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RESUMO 

 
O trabalho reflete sobre o ensino de Geografia nas escolas ribeirinhas na Amazônia brasileira, 
mais precisamente, desenvolveu-se nas instituições de ensino Alexandre Ferreira da Silva e 
Clodóvio Coelho, ambas situadas nas Ilhas Queimadas, no Complexo Marajoara amazônico, 
no Estado do Pará. Propõe compreender e potencializar o ensino de Geografia em escolas 
ribeirinhas, a partir do contexto amazônico e a relação/interação com o lugar e com o mundo 
como referência na construção do conhecimento. Para atender ao objetivo proposto, o 
compêndio investigativo compreendeu em analisar como a proposta curricular e o livro 
didático contemplam, orientam e possibilitam o ensino de Geografia, a partir do contexto 
amazônico e a relação/interação com o lugar e com o mundo, bem como, os professores 
interagem com os conteúdos curriculares em suas práticas pedagógicas, outra pretensão foi de 
potencializar o ensino por meio de ferramentas didático-pedagógicas, utilizando a escala 
geográfica amazônica como matriz na articulação e relação com outros espaços na construção 
do conhecimento geográfico. As bases do conhecimento necessárias para o ensino criadas por 
Shulman (1986, 1987) e aperfeiçoada por Mizukami (2004), foram os fundamentos de 
sustentação para o desenvolvimento da pesquisa. A aplicação de uma investigação do tipo 
pesquisa colaborativa, aliada à técnica da observação participante, possibilitou a reflexão e as 
análises conjuntas entre os professores ribeirinhos e a pesquisadora, sobre a forma de 
materialidade dos conhecimentos nas práticas pedagógicas dos professores e quais dimensões 
escalares conseguem alcançar na mediação didática entre os diversos conhecimentos que 
detém com os conteúdos curriculares, e, nessa integração, como o contexto amazônico é 
referenciado na construção do conhecimento geográfico. A dinâmica metodológica ocorreu 
por meio de entrevistas orais gravadas, aplicação de questionário, diálogo informal, e 
execução de ações. O espaço-temporal da investigação compreendeu os anos de 2017 a 2018. 
A pesquisa de campo foi desenvolvida em três etapas: na primeira foi realizada a pesquisa 
exploratória, a segunda compreendeu a aplicação do instrumental: entrevistas gravadas e 
questionário, dessa fase participaram cinco professores, três do 3º ao 5º ano e dois do 6º ano; 
na terceira etapa ocorreu a observação participante com a participação dos dois professores de 
geografia do 6º ano, um de cada escola. Inicialmente, a observação das práticas dos 
professores possibilitou compreender que o ensino era desenvolvido de forma complexa, os 
professores apresentavam dificuldades em mediar o ensino entre os conteúdos curriculares 
com seus conhecimentos e com os dos alunos, os conteúdos eram trabalhados de forma 
dispersa com pouco envolvimento e/ou consideração e articulação com o contexto de vivência 
do ribeirinho na Amazônia. Diante dessa realidade, foram planejadas e executadas as ações no 
sentido de promover o fortalecimento e potencializar o ensino de geografia, para tanto 
utilizou-se a Amazônia como uma escala geográfica articuladora entre o lugar ribeirinho e o 
mundo. A aplicação do aparato instrumental, aliado ao conjunto de estratégias, com vistas à 
perspectiva de potencializar o ensino de geografia utilizando a escala geográfica amazônica 
na relação entre as dimensões espaciais, pode-se afirmar que se apresenta como um 
importante viés de fortalecimento e potencializadora do ensino nas escolas ribeirinhas. 
 
Palavras-chave: Ensino. Geografia. Escala geográfica. Contexto amazônico. Potencializar.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The work corresponds to the teaching of Geography in the riverside schools in the Brazilian 
Amazon, more precisely, developed in the educational institutions Alexandre Ferreira da Silva 
and Clodóvio Coelho, both located in the Queimadas Islands, in the Complex Marajoara 
Amazonian, in the State of Pará. and to enhance the teaching of Geography in riverside 
schools, starting from the Amazon context and the relation / interaction with the place and 
with the world as reference in the construction of knowledge. In order to meet the proposed 
objective, the research compendium comprised in analyzing how the curricular proposal and 
the didactic book contemplate, guide and make possible the teaching of Geography, from the 
Amazonian context and the relation / interaction with place and with the world, as well as , 
the teachers interact with the curricular contents in their pedagogical practices, another 
pretension was to enhance teaching through didactic-pedagogical tools, using the Amazonian 
geographic scale as a matrix in the articulation and relation with other spaces in the 
construction of geographic knowledge. The necessary knowledge bases for teaching created 
by Shulman (1986, 1987) and perfected by Mizukami (2004), were the fundamentals of 
support for the development of research. The application of a collaborative research, together 
with the participant observation technique, allowed the reflection and the joint analysis 
between the riverside teachers and the researcher, on the form of knowledge material in the 
teachers' pedagogical practices and which scalar dimensions they can reach in the didactic 
mediation between the different knowledge that holds with the curricular contents, and in this 
integration, as the Amazonian context is referenced in the construction of the geographical 
knowledge. The methodological dynamics followed from recorded oral interviews, 
questionnaire application, informal dialogue, and execution of actions. The research space-
time comprised the years 2017 to 2018. The field research was developed in three stages: the 
first one was the exploratory research, the second comprised the application of the 
instruments: recorded interviews and questionnaire, five teachers participated in this phase, 
three from the 3rd to the 5th year and two from the 6th year; in the third stage the participant 
observation took place with the participation of the two geography teachers of the 6th grade, 
one from each school. Initially, the observation of teachers' practices made it possible to 
understand that teaching was developed in a complex way, teachers presented difficulties in 
mediating the teaching between the curricular contents with their knowledge and those of the 
students, the contents were worked in a dispersed way with little involvement and / or 
consideration and articulation with the living context of the riverine in the Amazon. Faced 
with this reality, actions were planned and executed in order to promote the strengthening and 
enhancement of geography teaching, for which the Amazon was used as an articulating 
geographic scale between the riverside place and the world. The application of the 
instrumental apparatus, together with the set of strategies, with a view to enhancing the 
teaching of geography using the Amazonian geographic scale in the relation between spatial 
dimensions, can be said to be an important strengthening and potentiating bias of the teaching 
in riverside schools. 
 
