), “palavras que a gente tem que explicar pra eles que eles podem
falar (...) mas na hora de passar/escrever para o papel eles tem que escrever correto.
Não que seja proibido, mas eles têm que aprender a escrever de forma correta, dentro
da norma culta”.
Novamente a pesquisadora argumenta: para que serviria a escrita se não é
para a comunicação? O grupo se posiciona afirmando que o que muda no quilombo é
a linguagem e as diferentes expressões utilizadas pelos membros da comunidade e que
já foram anteriormente por nós citados. Segundo o grupo em seus argumentos, os alunos
podem até utilizar essas diferentes expressões, mas em textos de norma culta não seria
permitido, pois para o grupo “escrever é diferente de falar” e que, portanto, a forma
que a gente fala não é a forma que a gente escreve, reforça o grupo em seus
argumentos. E, novamente, são questionados com o seguinte argumento: - isso que
vocês estão falando nem precisa ensinar, as pessoas aprendem naturalmente. O
que questiono é se é o momento certo para isso. Vocês estão reprimindo essas
crianças.
De forma incisiva o grupo afirma que não “reprime” a forma de se expressar
dessas crianças e o que de fato é feito é apenas uma “adequação”, de como utilizar de
forma correta a norma da língua portuguesa; escrever de forma “correta”, ou segundo o
encadeamento das ideias dominantes no grupo - como a gente fala não é a forma que a
gente escreve.
Ainda falando sobre as dificuldades, aproveitamos e perguntamos à entrevistada
- e quando você tem alguma dificuldade; a quem ou a que você recorre? Dalva, de
forma rápida responde a nosso questionamento afirmando que quando está com
dificuldades utiliza a Internet. Argumenta que como não mora na comunidade ela possui
acesso a essa ferramenta tecnológica. Para a entrevistada o acesso a essas ferramentas
(computador, internet) possibilita a ela ter um olhar sobre as diferentes realidades e
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recursos disponibilizados pelos meios digitais que ela; enquanto professora de uma
comunidade quilombola, não possui em sua sala de aula.
Enquanto Dalva cita o uso das TIC como ferramenta pedagógica em suas
dificuldades, o grupo focal cita a interação como mecanismo de ajuda perante as
dificuldades enfrentadas por eles em sala de aula. Alguns participantes afirmam que,
como a escola não possui um pedagogo, encontram uma forma “entre eles” de
conseguir alcançar todos os objetivos propostos para o bom encadeamento das aulas e,
por isso, “estariam todos os dias interagindo, conversando sobre as dificuldades,
relatando as experiências, as dificuldades”, assim, essa interação abre novas
possibilidades para um melhor direcionamento das aulas desse grupo em questão. Esses
argumentos são proferidos no seguinte trecho do grupo focal:
a gente não tem pedagogo, quando a gente tem
dificuldade a gente mesmo resolve entre nós ...(..) a gente
encontra uma forma entre a gente pra que a gente consiga
alcançar todos os nossos objetivos(...)

Aproveitamos para indagar ao grupo de trabalho se os mesmos já tinham
“ouvido” falar do ensino tradicional. Afirmamos que, atualmente, este ensino estaria
sendo muito questionado. Perguntamos então ao grupo: - Vocês são professores
tradicionais?
De forma imediata, após nosso questionamento, o grupo afirmou que “elas não
eram professoras tradicionais” e, quando convidadas a dizer o que faziam de diferente
utilizaram de diferentes argumentos para explicar o porquê de elas não serem
“professoras tradicionais”. Esses inúmeros argumentos foram: “eu tento trabalhar com
jogos para depois entrar no conteúdo”; “ser tradicional hoje não tá colando muito,
pois o aluno não quer ficar só sentado e a gente tem que pensar no aluno”, “o
professor não pode repetir sempre aquela mesma aula, a cada dia tem que ter uma aula
diferente”.
A esses argumentos, insistirmos no mesmo questionamento: - Mas, o que você
faz de diferente?
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As falas das participantes mostraram o que seria o “seu fazer diferenciado” em
sua sala de aula e que, portanto, fugiria do rótulo de “professor tradicional”. Assim, este
“fazer diferente” estaria ancorado em utilizar em sala de aula: jogos, o computadorapesar de não haver internet da comunidade-, e filmes. Ferramentas que proporcionam;
segundo o entendimento do grupo, uma “aula lúdica”.
Aproveitamos pra novamente questionar: - Então, não ser tradicional é utilizar
o lúdico em suas salas de aula?
O grupo responde nosso questionamento afirmando que antes, os professores
eram tradicionais porque não tinham acesso ao que existe hoje de informação; “eles
(professores) eram tradicionais porque ele só tinha o quadro negro, giz e os livros”.
Neste especial contexto, o grupo afirma que a utilização das TIC como a ferramenta
pedagógica, proporciona ao professor um “fazer dinâmico” e que, portanto, fugiria do
“tradicional”.
Finalmente, para o encerramento de nossas conversas, tanto nas entrevistas
como no grupo focal dos professores da Comunidade Quilombola fizemos o uso da
metáfora para melhor ilustrar o trabalho desses professores.
A metáfora evoca imagens do que queremos que se torne conhecido para tornar
compreensível dado objeto ou fenômeno. Assim, Castro (2004) situa os processos de
metaforização como os mais importantes na produção dos sentidos. Para esta
pesquisadora, compreender as metáforas utilizadas para justificar/defender crenças,
permitem uma melhor compreensão dos sentidos dessas crenças. Diante disso, a
metáfora, segundo a autora; cumpre um papel privilegiado na economia da
comunicação; portanto, identificar as metáforas utilizadas por um determinado grupo
social permite compreender as estratégias utilizadas por esse grupo para organizar seu
pensamento sobre determinado objeto.
Assim, a metáfora induzida pela pesquisadora, na entrevista e no grupo focal
com os professores foi a seguinte: Se você tivesse que escolher um bicho para
representar sua profissão de professor, qual bicho seria e por quê?
A indução da metáfora - tanto nos entrevistados com nos participantes do grupo
focal -, provocou muitos risos, caras de surpresa e afirmativas como; “Não vem nada
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na minha cabeça”, “começa por ela; deixa-me pensar primeiro”, “não tá vindo nada
na minha cabeça, acho que porque nunca ninguém me fez essa pergunta”...
Em relação ao grupo de trabalho o “bicho escolhido” pela maioria dos
participantes foi o Gato; o grupo justificou sua escolha argumentando ser o gato um
animal que é carinhoso e sensível e que, segundo os argumentos do grupo, as
professoras teriam suas práticas em sala de aula ancoradas nas mesmas atitudes desse
animal: o carinho e a sensibilidade com os seus alunos. Assim, as práticas da maioria
dos participantes do grupo de trabalho, estariam ancoradas no carinho, na atenção e na
sensibilidade para com esse aluno.
Diferentemente do grupo de trabalho onde a maioria escolheu o gato -, em seus
relatos, durante nossa conversa-, a professora Dalva escolheu como bicho para ilustrar
seu trabalho em sala de aula a Leoa. Em sua justificativa, sobre a sua escolha pela leoa,
argumentou que ela; assim como a leoa, protege seus filhotes e ao mesmo tempo é
“firme, é braba, faz cobranças com seus alunos, assim, seu fazer em sala de aula
estariam objetivados em ser uma professora que protege e, ao mesmo tempo, é firme
(essa firmeza possui, possivelmente, conotação de cobrança) com seus alunos. Esses
argumentos são aferidos nos seguintes trechos da fala de Dalva;
(...) eu sou uma leoa, porque ao mesmo tempo em que ela
protege; ela é firme, é braba (...)