Key-words: Teaching. Geography. Geographic scale. Amazonian context. Potentialize. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 

El trabajo corresponde a la enseñanza de Geografía en las escuelas ribereñas en la Amazonia 
brasileña, más precisamente, se desarrolló en las instituciones de enseñanza Alexandre 
Ferreira da Silva y Clodóvio Coelho, ambas situadas en las Islas Quemadas, en el Complejo 
Marajoara amazónico, en el Estado de Pará. y potenciar la enseñanza de Geografía en 
escuelas ribereñas, a partir del contexto amazónico y la relación / interacción con el lugar y 
con el mundo como referencia en la construcción del conocimiento. Para atender el objetivo 
propuesto, el compendio investigativo comprendió en analizar cómo la propuesta curricular y 
el libro didáctico contemplan, orientan y posibilitan la enseñanza de Geografía, a partir del 
contexto amazónico y la relación / interacción con el lugar y con el mundo, así como , los 
profesores interactúan con los contenidos curriculares en sus prácticas pedagógicas, otra 
pretensión fue de potenciar la enseñanza por medio de herramientas didáctico-pedagógicas, 
utilizando la escala geográfica amazónica como matriz en la articulación y relación con otros 
espacios en la construcción del conocimiento geográfico. Las bases del conocimiento 
necesarias para la enseñanza creadas por Shulman (1986, 1987) y perfeccionada por 
Mizukami (2004), fueron los fundamentos de sustentación para el desarrollo de la 
investigación. La aplicación de una investigación del tipo investigación colaborativa, junto a 
la técnica de la observación participante, posibilitó la reflexión y los análisis conjuntos entre 
los profesores ribereños y la investigadora, sobre la forma de materialidad de los 
conocimientos en las prácticas pedagógicas de los profesores y cuáles dimensiones escalares 
logran alcanzar en la mediación didáctica entre los diversos conocimientos que detiene con 
los contenidos curriculares, y en esa integración, como el contexto amazónico es referenciado 
en la construcción del conocimiento geográfico. La dinámica metodológica sucedió de 
entrevistas orales grabadas, aplicación de cuestionario, diálogo informal, y ejecución de 
acciones. El espacio-temporal de la investigación comprendió los años de 2017 a 2018. La 
investigación de campo fue desarrollada en tres etapas: en la primera fue realizada la 
investigación exploratoria, la segunda comprendió la aplicación del instrumental: entrevistas 
grabadas y cuestionario, de esa fase participaron cinco profesores, tres del 3º al 5º año y dos 
del sexto año; en la tercera etapa ocurrió la observación participante con la participación de 
los dos profesores de geografía del sexto año, uno de cada escuela. En primer lugar, la 
observación de las prácticas de los profesores posibilitó comprender que la enseñanza era 
desarrollada de forma compleja, los profesores presentaban dificultades para mediar la 
enseñanza entre los contenidos curriculares con sus conocimientos y con los de los alumnos, 
los contenidos eran trabajados de forma dispersa con poco envolvimiento y / o consideración 
y articulación con el contexto de vivencia del ribereño en la Amazonia. Ante esta realidad, se 
planificaron y ejecutaron las acciones en el sentido de promover el fortalecimiento y potenciar 
la enseñanza de geografía, para tanto se utilizó la Amazonia como una escala geográfica 
articuladora entre el lugar ribereño y el mundo. La aplicación del aparato instrumental, aliado 
al conjunto de estrategias, con vistas a la perspectiva de potenciar la enseñanza de geografía 
utilizando la escala geográfica amazónica en la relación entre las dimensiones espaciales, se 
puede afirmar que se presenta como un importante sesgo de fortalecimiento y 
potencializadora enseñanza en las escuelas ribereñas. 
 
Palabras clave: Enseñanza. Geografía. Escala geográfica. Contexto amazónico. Potenciar. 
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Jeito Tucujú 
 

Quem nunca viu o amazonas 
Nunca irá entender a vida de um povo 
De alma e cor brasileiras 
Suas conquistas ribeiras 
Seu ritmo novo. 
 
Não contará nossa história 
Por não saber e por não fazer jus 
Não curtirá nossas festas tucujú 
Quem avistar o amazonas nesse momento 
E souber transbordar de tanto amor 
Esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui. 
 
Quem nunca viu o amazonas 
Jamais irá compreender a crença de um povo 
Sua ciência caseira 
A reza das benzedeiras 
O dom milagroso. 
(Letra de música de Joãozinho Gomes e Val 
Milhomem) 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A raiz desta pesquisa é o contexto amazônico no ensino da Geografia nas escolas 

ribeirinhas. O interesse em compreender e contribuir com a educação, no cenário da floresta e 

das águas na Amazônia, foi sendo construído no transcurso da vida pessoal e profissional da 

proponente desta investigação. A infância na várzea1 marajoara na Ilha de Ipanema e a 

juventude partilhada entre a cidade de Macapá e Belém do Pará e, oportunamente, nos 

períodos de férias, viajar pelos interiores e pelas cidades amazônicas, proporcionaram 

conhecer e vivenciar os lugares desta imensa região.  

Foi possível presenciar as muitas geografias que se constroem no espaço amazônico, 

Gonçalves (2012) a pluraliza e retrata as várias amazônias que existem dentro dela, o autor se 

refere às heterogeneidades socioculturais e ambientais que a formam. A diversidade 

populacional composta por indígenas, quilombolas, ribeirinhos, são alguns exemplos de 

sociedades que compõem a região.   

A vivência na Amazônia, aliada ao conhecimento científico durante os cursos de 

formação profissional: Licenciatura Plena em Geografia na Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Especialização em Desenvolvimento Sustentável concluído no Núcleo de Altos 

Estudos Amazônicos da UFPA (NAEA), Mestrado em Educação pela Universidad Autónoma 

de Asunción e Mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP), refletiram na concretização de alguns trabalhos voltados a aprofundar o 

conhecimento sobre a Amazônia e o povo ribeirinho. Dentre os estudos finalizados estão: O 

modo de vida e a territorialidade ribeirinha; A Educação ambiental em comunidades 

ribeirinhas. 

Especificamente, o interesse pela linha de pesquisa ensino e aprendizagem da 

Geografia foi fortalecido durante o desenvolvimento da carreira profissional, inicialmente no 

período dos oito primeiros anos dedicados aos ensinos fundamental e médio, e, 

posteriormente, com o ingresso no magistério superior na UNIFAP como professora das 

disciplinas Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Docência no curso de Geografia. 

Pensar e refletir sobre o ensino nas escolas ribeirinhas tornou-se ato constante. O 

ingresso no Doutorado Interinstitucional em Geografia entre a UNIFAP e a Universidade 

Federal de Goiás (UFG), no ano de 2016, foi o momento oportuno para concretizar os 

estudos. 

                                                 
1 Várzea flúvio-marinha da Amazônia brasileira são planícies inundáveis por enchentes sazonais de acordo com 
os movimentos da maré (SIOLI, 1985). 
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O tema da pesquisa, Ensino de Geografia nas escolas das Ilhas Queimadas/PA: o lugar 

ribeirinho no contexto Amazônico, foi aos poucos sendo amadurecido durante o 

doutoramento, as disciplinas cursadas, as discussões e os debates com o orientador foram 

relevantes para corporificar o aporte teórico-metodológico que tornou possível a sua 

materialização. 

Na imensidão da Amazônia brasileira, também denominada de Amazônia Legal2, a 

qual compreende 61% do território nacional por ocupar 5.217.423 km², as escolas Alexandre 

Ferreira da Silva, localizada na comunidade do rio Ipanema e a escola Clodóvio Coelho na 

localidade do Morcego, foram os espaços escolares selecionados para a execução da 

experiência. 

A escolha por esses espaços está associada ao lugar das experiências de vida da 

pesquisadora e ao sentimento de pertencimento, pois, a Ilha de Ipanema tem sido habitada por 

várias gerações de seus familiares, inclusive a denominação da Escola Alexandre Ferreira da 

Silva foi uma homenagem ao seu avô paterno (in memoriam), portanto, o lugar é socialmente 

e geograficamente conhecido, assim, algumas agruras, que por ventura viessem a acontecer no 

percurso da investigação, não seriam tão estranhas e difíceis de superar.  

Outro fator importante é a estreita relação da pesquisadora com as comunidades, que 

até extrapola o campo da formalidade para a familiaridade, o que corroborou para o 

acolhimento e colaboração de todos com a pesquisa, principalmente, em relação à logística de 

transporte aquático e moradia. Ainda foram consideradas a facilidade de deslocamento entre 

as duas escolas para o acompanhamento das atividades de campo, bem como o contexto 

escolar inserido no lugar ribeirinho, espaço de interesse em pesquisar.  

O acesso à área ocorre por via fluvial, está, aproximadamente, a 15 km de distância da 

cidade de Macapá/AP e 135 km da cidade de Belém/PA, o percurso entre as duas escolas é 

realizado em uma hora de embarcação. A lógica da mobilidade nas Ilhas Queimadas se 

estabelece pelas rotas/percursos nas emaranhadas estradas fluviais que convergem para o 

grande rio Amazonas, comandante da maior Bacia Hidrográfica do mundo. Os igarapés3 são 

as feições nominadas que referenciam lugares, servem de limites territoriais e pontos de 

                                                 
2 Amazônia Legal foi instituída no Brasil pela Lei 1.806/1953 para efeito de planejamento social e econômico da 
região, compreende os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins, todos 
pertencentes à região Norte do Brasil, e mais parte dos estados de Mato Grosso pertencente à região Centro 
Oeste e do estado do Maranhão pertencente à região Nordeste (a oeste do meridiano de 44º de longitude oeste).  
3 Igarapé, denominação muito utilizada na Amazônia para identificar os pequenos e até médios cursos d’água. A 
palavra foi adotada do tupi, significa, literalmente, "caminho de canoa", através da junção dos 
termos ygara (canoa) e apé (caminho). 
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localização, enfim, em termos comparativos são tão importantes quanto as ruas, avenidas e 

estradas nas áreas urbanas. 

As escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho fazem parte das Ilhas 

Queimadas no estado do Pará, mais precisamente, compreendem o município de Afuá, são 

ilhas que compõem o complexo marajoara. 

 
Figura 01: Localização geográfica das Ilhas Queimadas 

 
Organização: FARIAS, Rosana T. S. de, 2018. 
 

 A vida ribeirinha nas Ilhas Queimadas se reproduz no mundo das águas e da maior 

floresta tropical do planeta, é o lugar onde o tempo e o horário de navegar, pescar e de caçar 

são estabelecidos pelos fenômenos naturais, e o ribeirinho é conhecedor do funcionamento da 

lógica desse espaço. 

Nas comunidades marajoaras, Ilhas do Ipanema e do Morcego, lugar das escolas 

Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho, respectivamente, a produção espacial ocorre 
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por meio da relação direta entre os ribeirinhos com os elementos naturais, a floresta 

amazônica e os cursos d’água.  

A economia de subsistência é impulsionada pelas atividades primárias, caça, pesca e 

extrativismo vegetal, neste último, destaca-se o principal produto do lugar - o açaí4, base 

econômica e alimentar dos ribeirinhos. Os derivados do açaizeiro, o suco e o palmito também 

se destinam à exportação para outras cidades amazônicas, grande parte é comercializada na 

cidade de Macapá/AP, além de abastecer o mercado interno, também é exportado para outros 

países. 

O lugar é a expressão do modo de vida das comunidades ribeirinhas na Amazônia em 

consonância com o ambiente, um exemplo são as construções em forma de palafitas (figura 

02) devido às planícies inundáveis por enchentes sazonais na Bacia Amazônica chamadas de 

várzeas flúvio-marinhas (SIOLI, 1985). 

  
Figura 02: Casa e escola ribeirinha em forma de palafitas 

   
Fonte: FARIAS, Rosana R. T. S de, 2018. 
 