As representações da prática evocadas por esses professores aproximam-se
bastante das encontradas por Alves-Mazzotti (2011), todas relacionam-se de algum
modo a um fazer ligado a carinho e cuidado. A autora pontua o fato de que nas séries
iniciais a maioria é mulher, representando sua prática na maternidade.
A questão cultural aparece justificando adaptações em suas práticas, tudo é feito
como é feito porque é uma cultura diferente. Porém, essa cultura aparece desvalorizada,
já que é anulada do processo de aprendizagem da escola; o que se aprende é o
conhecimento valorizado, aquele do currículo de qualquer escola.
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Grupos de Trabalho: Professores da Área Urbana de Macapá

Foto 21 - Grupos focais com Professores da Área Urbana de Macapá - Arquivo Pessoal da Pesquisadora.

O caminhar de nossas conversas, durante a coleta de dados para a nossa
pesquisa, nos levou a formação de grupos focais com professores amapaenses que
atuam na área urbana da capital. Esta opção se deu na medida em que essa técnica de
coleta de dados foi fundamental para aprofundar assuntos que pareceram pouco claros
nas respostas de nossas entrevistas; pois a diversidade encontrada era grande e muitos
foram os aspectos que ficavam pouco esclarecidos.
A técnica é aplicada para diferentes objetivos, em nosso caso, tivemos como
objetivo o aprofundamento de aspectos que foram se apresentando como pouco claros,
após nossas análises das entrevistas, ou ainda, devido à oportunidade de termos
informantes privilegiados para situações ainda pouco conhecidas. Por esse motivo,
mesmo nesses grupos focais, procuramos manter a diversidade de atuação dos
participantes.
Assim, os grupos focais; formados com professores que atuam nas escolas
municipais e estaduais da área urbana de Macapá, aconteceram em agosto de 2015
durante 2 (dois) dias no Salão de Reuniões do Amazon Plaza Hotel. Nossas conversas
aconteceram com a formação de 2 (dois) grupos de trabalho que contou com um total de
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8 (oito) participantes, dos mais variados seguimentos, séries e disciplinas; além da
participação de um professor indígena da etnia Galibi Marworno. Um dos grupos,
apenas com professores não índios que atuam em escolas não indígenas e o outro, mais
diverso, com um professor indígena, um professor de comunidade quilombola e outros
de escolas da capital.
Os grupos focais contaram com os seguintes participantes:
* Professora Diana; já trabalhou com Educação Especial - do 1º ao 5º ano, e
na Educação de Jovens e Adultos – EJA; com 1ª etapa no turno da noite. Atualmente
está exercendo suas funções na Divisão de Educação de Jovens e Adultos - DIEJA -, da
Prefeitura de Macapá.
* Professora Adrilene; trabalha na Secretaria Municipal de Educação –
SEMED- na Divisão de Educação de Jovens e Adultos - DIEJA, também atua como
professora de uma turma de 5ºano do Ensino Fundamental em uma escola da Rede
Municipal de Ensino.
* Professor Damião; já atuou como professor da Rede Pública de Ensino do
Estado do Amapá, ministrando a disciplina Língua Estrangeira – Inglês. Atualmente
trabalha na DIEJA como assessor pedagógico.
* Professora Rosana; formada em Letras, possui vínculo trabalhista com o
Governo do Estado do Amapá e atualmente encontra-se cedida para a prefeitura de
Macapá, para trabalhar em um Projeto Piloto; intitulado JAPIIM24 - Projeto da
Secretaria de Educação do Município de Macapá que trabalha a iniciação do inglês,
24

O Projeto Japiim é uma iniciativa da prefeitura Municipal de Macapá, coordenado pelo Departamento de Ensino

da Secretaria de Educação do Município de Macapá, que oferece cursos de idiomas de francês, inglês, espanhol e
prática de redação e gramática, gratuitamente, para alunos em situação de risco social, entre 9 e 13 anos. A
designação do nome Japiim – além das fronteiras da linguagem -, remete à lenda do Japiim, pássaro que ao se achar
dono da floresta é castigado por tupã (uma manifestação de um deus na forma do som do trovão na língua tupiguarani), impedindo-o de emitir o próprio canto e, como pena, passa a emitir o canto de outros pássaros, sendo
também perseguido por eles. Para garantir a segurança de seus filhotes constrói seu ninho próximo de moradas de
vespas.
Desta maneira, o Japiim faz referência comparando o canto deste pássaro que entoava os de outros pássaros com o
aprendizado e a oportunidade de conhecer línguas plurais, novas culturas e ressaltar a cultura materna. A intenção é
resgatar
valores
naturais,
culturais,
regionais
e
amazônicos.
Disponível:
https://www.brasil247.com/pt/247/amapa247/208076/Prefeitura-de-Macap%C3%A1-encerra-etapa-2015-do-ProjetoJapiim.htm
Acesso em: 29/02/2016.
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francês e espanhol junto com a Língua Portuguesa para os alunos da Rede Municipal
de Ensino de 9 a 13 anos, sendo trabalhado em 2 (duas) escolas da Rede Municipal de
Ensino; a professora está a frente da disciplina Francês. Rosana é também professora da
disciplina Argumentação Jurídica da Faculdade Estácio de Sá e do Centro de Ensino
Superior do Amapá- CEAP, todas em Macapá.
* Professor Gilson; professor indígena da etnia Galibi Marworno, é formado
em Biologia; trabalhou na Secretaria de Educação no Núcleo de Educação Indígena.
Pertence ao quadro efetivo do governo do Estado do Amapá, com 20 (vinte anos) de
experiência com os povos indígenas do Oiapoque na área da educação; trabalhando
sempre com os seguimentos de ensino de 1º ao 5º ano. Um fato que chamou nossa
atenção e que; portanto merece ser mencionado, é que nosso professor indígena – apesar
de sua longa caminhada e atuação com a educação dos povos indígenas -, atualmente
trabalha em uma comunidade na lagoa dos índios25- comunidade de afrodescendentes,
onde está trabalhando nas séries iniciais de 1º ao 5º ano.
* Professora Simone Guedes, possui Graduação em Letras pela
Universidade Federal do Amapá. Pertence ao quadro efetivo do governo do Estado do
Amapá e atualmente está cedida para a Secretaria Municipal de Educação onde trabalha
na DIEJA como assessora pedagógica. Simone também atua como professora da
Faculdade Estácio de Sá em Macapá.
* Professora Annie Carvalho; possui Graduação em Geografia pela
Universidade Federal do Amapá, atuando desde 2008 como professora do Quadro
Efetivo do Governo do Estado do Amapá. Atualmente, exerce suas funções como
professora de Geografia da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em uma escola da
Rede Estadual de Ensino.
* Professor Evilázio Ribas; graduado em Pedagogia, pertence ao quadro
efetivo do Estado do Amapá, trabalhou durante10 (dez) anos como professor da Aldeia
Waiãpi YTUWASU. Atualmente é Diretor da Escola Indígena Estadual Aramirã,

25

Comunidade de Afrodescendentes localizada na rodovia Duca Serra, margem esquerda do Município de Macapá.
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localizada na Terra indígena Waiãpi26 e coordenador de todas as escolas indígenas das
aldeias Waiãpi.
Para os grupos focais, escolhemos 3 histórias sobre dilemas da prática docente.
Cada uma dessas histórias foi narrada ao grupo e foram pedidos posicionamentos para
os sujeitos em relação ao dilema apresentado.
Iniciamos nossas conversas no grupo de trabalho; narrando o primeiro dilema:

“ dos 16 (dezesseis) alunos, só compareceram 4(quatro); sendo que pertenciam
a grupos diferentes e, segundo as regras, não poderiam se juntar a outro grupo”

A principal controvérsia versou sobre o dilema apresentado e a ”regra de não
trocar aluno de grupo”. Após a apresentação do dilema, perguntamos ao grupo: O que
vocês fariam nesse caso?
De forma imediata o grupo se posiciona pela troca das regras, pois segundo
eles: “as regras a gente pode quebrar” e juntar os alunos, neste caso excepcional.
Entre as falas do grupo surgem argumentos evocando a ideia de planejamento flexível –
que, no entendimento do grupo, faz alusão à flexibilidade provocada pela nova
metodologia, esta provocaria uma maior socialização do conhecimento produzido por
cada membro do grupo. Assim, apoiados em slogan do planejamento flexível - muito
utilizado por professores nessa visão de “nova pedagogia”-, o grupo, no encadeamento
de suas falas, argumentou exemplificando diferentes formas que poderiam ser utilizadas
para um “fazer diferente” do que tinha sido; anteriormente narrado, pela pesquisadora.
Esses argumentos foram: “Não daria a atividade corriqueira, pois aquele dia foi um
dia atípico”-, “eu faria uma nova atividade”, “essa regra de não mudar os grupos não
tem lógica”- “a sala não pode ser isolada em pequenos grupos; tem que haver
interação, pois com a sala dividida em grupos em que momento haverá essa
“interação”? e ainda, “poderia fazer uma outra metodologia utilizando a
socialização”.