As expressões sociais e culturais são o reflexo do cotidiano do lugar com a 

globalização manifestadas na moda, culinária e modernização dos objetos e utensílios. O 

lugar ribeirinho é como expressa Santos (2005), é o resultado do fluxo de ações internas e 

externas.  

Para quem não conhece esse lugar tão particular e, às vezes, é difícil de imaginar, 

serão apesentados alguns aspectos paisagísticos retratados pelo trajeto da cidade de Macapá 

até as Ilhas Queimadas (Escola Clodóvio Coelho), a própria viagem representa uma grande 

aventura. 

                                                 
4 Açaí é o fruto de uma palmeira chamada de açaizeiro, seu nome científico é Euterpe oleracea, da semente 
(caroço) se extrai o suco, uma parte do caule é comestível, chama-se palmito. 
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Figura 03: Trajeto de Macapá até a Escola Clodóvio Coelho  
                  
                               A                                                                                            B                                                              
 

   
 
                                        C                                                                                                         D                                                              
 

    
                                         
                                         E                                                                                                         F 
 

     
   Fonte: FARIAS, Rosana R. T. S de, 2018. 
 

No caminho percorrido até a escola é possível perceber a Geografia do lugar e suas 

peculiaridades. A imagem A representa o local de partida da embarcação, Porto do Igarapé da 

Fortaleza na capital Macapá. A imagem B compreende a travessia do rio Amazonas. Na 
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imagem C visualiza-se o barco margeando o outro lado do rio chegando às Ilhas Queimadas 

no estado do Pará. Sequentemente, a imagem D demonstra a saída do grande rio Amazonas e 

a entrada no rio Morcego. Pode-se visualizar o ancoramento da canoa no porto da Vila do 

Morcego na imagem E e, por fim, a Escola Clodóvio Coelho na imagem F. A trajetória tem a 

duração de aproximadamente duas horas dependendo da potência do motor da embarcação. 

Quanto à Amazônia pode-se dizer que é o espaço das diversidades socioculturais, 

formada por múltiplas sociedades que desenham uma grande rede de lugares que se interligam 

e se articulam por meio dos elementos mundiais. É como expressa Santos (2005), a região é a 

materialidade entre a dialética global e a dinâmica dos lugares. 

O ensino de Geografia das escolas ribeirinhas precisa alcançar essas dimensões 

espaciais, trabalhar a dinâmica entre os lugares por meio dos elementos e processos que os 

articulam, caso contrário, corre o risco de ser uma Geografia que ora apresente apenas 

dimensões das localidades sem conexões com outros espaços, ou por Geografias de lugares 

desconectadas do contexto amazônico e da realidade ribeirinha. Diante desta preocupação, 

indaga-se: que (quais) caminho (s) o professor pode trilhar para desenvolver o ensino que 

compreenda a dialética entre o lugar ribeirinho, a Amazônia e o mundo? Podem existir 

múltiplas respostas para esta questão, mas nesta tese se apresenta o contexto amazônico como 

o eixo articulador nesta dinâmica. 

Diversos fatores conduzem a Amazônia como um elo entre o lugar e o mundo, um 

deles é expressado por Gonçalves (2012), para ele, dentro dela coexistem muitas Amazônias, 

ressaltando as diversidades espaciais manifestadas na produção da região arraigada de 

contradições e interesses antagônicos pelas sociedades que a constituem. Um olhar sobre a 

região torna visível a multiplicidade socioespacial, a teia regional formada pelas grandes 

metrópoles, Manaus, Belém e São Luís, cercadas por emaranhado de médias e pequenas 

cidades formando os complexos urbanos e, nos interstícios, há heterogeneidade de lugares. 

A comunicação entre eles ocorre pelas veias do sistema global, que expandem seus 

tentáculos por toda a região, modernas tecnologias de mobilidade e interlocução 

proporcionam o fluxo comercial de pessoas e de cultura, esse processo caracteriza a 

Amazônia pelas suas singularidades e pluralidades. Os contextos das Ilhas Queimadas e da 

Amazônia, “são espaços que cada vez mais se constituem numa articulação entre o local e o 

mundial” (CARLOS, 2007, p.12), na produção e reprodução de seus espaços são guardiãs de 

conteúdos geográficos, o que permite ser apropriados pelas escolas para se fazer leituras 

espaciais. 
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Diante desse cenário, o ensino representa um desafio para os professores de Geografia 

das escolas ribeirinhas, diversas são as complexidades que se apresentam durante o processo 

educativo, um dos problemas a ser ultrapassado é a dificuldade na articulação entre o conjunto 

de elementos processados no ensino: o conteúdo curricular, o livro didático, a realidade desse 

espaço, os conhecimentos dos professores e alunos e o contexto escolar amazônico. 

Essa questão se mostra como um dos obstáculos em aproximar a Geografia formal 

escolar com o lugar vivido, no cotidiano dos alunos amazônicos ribeirinhos, com o espaço 

global. Dar sentido e significado ao ensino instigou os professores nessa busca. Tal situação 

despertou o interesse em contribuir com os docentes ribeirinhos na empreitada de refletir e 

interpretar esse universo escolar, e vislumbrar novas perspectivas teóricas e práticas para o 

ensino de Geografia.  

Diante das problemáticas apresentadas e da reflexão sobre que Geografia seria capaz 

de potencializar o ensino nas escolas ribeirinhas amazônicas, concatenada com os 

conhecimentos, vivências e experiências dos professores e alunos e com a geografia global, 

visando possibilitar leituras críticas espaciais, o caminho encontrado foi de conceber o 

contexto Amazônico como ponto de partida na construção do conhecimento, dentro da escala 

relacional entre o lugar com a região e com o mundo, denominou-se, nessa pesquisa, de escala 

geográfica amazônica. 

Na interpretação de escala geográfica foram consideradas as concepções de Souza 

(2013) que a constitui como uma construção social e Castro (2014), a autora propõe analisar e 

discutir os fenômenos espaciais por meio das escalas para além da analogia geográfica-

cartográfica, estabelecendo sentido e significado tanto objetivo, quanto subjetivo às 

explicações. A partir desse entendimento e da possibilidade de que o contexto amazônico 

possa contribuir de forma significativa na compreensão de conteúdos geográficos, instigaram 

as seguintes prerrogativas: de que forma o contexto amazônico, enquanto uma escala 

geográfica, pode potencializar o ensino de Geografia nas escolas ribeirinhas? 