26

Localizada no Município amapaense de Pedra Branca do Amapari.
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A dissociação de noções do termo pedagogia, em que o termo I, pedagogia
tradicional, é definido quase que por oposição ao termo II, nova pedagogia, é recorrente
na fala de professores de diferentes níveis (CASTRO, ALVES-MAZZOTTI, MAIA,
2013.). Como em outras pesquisas, o termo pedagogia nova aparece com diferentes
acepções, como aqui, não há unanimidade quanto ao seu sentido. A dissociação de
noções aqui referida serve como um argumento quase irrefutável, ao que parece,
nenhum professor replica esse tipo de argumento. Naquele momento do diálogo, o que
foi mais impregnante foi a defesa da flexibilidade, slogan da nova pedagogia.
No decorrer das nossas conversas, um dos participantes do grupo focal
argumentou que “o ponto forte dessa experiência” –, seria trabalhar a “diversidade”.
Em seu argumento; nosso participante afirma que “ali”, ela (a professora citada no
exemplo para o grupo focal) precisaria se reinventar; aproveitar a habilidade de cada
aluno e reconstruir. Naquele momento considerado por nosso participante como
atípico, seria, portanto, “um ganho, uma nova experiência” no contexto da
diversidade; reforçou o participante em seu argumento final. Essa postura, também
encontrada em outras pesquisas, reforça uma certa negatividade para a prática de seguir
regras rígidas. Além disso, reforça as qualidades da nova pedagogia introduzindo a
noção de diversidade, importante para esse grupo de sujeitos.
Todavia, ao exemplificar seu posicionamento – ancorado em conceitos como
trabalhar a diversidade, reinventar, aproveitar habilidades, reconstruir -, encontramos
uma pequena contradição entre o discurso do fazer diferenciado - contido no
argumento apresentado -, e no real exemplo de suas práticas – onde direcionar,
impor uma regra, é o elo de ligação que desencadeia sua arte de ensinar no contexto da
formação de grupos no encadeamento de suas aulas. Essas pequenas contradições entre
o discurso e o que é efetivo da prática é recorrente na grande maioria.
(...) eu também trabalho em grupo; eu direciono de uma
maneira que os grupos não sejam escolhidos através da
afinidade ... minha estratégia é o “sorteio” dos
componentes de cada grupo, então aquilo tudo já está
direcionado (...)
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Neste especial aspecto, podemos aferir que, algumas das noções veiculadas pela
literatura – professor flexível, planejamento flexível, reinventar, reconstruir -,
tornaram-se slogans recorrentes nas falas do grupo; porém o conhecimento sobre elas
ainda se mostrou confuso. A noção de professor flexível é evocada, mas o seu
significado está remetido à prática, tal como acontece com outros. Neste sentido, nos
dizeres de Castro, Alves-Mazzotti e Maia (2013), os professores atualmente possuem
dificuldades em defender o que chamam de ensino tradicional; portanto é comum
encontrarmos discursos confusos com relação a esta questão. Na dissociação de noções
identificada, cujo termo I, ensino tradicional – é exemplificado pelos componentes do
grupo como: a regra imposta de não mudar os grupos; pois impediriam a socialização e
a interação durante a produção de conhecimento -, e o termo II, nova pedagogia –
exemplificada pelo grupo através do planejamento flexível, reconstruir e afins; que
acarretaria uma maior socialização e interação durante a produção do conhecimento
dentro de sala de aula.
Em um dos grupos focais, o de somente membros de escolas da capital, uma
professora defendeu a regra, argumentando que um caso único não faz a prática de um
professor. Para ela, manter a regra no caso apresentado era uma questão de coerência da
professora com os ensinamentos que aprendeu e, portanto, justificado. Essa defesa da
professora causou um certo desconforto no grupo, pois, como observamos, regras
rígidas são identificadas com a pedagogia tradicional e, portanto, indefensáveis.
Aproveitamos a discursão no grupo focal mais diverso para indagar para o grupo
se; entre os índios, daria certo essa metodologia de não mudar os grupos de
trabalho.
Nosso professor indígena argumenta e, em suas falas, afirma que “entre os
índios não daria certo essa metodologia, pois dentro da comunidade há a participação
de todos”. Neste sentido, tanto nas comunidades como também nas escolas indígenas,
cada um (aluno) possui uma afinidade e diferentes habilidades e todo o fazer dentro de
sala de aula nas escolas indígenas segue, portanto, o encadeamento cultural dos povos
indígenas que é a coletividade.
(...) sou uma pessoa muito tímida; não sei como lidar com
o público, mas tem outros professores que tem habilidade
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de se expressar, possui outras habilidades, outros
domínios ... dentro de sala de aula tem que ter essa
troca.... Uns possuem a habilidade de se expressar, outros
de escrever, outros de representar, outros em se articular,
saber onde buscar ... cada um na comunidade possui
habilidades diferenciadas, portanto, um ajuda o outro,
tudo é no coletivo ...

Em todas as conversas em que professores indígenas participaram, essa
preocupação com a coletividade foi defendida. As comunidades indígenas decidem e
fazem quase tudo junto, sequer faz sentido pensar em uma sala de aula em que os alunos
tenham que seguir uma regra de não participar dos trabalhos de outros.
Finalmente, para finalizar nosso primeiro caso narrado no grupo focal insistimos
com a primeira pergunta feita ao grupo: - Então, todos são contra essa regra
implantada de não mudar os alunos de grupo? E os componentes, respondem em
consonância que; em relação a essa regra, sim seriam contra.
Continuamos nossas conversas, e narramos o segundo dilema, que teve como
principal foco “a expulsão de alunos; a pedido da professora, por má conduta.
“após um passeio com seus alunos ao museu a professora flagra os alunos
consumindo drogas e, ao chegar à escola, solicita ao diretor a presença dos pais e, em
seguida, a expulsão desses alunos”
Após narrar o dilema perguntamos ao grupo: O que vocês fariam nesse caso?
O grupo inicia seu posicionamento com a recorrente afirmação que – “antes de
tomar qualquer atitude” -, procuraria saber sobre “a vida desses meninos” e depois
procuraria a coordenação pedagógica para tentar criar estratégias de ajudá-los - não só
especificamente na escola; mas também em órgãos de proteção à criança.
Foi também recorrente no grupo o pensamento de que a atitude de os expulsar “é
a “pior de todas”; pois no argumento do grupo, as crianças devem possuir “proteção
integral” - da família e de todos. Assim, para o grupo, expulsar os alunos seria o último
caso a se fazer, havendo, portanto não só “um despreparo pedagógico”, mas também
105

um “desconhecimento jurídico e humano” na atitude tomada pela professora. Neste
especial contexto, foi recorrente nas falas dos dois grupos focais, a atitude da professora
e sua opção pelo o que seria “o mais fácil fazer”- livrar/mandar embora o problema. Tal
atitude foi encarada; no entendimento dos grupos, como “falta de segurança” em saber
conduzir a situação apresentada; e, com isso, a professora “perdeu a oportunidade” de
envolver toda a comunidade escolar para trabalhar aquele problema.
Convidamos então, os participantes dos grupos a dizerem o que fariam de
diferente, e tivemos posicionamentos como:

(...) eu nunca tive um caso desse mas acho que eu iria
conversar com a família pois é importante a escola se
envolver e procurar os pais dessa criança ...
(...) faria um levantamento do histórico dessa criança; pra
depois fazer uma campanha dentro da escola e trabalhar
aquele contexto sobre drogas; e nunca expulsá-los...
(...) o professor teria que chamar a criança para uma
conversa; pois primeiro o professor tem que ser “amigo”;
tem amar aquilo que faz, só assim o aluno teria confiança
nele...

As discussões, trazidas pelo dilema apresentado, e os posicionamentos do grupo
nos levaram a argumentar se, nas escolas indígenas acontecem episódios como esse;
narrados por nós.
Após nossa pergunta, nosso participante indígena se posiciona e nos diz que, “as
drogas é um problema lá na região do Oiapoque”, “existe um consumo muito grande
de drogas”, provocado pelo “rápido” acesso com as cidades da Guiana Francesa. E
reforça seu posicionamento afirmando que, devido a essa intensa relação cultural e
comercial entre esses grupos, as “populações indígenas estão consumindo drogas”.
Aproveitamos então o posicionamento do entrevistado para argumentar se nas escolas
indígenas os professores conversam sobre drogas
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Em sua resposta nosso participante argumenta que, entre os índios, essa questão
de envolvimento com drogas “é diferente”, “é mais os jovens” e seria algo novo e que
“esta chegando nas aldeias”; principalmente nas comunidades indígenas de áreas de
fronteiras – nas aldeias que estariam próximas às cidades.
Novamente insistimos, mas os professores não conversam sobre drogas com
seus alunos, nessas aldeias? Sua afirmação foi de que o “uso é feito pelos jovens de
12 a 14 anos” e que a escola chama “toda a comunidade para falar desse problema”.
As falas contidas no argumento de nosso participante caracterizou toda a dinâmica
cultural que permeia o modo de viver dessas comunidades indígenas - que são as
relações baseadas no núcleo familiar. Para ele, causou estranheza o fato de terem sido
chamados os pais, pois qualquer problema relativo aos membros da comunidade diz
respeito a todos e não somente aos pais. Neste especial sentido, a escola indígena segue
o mesmo encadeamento do discurso do grupo; onde tudo deva ser discutido, feito e
resolvido com participação de todos os membros da comunidade. Assim, quando
surge um problema na escola indígena - ou fora dela -, nada é resolvido em sala ou pelo
gestor da escola, todos os membros da comunidade se reúnem para discutir o problema
e resolvê-lo; uma prática diferenciada das escolas não indígenas – onde, na maioria das
vezes, não costuma se conversar sobre esse problema ou se encara o assunto ainda como
“tabu”.
Para encerrarmos nossos grupos de trabalho, narramos o terceiro dilema que
possui como foco “a cooperação entre um grupo de professores: professores se
negaram a aceitar uma maior carga horaria para ajudar o colega”.
“Para um professor sair para fazer uma Pós-Graduação era necessário que
os outros professores assumissem sua carga horária; situação que não foi aceita
pelos demais professores”.
Após narrar o episódio perguntamos ao grupo: qual a opinião de vocês em
relação a esse caso?
O grupo argumenta que tudo seria uma questão de gestão – o gestor/diretor de
maneira democrática e flexiva chegaria aos professores e, através do convencimento,
iria distribuir a carga horaria entre os outros professores, pois seu discurso poderia
mobilizar os outros colegas “um pouco egoístas” a aceitarem a dividir a carga horaria
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do professor. Assim o principal argumento utilizado pelo grupo foi de que caberia ao
gestor da escola tomar a decisão de distribuir a carga horaria entre os professores, pois
segundo eles “às vezes as normas são criadas para um determinado momento que a
sociedade está vivendo; e nesse caso, se a regra foi criada, caberia a direção da escola
resolver essa questão. A responsabilidade seria, então, de um outro e não deles. O
argumento de responsabilizar sempre outros por decisões dentro da escola também
aparece com frequência no discurso de professores.
A discussão sobre esse dilema foi calorosa, todos se manifestaram.
Responsabilizar a gestão foi um posicionamento comum aos dois grupos de trabalho,
pois no entendimento do grupo: “se há gestão e uma união (entre os professores), esse
processo (de distribuir a carga horaria) acontece. No entanto, afirmam que não há uma
força; não há uma união entre a classe dos professores, o coletivo não funciona, e
citam, como exemplos para reforçar seus argumentos: “os professores fazem greve e
ficam em suas casas”, “A lei do silencio é forte” e “nosso sindicato faz barganha”.
Um dos participantes termina seu posicionamento afirmando que ”eu nem vou pra
greve”.
Analisando o argumento apresentado pelo grupo - “se a regra foi criada,
caberia à direção a escola resolver essa questão -, podemos inferir que este
posicionamento vai na contramão dos argumentos do grupo focal em relação ao
primeiro caso narrado pela pesquisadora – a regra de não mudar os grupos -, e que nas
falas do grupo de trabalho foi recorrente o posicionamento de que “as regras a gente
pode quebrar”. Neste especial contexto, percebemos que abordamos um assunto
delicado para o nosso grupo de trabalho, pois situações particulares foram apresentadas
e, finalmente nos foi relatado que existe um “ciúme dos colegas” em relação aqueles
que saíram para estudos de Mestrado e Doutorado; confirmando assim o argumento de
que o “coletivo não funciona” e as coisas são feitas “de acordo” com interesses
“particulares”.
Neste sentido, quando as regras atendem a interesses particulares, “ela não
pode ser discutida e nem quebrada pelos professores”, caberia a outros - no caso o
gestor da escola-, tomar a decisão e assumir a responsabilidade por elas. Assim, as falas
de 3 (três) de nossos participantes explicitam como as regras e os acordos são feitos, e

108

como questões que envolvem: carga horária, a coletividade entre professores e a
visão que os mesmos possuem em relação a outros professores que saíram de sala
para fazer uma formação continuada ainda é um assunto permeado pela
individualidade de cada docente. A controversa nos discursos apresentados, ancora na
individualidade e interesses pessoais em detrimento do coletivo. Assim, em nossa visão,
as falas destoantes, das demais apresentadas, ancoram-se na premissa que “resolver
meu caso é o mais importante”.
Esses posicionamentos – alguns, extremamente exaltados no calor da discussão
provocada pelo dilema apresentado pela pesquisadora -, são aferidos em seguintes
trechos das falas de nossos participantes:

(...) agora a senhora acha justo - eu tô trabalhando, saio da
minha casa do outro lado da cidade, debaixo de sol quente e a
outra que tá lá; que a gente nem sabe onde tá, tá recebendo no
meu lugar?...

(...) eu que tô aqui gritando; tenho 24 aulas e ele, que é amigo do
diretor, tem só 12 aulas!!...

(...) algumas pessoas devem pensar: como ele é índio, ele não
perceberia a perda de sua regência de classe pra outra que tá lá
estudando...

(...) me chamaram particular para resolver o problema e eu
falei; “resolver meu caso é o mais importante”...