Ainda, como os instrumentos didáticos, currículos e livros, orientam e possibilitam o 

ensino a partir do contexto amazônico como referência na construção do conhecimento 

geográfico?  De que forma os professores se apropriam dos conteúdos curriculares e do livro 

didático em seus planejamentos e práticas pedagógicas, com a finalidade de possibilitarem a 

leitura do espaço geográfico considerando o contexto amazônico e a relação com o lugar e 

com o mundo?  Quais ações ou ferramentas didático-pedagógicas podem potencializar o 

ensino que articule e/ou relacione o lugar, a região e o mundo na construção do conhecimento 

geográfico escolar com o uso da escala geográfica amazônica? 
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As interrogativas permitiram traçar os objetivos da pesquisa: compreender e 

potencializar o ensino de Geografia em escolas ribeirinhas, a partir do contexto amazônico 

como uma escala geográfica na relação/interação com o lugar e com o mundo. Para tanto, foi 

necessário analisar como a proposta curricular contempla, orienta e possibilita o ensino de 

Geografia na relação/interação entre o contexto amazônico com o lugar e com o mundo, ainda 

como os professores utilizam os conteúdos curriculares em suas práticas pedagógicas. 

Também se buscou analisar em que medida o livro didático potencializa o ensino e 

como ocorrem as relações e articulações entre as práticas e os textos escolares com a realidade 

local, amazônica e global, bem como os professores desenvolvem o processo de ensino de 

geografia quanto aos aspectos e dimensões didático-metodológicas, tendo como referência o 

contexto amazônico na escala geográfica, lugar-região-global. 

Por fim, se buscou potencializar o ensino, por meio de ferramentas didático-

pedagógicas que referencie a Amazônia e articule/relacione com o lugar e com o mundo na 

construção do conhecimento geográfico. Diante dos objetivos propostos, a pesquisa se 

desenvolveu no âmbito da conjunção entre a prática pedagógica dos professores, o conteúdo 

curricular oficial, o livro didático e na aplicação do conjunto de conhecimentos específicos da 

matéria Geografia, gerais do conteúdo e sobre o contexto amazônico e lugar ribeirinho. 

Nessa intermediação encontrou-se como alicerce as concepções de Lee Shulman 

(1986; 1987) e de sua seguidora Mizukami (2004), os quais definem e discutem as bases do 

conhecimento para o desenvolvimento do ensino, defendem que o professor deve dominar o 

seguinte conjunto de conhecimento: os específicos do conteúdo, pedagógico do conteúdo, 

gerais e do contexto educativo. 

Para Mizukami (2004) as bases do conhecimento de Shulman vem sendo apropriadas 

ao longo dos anos pelos pesquisadores a partir de uma variedade de perspectivas teórico-

metodológicas. Especificamente, nesta pesquisa, as bases do conhecimento de Shulman 

(1986) se encontram nos interstícios da mediação didática entre os conteúdos curriculares 

(matriz e livro), os planejamentos e as práticas pedagógicas, buscando apreender a escala 

geográfica amazônica como importante via na construção do conhecimento escolar ribeirinho. 

O currículo escolar e o livro didático são elementos que coadunam na proposta. Para a 

análise do currículo e no entendimento de como os professores ribeirinhos interagem com ele, 

ancorou-se nos pressupostos de Gimeno Sacristán (2013), que o concebe como conteúdos 

inacabados que devem ser mediados no processo de ensino, adaptados de acordo com os 

objetivos e as pretensões do ensino, bem como, ao contexto dos alunos. Na interpretação do 

livro didático, como instrumento utilizado no cotidiano da sala de aula das escolas ribeirinhas, 
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tomou-se como referência os trabalhos de Castrogiovanni e Goulart (2001) que além de 

descreverem as características de um bom livro didático, recomendam que essa ferramenta 

possibilite o ensino de geografia dentro da visão crítica.  

Nos trabalhos de Tonini e Goulart (2017) sobre os desafios para potencializar o livro 

didático de Geografia, encontrou-se o respaldo para compreender as ações articuladoras com 

esse instrumento. Nesse mesmo direcionamento, considerou-se Callai (2011), a qual discute o 

livro didático a partir da aplicação de seus conteúdos como uma ferramenta de articulação 

entre a realidade do aluno e o mundo, atribuindo ao professor como mediador do ensino a 

responsabilidade de proporcionar essa relação. 

Diante dessa munição teórica, o currículo e o livro didático foram compreendidos 

neste estudo como importantes ferramentas de interação e articulação entre os conhecimentos 

básicos que o professor deve dominar, compreendendo aqui a acepção das bases do 

conhecimento do ensino defendidas por Shulman (1986) com o contexto amazônico como 

uma escala para a construção do conhecimento geográfico. 

As Ilhas Queimadas, enquanto o lugar dos alunos ribeirinhos, e a Amazônia, como o 

contexto espacial regional do ensino, foram pensados, refletidos e apropriados na pesquisa 

dentro da concepção crítica geográfica de Milton Santos (2005; 1988). Para o referido autor 

lugar e região são espaços que se produzem na dialética das vivências internas com as 

determinações externas, também admite que as interações e relações socioespaciais são 

produtos das particularidades do lugar ou da região com o dinâmica global. 

Ao assumir a perspectiva crítica e dialética da forma de pensar o lugar e a região no 

ensino, as Ilhas Queimadas e a Amazônia foram admitidas neste estudo como uma construção 

sociocultural e econômica cotidiana, ao mesmo tempo em que a dinâmica mundial se expressa 

nesses espaços, é no âmbito do entrelace das particularidades com a globalização que a vida 

se processa formando o contexto escolar ribeirinho. Ciente de que a dialética é pensar e 

considerar o contraditório, procurou-se neste trabalho fazer todo esforço analítico no sentido 

de provocar o distanciamento necessário do objeto de estudo para enxergar a dialética nas 

análises. 