Explicitaram algumas injustiças que passam professores por causa de privilégios
que alguns colegas têm por questões de amizade com membros da gestão superior.
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Nesse momento do diálogo, mostraram-se muito revoltados com esta situação e
desacreditando nas regras e na aplicação dessas, identificando critérios muito desiguais
nas gestões.
No aprofundamento das questões sobre o trabalho docente, apareceram indícios
nítidos de uma prática desvalorizada, sobretudo pelas gestões encarregadas da educação.
Ao mesmo tempo em que todos mostraram aderir ao que seria uma pedagogia nova, a
acepção desta não é clara, no entanto, ela serve como argumento quase irrefutável na
defesa de suas práticas. Slogans são evocados na caracterização do que seria essa nova
pedagogia, porém ao mesmo tempo, no discurso, aparecem contradições que revelam
que esses slogans não se materializam em práticas. Cada um se adapta à realidade mais
imediata de seu trabalho.
As diferenças marcadas no interior dos grupos dizem respeito, sobretudo, a
diferenças culturais. Nas comunidades indígenas e quilombolas, a coletividade aparece
como um valor importante e, em seu trabalho docente, esses professores não
questionam esse valor. Este fato redunda em práticas muito diferentes desses sujeitos.
Regras apareceram identificadas com uma prática tradicional, portanto,
desvalorizada, porém, foram defendidas quando o assunto se referia à direitos
individuais. Apareceram também quando o assunto era a organização disciplinas da sala
de aula. Essa aparente contradição é compreensível se levamos em conta os slogans que
sustentam a prática desses professores e que constituem a âncora necessária às defesas
que fazem de seu trabalho.
As questões culturais envolvidas no debate remetem-se diretamente à questão
linguística. As comunidades indígenas e quilombolas são afetadas por diferenças quase
impeditivas das práticas sugeridas nos cursos de formação. Percebe-se nos diálogos que
não há uma forma já acordada de como agir. Individualmente, cada sujeito adapta o que
faz à realidade que encontra. Existem limites dados em função de como essas
comunidades falam sobre a educação de seus membros e ainda há muito o que conhecer
delas.
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Discussão dos Resultados e considerações finais

Foto 22 – Imagem de cocares da etnia indígena Waiãpi - Arquivo pessoal de Aikyry Wajãpi

As análises da presente pesquisa tiveram como centralidade grupos que
“comungam” de um código linguístico e cultural diversificado. Assim, nossas análises
foram pautadas no aprofundamento das questões relativas ao trabalho docente - fora do
contexto da formação.
As conversas, durante nossa pesquisa, foram por nós escolhidas como meio de
interlocução para dialogar e discutir sobre práticas pedagógicas frente à diversidade
encontrada e tiveram como pano de fundo uma região multilinguista; que descortinou
contextos diversificados em um cenário diferenciado e, possibilitou – através das falas
dos educadores -, conhecer suas referências e, consequentemente suas representações.
Neste sentido, nossa posição converge com os pensamentos de Castro e BoliteFrant (2011) e Mazzotti (2008) que afirmam que as falas geradas através das conversas
podem assumir significados diversos e esses se relacionam com o contexto social e
cultural de quem fala e de quem as ouve; e, dentro desta perspectiva, privilegiando
identificar em seus discursos crenças e valores, que legitimam suas condutas.
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Neste especial sentido, os sujeitos de nossa pesquisa, ao mesmo tempo em que
demostraram aderir, ao que seria uma pedagogia nova; a acepção desta não é clara.
No entanto, essa “pedagogia nova” serve como argumento quase irrefutável na defesa
de suas práticas, que, embora se adaptem por imposição do ambiente, é sustentada por
slogans; constituindo-se assim, como âncora necessária às defesas que fazem do seu
fazer pedagógico.
Os slogans são evocados quando da caracterização da nova pedagogia e
também como sustentáculo de seus argumentos.

Em seus discursos, surgiram

contradições que revelam que esses slogans não se materializam de fato em suas
práticas. Assim, em nossa visão, as falas destoantes, dos discursos apresentados,
revelam indícios que se ancoram na premissa de que cada um se adapta à realidade
mais imediata de seu trabalho.
As diferenças marcadas no interior dos grupos, dizem respeito, sobretudo, a
aspectos culturais. Essas diferenças emergiram durante todo o caminhar de nossas
conversas com os sujeitos da pesquisa; em uma perspectiva em que as diferenças,
segundo Candau (2011 p. 341), potencializam processos de aprendizagens mais
significativos e produtivos na medida em que reconhece e valoriza a cada um dos
sujeitos neles implicados; favorecendo assim, as construções sociais e a sua
coletividade.
Nas comunidades indígenas, não aparecem esses slogans com a força que
aparece entre os professores da capital. Apenas a professora não indígena que trabalha
entre os aparai evocou esses slogans, ao mesmo tempo em que relativizou sua
importância. Nas comunidades indígenas e quilombolas, a coletividade aparece como
um valor importante e, em seu trabalho docente, esses professores não questionam esse
valor. Este fato resulta em práticas muito diferentes desses sujeitos; suas práticas
docentes possuem como fio condutor o encadeamento cultural da comunidade com forte
ancoragem ”no saber que o outro tem para ensinar”. Práticas, fortemente marcadas
por processos de diálogos entre diferentes conhecimentos e saberes.
No caso de professores indígenas, as tradições se mostraram por vezes
impeditivas para uma prática identificada com as escolas não indígenas. Verificamos,
por exemplo, que, sendo mulher, as relações no interior das comunidades aparai
colocam a professora em uma posição em que ela não pode impor disciplina aos seus
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alunos. Esta é a maior dificuldade encontrada por ela em seu trabalho. Essa disciplina
não tem sentido para eles, é uma concepção não indígena. A disciplina aparece com um
valor inestimável para ela, fato que parece ter sido instituído nos cursos de formação
que ela fez, já que resultados de pesquisa mostram que um dos fatores que mais
mobilizam o trabalho docente é justamente a indisciplina (HUDSON, 2007;
VERCILLO, 2007).
Por outro lado, o professor indígena esbarra em questões da própria língua. Para
ensinar matemática não indígena, o professor deve antes ensinar o português, já que na
linguagem waiãpi a contagem só existe até cinco. Este tipo de impedimento esvazia de
sentido quase todas as tarefas que o professor aprendeu para realizar seu trabalho. O
mesmo ocorre nas comunidades quilombolas, onde os dialetos são considerados “erros”;
pois não seguem a padronização da norma culta das escolas oficiais e, portanto, não são
levados em conta pela escola. O professor indígena que não fez curso de formação
sequer mencionou essa questão. O multilinguismo, ao mesmo tempo em que acarreta
adaptações nas práticas dos professores, apresenta aspectos impeditivos para a prática
desses professores, que, embora façam adaptações, não tem critérios para avaliar
possíveis alternativas para essas realidades.
Houve menção, por parte de um dos professores waiãpi a uma matemática
indígena que deveria ser valorizada, já que é efetivamente praticada. No entanto, ele
reclama da dificuldade de tratar dos assuntos indígenas na escola; alegando que seus
alunos possuem um “especial interesse” em relação a conteúdos escolares não indígenas
– onde afirmam “conhecer os conteúdos” que versam sobre a cultura indígena. A
matemática da etnia waiãpi ou “conhecimento matemático waiãpi”- como eles
chamam - está no efetivo fazer de toda a comunidade, pois através dela, o waiãpi
constrói suas casas; organiza; calcula a retirada correta da madeira, da palha e afins. A
constatação, por parte do professor waiãpi que seus alunos querem aprender sobre os
conhecimentos não indígenas; é encarada como um “entrave a seu trabalho” - já que
em sua formação, a valorização da cultura indígena foi fortemente colocada como
justificativa para que esses conhecimentos e saberes não se percam.