Na busca do método investigativo capaz de desenvolver os objetivos propostos, 

concatenar teoria e prática, e, que, ao mesmo tempo, correspondesse aos nossos anseios de 

interagir como coparticipante de todo o processo de construção do conhecimento, optou-se 

pela investigação do tipo colaborativa ancorada nas bases da pesquisa qualitativa. 

Considerando o ponto de vista de Chizzotti (2009), a utilização da linha metodológica 

qualitativa possibilitou estudar o ensino de Geografia nas escolas ribeirinhas por meio das 
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análises objetivas e subjetivas dos dados, também permitiu constituir a essência dos fatos e 

fenômenos dentro da ótica da pesquisadora e dos professores.  

O aspecto colaborativo outorgou o envolvimento direto da pesquisadora e dos 

professores com a problemática apresentada, ao mesmo tempo em que possibilitou a 

contribuição conjunta, pois, segundo Pimenta (2005), a base desta tipologia de pesquisa está 

na participação do pesquisador e do professor no processo investigativo, nas atitudes e de 

todas as situações que envolvem o ensino, juntos constroem os diálogos e as reflexões sobre 

as práticas pedagógicas.  

A pesquisa colaborativa e seus desdobramentos no ensino de Geografia proporcionam 

dinâmicas despertando o pensar, a reflexão e a prática por meio de ações efetivas, o que 

contribui para melhoria das práticas pedagógicas (SOUZA; CAVALCANTI, 2013). A 

constituição da experiência direta em sala de aula, com vistas a mergulhar na essência do 

processo pedagógico nas escolas ribeirinhas, foi proporcionada pelo emprego da técnica da 

observação participante, segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2010) esse tipo de técnica 

envolve o pesquisado e a pesquisadora em descobrir os significados do fenômeno.  

A pesquisa qualitativa do tipo colaborativa com a inserção da técnica da observação 

participante, formaram o compêndio metodológico medular para o desenvolvimento da 

investigação. Por meio do dispositivo metodológico aplicado, os professores de geografia das 

escolas das Ilhas Queimadas juntamente com a pesquisadora empenharam-se em pensar, 

discutir, refletir e observar com vistas a compreender a realidade e construir novas ações, 

visando potencializar o ensino ribeirinho por meio da escala geográfica amazônica.  

É necessário explicitar que, como se trata de pesquisa colaborativa, 

fundamentalmente, construída em conjunto entre os participantes, portanto, dando liberdade 

para proposições e discussões, a pesquisadora, inicialmente, considerando sua experiência em 

pesquisa e docência, principalmente sobre o contexto escolar ribeirinho, apresentou aos 

professores da ribeira o contexto amazônico para ser experimentado como base teórico-

metodológica para a construção do conhecimento.  

Essa proposta foi compreendida e incorporada por todos os participantes, dessa forma, 

a escala geográfica amazônica tornou-se a centralidade dos estudos, que, por meio da pesquisa 

colaborativa, associada a técnica da observação participante, compreenderam o eixo norteador 

das observações, análises e interpretações das práticas educativas, assim como, das ações a 

serem implantadas a partir das intervenções no ensino de geografia nas escolas Alexandre 

Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho. 
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A priori, visando a organização da pesquisa quanto ao cronograma das visitas e ações 

investigativas, bem como, a percepção sobre o contexto escolar nos espaços ribeirinhos 

selecionados, foi realizada a pesquisa exploratória. Segundo Chizzotti (2009) a relevância 

desse tipo de pesquisa está no fato de proporcionar estudos preliminares do fenômeno a ser 

investigado, permite visualizar melhor as problemáticas e contribui na sistematização da 

pesquisa.  

Essa etapa foi realizada no primeiro semestre de 2016 e segundo de 2017, totalizando 

quinze dias, os instrumentos utilizados foram a máquina fotográfica para registrar aspectos do 

cotidiano e o diário do ribeirinho, esse último, criado para descrever as observações e 

percepções do contexto escolar. As informações compuseram o texto ilustrativo e dissertativo 

do trabalho. Também se aproveitou esse momento para junto com os professores sistematizar 

e organizar os trabalhos de campo com relação ao tempo de execução e aos planejamentos 

gerais. 

A pesquisa toma por base as análises do currículo e do livro didático utilizados nas 

escolas, os quais norteiam as práticas cotidianas do ensino de Geografia, na busca de 

compreender como estas ferramentas orientam e possibilitam que os professores possam 

relacioná-los com o contexto amazônico, para tanto foi realizada a análise desses conteúdos, 

segundo Chizzotti (2009), essa técnica é importante no sentido de desvelar os conteúdos e 

significados tanto explícitos, quanto implícitos em um documento.  

Tendo em vista que o ensino está na centralidade da pesquisa, portanto, os professores 

foram os sujeitos envolvidos, se priorizou os seus olhares, as percepções e as críticas sobre os 

planejamentos e as práticas pedagógicas do processo educativo. Assim, para dar visibilidade 

ao pensamento e a voz do docente foi aplicada entrevista por meio de questionário e oral 

registrado em gravador, além das conversas nas margens dos rios que aconteciam durante os 

encontros informais. 

Sobre as entrevistas, Chizzotti (2009) compreende como fundamental no 

desvelamento de processos e situações, dentre outros que se deseja investigar, pois consistem 

na exposição de ideias, pensamentos e opiniões do entrevistado sobre algo relacionado ao 

tema pesquisado. A utilização desta técnica permitiu entender como os professores ribeirinhos 

se relacionam e interagem com os conteúdos curriculares e o livro didático, bem como a 

forma de desenvolver suas práticas pedagógicas com vistas a perceber como envolvem a 

Amazônia e a relação com o lugar e com o mundo nas discussões e abordagens. Dessa fase 

dialogada e dos questionários participaram cinco professores, sendo três que atuam no ensino 
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do 3º ao 5º ano e dois que trabalham com a matéria Geografia nas classes do 6º, 7º, 8º e 9º 

ano. 

Na aplicação da observação participante, foram selecionados os dois professores que 

trabalham especificamente com a Geografia do 6º ano, sendo um (01) de cada escola. O 

instrumento que deu suporte à investigação foi o diário de classe/campo criado para registrar a 

dinâmica, processos educativos e ocorrências na sala de aula.  

Para Minayo, Deslandes e Gomes (2010) o diário de campo é a ferramenta de trabalho 

do observador participante, trata-se de um caderno ou arquivo eletrônico com o objetivo de 

armazenar tudo da pesquisa para a realização da análise qualitativa. O referido instrumento 

das escolas ribeirinhas compôs o conteúdo e as informações necessárias para as análises e 

interpretações, correspondente ao ensino do professor de geografia em suas práticas 

pedagógicas, considerando a escala amazônica, os conteúdos curriculares e os seus 

conhecimentos. 

Na escola Alexandre Ferreira da Silva a observação participante foi realizada em 

junho de 2018, enquanto que na Escola Clodóvio Coelho ocorreu em agosto do mesmo ano, 

em ambas teve a duração de doze dias, três aulas de observações das práticas pedagógicas do 

professor e nove de observações com intervenções. A observação participante foi 

desenvolvida em períodos diferentes nas escolas em decorrência da logística em relação à 

distância geográfica entre as duas instituições, sendo de uma hora de barco a motor entre as 

duas escolas, dessa forma, inviabilizando que a pesquisa ocorresse concomitantemente.  

Esse fato também fez com que a leitura crítica do diário de classe não ocorresse na 

presença dos dois professores ao mesmo tempo, porém, a pesquisadora tornou-se a mediadora 

no processo de execução compartilhando todos os debates, argumentos, propósitos e 

definições. Dessa forma, o diário de classe produzido durante a observação participante foi 

discutido com os professores e a pesquisadora, foram elencadas as problemáticas que 

ocorreram durante o processo de ensino dando suporte para os planejamentos e as ações a 

serem desenvolvidas a partir da propositura do trabalho.  

Considerando todo o contexto do ensino e o objetivo da pesquisa: potencializar o 

ensino partindo do referenciamento da Amazônia nos conteúdos curriculares, considerando a 

dimensão relacional escalar-lugar ribeirinho-Amazônia-mundo, foram realizados os 

planejamentos, definidas as ações didático-pedagógicas e concretizadas na prática em sala de 

aula. As discussões e decisões ocorreram à luz do que preconiza o método da observação 

participante: buscar a construção do conhecimento entre a pesquisadora e os docentes, bem 
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como, participação conjunta nas análises, significações, planejamentos e ações (SOUZA 

CAVALCANTI, 2013).  

A primeira decisão foi de não prejudicar o percurso do currículo no semestre, então, 

decidiu-se pela continuidade dos assuntos que estavam sento trabalhados pelos professores. 

Na escola Alexandre Ferreira da Silva as temáticas exploradas foram: “O estudo da natureza e 

sua importância para o homem” e “O campo e a cidade”. Na escola Clodóvio Coelho somente 

este último tema foi desenvolvido, o primeiro havia sido concluído antes de iniciar a 

observação participante. 

As ações foram sistematizadas da seguinte forma: introdução dos temas com aulas 

expositivas dialogadas, com vistas à construção de conceitos importantes mediante a 

articulação entre as abordagens dos textos do livro didático com os conhecimentos dos alunos 

e professores, buscando trazer a realidade amazônica como referência para a compreensão dos 

conteúdos. 

Outra estratégia implementada foi a leitura, análise e interpretação de mapas, visando 

demonstrar aspectos inerentes à Amazônia e ao lugar ribeirinho, tais como: localização 

geográfica da região e das Ilhas Queimadas e estudos dos processos geográficos por meio da 

espacialidade e interações entre os lugares. O material didático de apoio foram os mapas 

formais, Mapa-múndi, do Brasil, da Amazônia e dos estados do Pará e Amapá, doados à 

escola pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) conseguidos por intermédio 

da pesquisadora. 

Variadas técnicas de ensino foram aplicadas para o desenvolvimento dos conteúdos: 

nas oficinas de materiais pedagógicos, o ensino foi concentrado nas observações, análises, 

interpretações e confecção de mapas, inclusive em forma de quebra-cabeça, também como 

material de apoio foram construídos o painel de imagens e a maquete. A participação da 

pesquisadora no processo de ensino foi ativa no sentido de colaborar com os planejamentos, 

execução das aulas expositivas e da confecção e aplicação do material pedagógico. 

As atividades proporcionaram o ensino por meio do mapa mental, também deram 

visibilidade à região amazônica e as suas peculiaridades quanto aos aspectos socioespaciais e 

territoriais. Com esse material foi possível trabalhar a Amazônia na articulação com o lugar 

ribeirinho e o mundo.  

Os mapas mentais foram compreendidos como esboços cartográficos, sem os rigores 

dos produtos convencionais, mas que têm um imenso valor ao representar a leitura particular 

do espaço feita pelo indivíduo, é uma ferramenta capaz de aproximar os conhecimentos 

científicos ensinados na escola da leitura do cotidiano (RICHTER, 2011, p.12). 



26 
 

 

No sentido de fortalecer ainda mais os conteúdos curriculares, foi produzido pela 

pesquisadora e professores ribeirinhos um material textual de apoio sobre o campo e a cidade 

na Amazônia brasileira (apêndice B), nele contém um conjunto de gêneros textuais, imagens e 

propostas de atividades, além de trazer muitas informações históricas e geográficas 

específicas das Ilhas Queimadas. Os textos e as imagens foram pensados e organizados de 

forma a atender parte da demanda necessária de conhecimentos específicos sobre o lugar e a 

Amazônia.   

Na confecção deste material didático procurou-se encontrar na simbiose entre as 

escalas cartográfica e geográfica a forma de leitura espacial dos fenômenos geográficos, 

projetando a observação e compreensão dos conteúdos tanto na perspectiva objetiva, quanto 

subjetiva. A primeira compreende o estudo do fenômeno mediante uma relação matemática 

entre as dimensões do espaço real e do representado, a segunda é uma escala da dimensão 

social, portanto, extrapola os limites estatísticos e de ocorrência do fenômeno (SOUZA, 

2013). 