A professora não indígena que trabalha em escola indígena, no entanto, coloca
como sua dificuldade maior a língua e a cultura. Para ela, não existe dificuldade com os
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alunos, já que são interessados e inteligentes. A visão dessa professora difere de seus
colegas indígenas, ao que parece, após 29 anos convivendo com eles, suas adaptações
da prática refletem o conhecimento que ela tem da cultura indígena. Sua representação
do trabalho docente também se distancia da dos demais professores indígenas, para ela,
não é na família que ancora sua representação, mas no saber que o outro tem para
ensinar, como se seu trabalho fosse de um “sentinela” - que nunca dorme, que está
sempre atenta, observando e escolhendo aquilo que realmente sirva aos seus propósitos
e que; portanto mereçam ser aprendidos.

Assim, as questões culturais envolvidas nas conversas apresentadas, remetem-se
diretamente à questão linguística. Os professores das comunidades indígenas e
quilombolas são afetados por diferenças quase impeditivas das práticas sugeridas nos
cursos de formação – cursos que, em sua maioria, são pautados por estudos de “escolas
oficiais” que “não previu” e nem “ensinou”, durante a formação desse educador,
trabalhar em um contexto diferente -, e que possuem um encadeamento diferenciado da
cultura e do modo de viver das comunidades em questão. Percebe-se, portanto, nos
diálogos, que não há uma forma já acordada de como agir. Individualmente, cada
sujeito - assim como os professores das escolas não índias -; adapta o que faz à
realidade que encontra.
Outro aspecto que se mostrou relevante para a compreensão do trabalho docente
em comunidades indígenas é a noção de família. Foi recorrente a afirmação de todos os
sujeitos indígenas participantes de que todos os seus alunos eram de sua família. Os
grupos indígenas têm em média 60 a 80 indivíduos e se consideram todos parentes.
Além disso, os professores geralmente são chamados de pai ou de mãe, não existe a
denominação tio ou tia, comum em escolas não indígenas. Em nossas conversas com
eles, por várias vezes referiram-se aos seus alunos como filhos, tendo a professora
indígena objetivado seu trabalho na figura de uma personagem de novela, cuja
característica era a de ser supermãe. Ao que parece, o trabalho docente está fortemente
ancorado nesse papel, na família, porém é sempre bom lembrar que o papel de pai ou de
mãe em uma aldeia não é o mesmo que em comunidades não indígenas, já que todos são
pais e mães de todas as crianças. Na indução de metáfora, o professor waiãpi ressaltou a
característica da arara, bicho que escolheu para evidenciar sua docência, já que a arara
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alimenta seus filhos, nutre, cuida. A discordância do professor indígena com o segundo
dilema apresentado também evidencia essa característica. Não fazia sentido algum para
ele chamar apenas os pais, quando um adolescente apresentava problemas com drogas
era preciso chamar todos os membros da comunidade.
Chamou atenção, o relato do professor waiãpi; que fez formação de professor,
sobre a perda da habilidade de caçador. Em seu relato, explicou que antes via o peito do
tucano bem grande e, assim, era fácil acertar. Depois de sua formação e viagens pelo
exterior, ele deixou de enxergar o peito do tucano, perdendo sua habilidade. O outro
professor waiãpi que não fez formação; se diz caçador. Esta particularidade abre espaço
para a discussão sobre que é feito nesses cursos de formação de professores
indígenas; o que acontece lá que os faz perder habilidades fundamentais a sua
cultura? Ficou bem evidente que esses cursos mudam os referenciais desses
indígenas. Neste sentido, apareceram fortemente slogans identificados com os dos
professores da capital.
Na comunidade quilombola, os professores não pertencem a essas comunidades
e evocaram a questão cultural a todo o momento. No entanto, ao serem indagadas sobre
seus alunos, mostraram desvalorizar exatamente esses aspectos culturais. A discussão
sobre considerarem seus alunos “fraquinhos” mostrou, ao final, que as características da
comunidade estavam sendo interpretadas negativamente. Mais uma vez, fica bastante
evidente a falta de preparo desse professor para atuar em contextos culturais adversos.
Todos foram unânimes em relatar como dificuldade de seu trabalho, a escassez
de material. De parte das escolas da capital, o drama que assistimos há anos. De parte
dos indígenas e dos quilombolas, a escassez ainda é maior, dadas as dificuldades da
língua, das localidades e do desprestígio que essas populações têm.
Com a preocupação de encontrar indícios de representações sociais do trabalho
docente, de tudo o que foi exposto, podemos inferir que os professores da capital
evocam os mesmos elementos que a literatura já apontava. Os professores da
comunidade quilombola, porém, acrescenta alguns elementos relacionados com a
questão das diferenças sociais que, embora seja uma preocupação comum a todos da
escola, na prática ainda encontra barreiras na desvalorização dessas comunidades. Já
entre os professores indígenas, poucos, ou quase nenhum, desses indícios foram
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encontrados. Ancoradas nas relações que poderíamos dizer, familiares, estabelecida nas
aldeias, seu trabalho objetiva-se na figura de pais e mães. Devido aos anseios das
próprias comunidades, o que foi comum a todos os professores de indígenas, os
conteúdos mais valorizados entre eles são os do mundo não indígena, indo de encontro
ao que sua formação valorizou, isto é, a cultura indígena.
Os entrevistados reconhecem o papel da escola como agente cultural cuja força
provém do seu estatuto de instituição, esperando que as diversas culturas não sejam
“diluídas” na cultura dos karaikõ (dos não índios). Os alunos, no entanto, querem
participar da cultura não-índia, pois a sua vida individual autônoma depende dessa
integração. Isto aparece nas metáforas coruja, arara, jaboti que caracterizaria o
professor e a professora. As justificativas salientam o caráter astuto, ardiloso, inteligente
de cada um dos animais, logo a necessidade de um “ardil pedagógico” para conduzir os
alunos por meio de um processo de ensino aprendizagem integralmente oral, pois já
conhecem o que se quer ensinar; desejam a cultura, a língua, do outro.
Este conflito põe, para nós, uma gama extensa de oposições, de dissociações, do
que se considera “desejável” para uns e outros. No âmbito dessas oposições são
constituídas as representações do “trabalho docente” cuja forma, a da escola ocidental
letrada, é adaptada ao modo de vida indígena, em que tanto a professora quanto o
professor são instituídos como “mãe” e “pai”, tal como são todos os adultos em cada
uma das etnias e comunidades das culturas orais. Isto põe em destaque o “papel da
escolarização”.
Este estudo levantou mais questões do que respondeu. Encontramos professores
atuando em realidades muito distintas, adaptando-se informalmente às necessidades dos
ambientes que encontram.
Ainda temos um grande caminho a percorrer, nosso conhecimento sobre a
diversidade dos grupos sociais e as tensões que atravessam seus discursos e práticas
ainda é precário. Mais estudos sobre o tema são necessários.
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ANEXOS
ANEXO 1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,

___________________________________________,

Identidade

nº

__________,

participarei da pesquisa intitulada “Diálogos no Meio do Mundo-representações sociais do
trabalho docente por professores na diversidade linguística de Macapá”, realizada pela
Professora Rosy Anne Miranda Soares, Identidade nº 476685, aluna do Mestrado da
Universidade Estácio de Sá, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Monica Rabello de Castro.
A pesquisadora informou-me que o objetivo da pesquisa é analisar as representações
sociais dos professores de Macapá sobre saberes da experiência em um contexto multicultural.
Participarei dessa pesquisa concedendo uma entrevista que será gravada em áudio, sem
riscos relacionados aos procedimentos que serão realizados neste estudo, as informações que
fornecerei serão úteis para estudos e ações na área de Educação.
A presente autorização é concedida de forma gratuita e voluntária, estou ciente de que posso me
recusar a participar da pesquisa ou sair dela a qualquer momento, se assim desejar, e ainda que a
pesquisadora está isenta do pagamento de quaisquer ônus, a qualquer tempo e sob qualquer
pretexto pela utilização das informações da minha entrevista, podendo usá-las , integralmente ou
em partes, sem restrições de prazos, para sua dissertação de mestrado, bem como em trabalhos
acadêmicos de natureza essencialmente pedagógica, de formação e pesquisa, incluindo
comunicações orais e/ou publicações.
A pesquisadora deste estudo poderá retirar-me da pesquisa a qualquer momento, se ela
julgar necessário, sendo assegurado o completo sigilo de minha identidade quanto à participação
neste estudo.
Declaro que estou recebendo uma cópia deste termo.
______________________________________________________
Assinatura
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ANEXO 2

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
Professores: Indígenas, não indígenas, de Comunidades Quilombolas e Zona Urbana.

1- Ensinaram você como dar aula?
2 - Qual a maior dificuldade encontrada por você em suas aulas 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?
5 – Os seus alunos são bons alunos? Eles gostam da escola?
6 – Você já ouviu essa questão de que o ensino tradicional está sendo questionado? Isso
Que você faz é ensino tradicional?
7 – Mas, o que você faz de diferente em sala de aula?
8 – Você já ouviu falar de professor flexível? O que você entende por “professor
flexível?”.
9 – Como é essa experiência em ser um (a) professor(a) de uma Comunidade
Quilombola?
10 – Qual (ais) material (ias ) utiliza em suas aulas?
11 – Como são as suas aulas?
12 – Qual seu maior desafio?
13 – Indução da Metáfora: “ Se os saberes de sua experiência fosse uma celebridade,
qual seria e por quê?.”
14 – Indução da Metáfora: “ Se você tivesse que escolher entre os diversos bichos um
Para representar o seu trabalho como professor, qual seria
e por quê?”.

128

ANEXO 3

ROTEIRO GRUPO FOCAL MACAPÁ
Primeiro Dilema:

“ dos 16 (dezesseis) alunos, só compareceram 4(quatro); sendo que pertenciam
a grupos diferentes e, segundo as regras, não poderiam se juntar a outro grupo”
- A principal controvérsia versou sobre o dilema apresentado e a ”regra de não
trocar aluno de grupo”.
Após a apresentação do dilema, pergunta mos ao grupo: O que vocês
fariam nesse caso?

Segundo Dilema

Teve como principal foco “a expulsão de alunos; a pedido da professora,
por má conduta.
“após um passeio com seus alunos ao museu a professora flagra os alunos
consumindo drogas e, ao chegar à escola, solicita ao diretor a presença dos pais e, em
seguida, a expulsão desses alunos”
Após narrar o dilema perguntamos ao grupo: O que vocês fariam nesse caso?
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Terceiro Dilema

Que teve como foco “a cooperação entre um grupo de professores:
professores se negaram a aceitar uma maior carga horaria para ajudar o colega”.

“Para um professor sair para fazer uma Pós-Graduação era necessário que
os outros professores assumissem sua carga horária; situação que não foi aceita
pelos demais professores”.

Após narrar o episódio perguntamos ao grupo: qual a opinião de vocês em
relação a esse caso?

130