A escala é uma estratégia de apreensão da realidade como representação, mas não 

necessariamente está associada apenas à escala cartográfica para a realização das análises 

espaciais, mas, às possibilidades heurísticas das escalas (CASTRO, 2014). Considerando as 

escalas na dimensão cartográfica e geográfica nos textos produzidos procurou-se demonstrar o 

espaço geográfico de forma a compreender os fenômenos correlacionados entre o lugar-

região-mundo. 

Outros aspectos considerados no planejamento do material didático foram em relação 

as limitações das condições físicas e pedagógicas da escola, principalmente quanto à ausência 

de recursos didáticos, à exemplo das mídias, por estes fatos optou-se em demonstrar os 

fenômenos por meio de figurações impressas, também por atividades propostas passíveis de 

serem executadas. 

O material foi amplamente explorado nas duas classes do 6º ano. As discussões com 

base no seu conteúdo permitiram a construção do conhecimento geográfico de forma a 

relacionar o contexto amazônico com o lugar ribeirinho e com a dinâmica global. As 

propostas de atividades contidas no conteúdo integraram o aluno nas discussões, dando 

oportunidade para que ele incorporasse os seus conhecimentos e se transformasse em um dos 

construtores dos saberes.   

Ao final da observação participante se aprofundaram os diálogos e ocorreu a leitura 

crítica sobre todos os procedimentos da pesquisa e seus efeitos no ensino, as discussões foram 

proveitosas, foi mais uma oportunidade de tecer comentários sobre os pontos positivos e 
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negativos da experiência. Esse momento foi registrado de duas formas: por meio de entrevista 

gravada com os professores e diálogo informal, as considerações foram o termômetro para se 

ter a certeza dos resultados do nosso trabalho.  

Diante do caráter empírico-subjetivo da pesquisa, focada nas particularidades e 

experiências dos sujeitos envolvidos e nas análises e interpretações dos dados, as informações 

foram abordadas de forma qualitativa e descritiva na tese.  

É pertinente relatar que para a execução de um trabalho dessa envergadura foram 

muitos os desafios a vencer para cumprir o trajeto da pesquisa, compreendeu um conjunto de 

situações e de correlações de forças, intectual, mental e física, o querer e a certeza de que era 

possível fazer foram os poderosos lemes da direção. 

O primeiro contratempo foi em relação às navegâncias pelos rios da Bacia Amazônica, 

apesar de não ser novidade para mim, algumas viagens surpreenderam com os constantes e 

enormes banzeiros5. A confiança estava depositada no conhecimento e na astúcia de quem 

convive com a dinâmica das águas no seu dia-dia, o ribeirinho, sempre firme na direção do 

barco. 

Foi complexa a conciliação entre a vida pessoal, o trabalho na cidade de Macapá e a 

dedicação à pesquisa nas Ilhas Queimadas, há uma separação natural - o rio Amazonas, a 

travessia tem a duração de cinquenta minutos de embarcação chamada voadeira6, e entre a 

escola Alexandre Ferreira da Silva e a Clodóvio Coelho o distanciamento é de uma hora.  

As idas e vindas tornavam-se cansativas e desgastantes, porém, a determinação e o 

desejo de vencer foram maiores do que os receios e os temores, além do acolhimento e do 

apoio incondicional das comunidades escolares que somavam para o fortalecimento da 

pesquisadora. 

A logística do sistema educativo das escolas foi outro complicativo a superar, o 

professor da escola Alexandre Ferreira da Silva trabalha no sistema multisseriado, ou seja, 

alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano na mesma classe, além de ministrar aulas em outras duas 

disciplinas, esta questão foi resolvida por iniciativa do professor, decidiu concentrar as aulas 

de geografia para o 6º ano durante o período da pesquisa.  

Outra situação foi o fato do professor não apresentar formação inicial na matéria 

Geografia, a questão não foi ignorada nas observações e nem na execução da pesquisa, por se 

                                                 
5 Banzeiros: grandes ondas dos rios ou mares (DICIONÁRIO ON LINE, https://www.dicio.com.br/banzeiro/). 
6 Voadeira é uma embarcação movida a motor com estrutura e casco de metal, muito utilizada no transporte 
fluvial (https://pt.wikipedia.org/wiki/Voadeira_(embarca%C3%A7%C3%A3o). 
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acreditar que a realidade educacional do ensino na Amazônia precisa ser descortinada, o 

ensino ribeirinho e seus condicionantes ainda são desconhecidos. 

O docente da escola Clodóvio Coelho apresenta formação inicial em Geografia, mas 

também, além dessa matéria, trabalha com mais duas no sistema regular do ensino, ministrava 

apenas uma aula semanal de Geografia no 6º ano, o que levaria um longo período de 

observação participante, diante do fato, o professor condensou algumas aulas, dando fluidez à 

pesquisa. 

Outro percalço durante o desenvolvimento da investigação foi em relação ao 

desconforto térmico nas salas de aula das duas escolas, espaços muito fechados e sem 

corredor de ventilação provocava extremo calor. Professores e alunos reclamavam bastante da 

situação. As questões foram sendo superadas no dia-dia e a pesquisa seguiu seu curso. Os 

fatos foram contornados de forma satisfatória e sem causar prejuízos para o desenvolvimento 

do ensino na escola e para a execução da pesquisa. 

Pode-se inferir que a trajetória da pesquisa se traduz como uma antítese, foi árdua, mas 

também gratificante, o cansaço era amenizado pelos longos banhos de rios nos igarapés nos 

finais de tarde, bem como a degustação da culinária ribeirinha era um momento de satisfação 

e apreciação dos sabores amazônicos.  

No caminho para a escola, no mesmo barco que os alunos e os professores, apreciava-

se a paisagem e a infindável floresta que os rios contornavam, muitos pássaros em seus voos 

rasantes nos acompanhavam.  A viagem era um momento de encontro e de diálogo, de 

compartilhar as histórias cotidianas das famílias. Alguns alunos passam um longo período 

navegando até chegarem à escola, saíam de suas casas às dez da manhã e desembarcavam na 

escola às treze horas. 

Em meio ao conjunto de situações e emoções o trabalho foi desenvolvido e se 

constituiu na defesa da tese de que a escala geográfica amazônica potencializa o ensino de 

Geografia, proporciona significados aos conteúdos curriculares quando estabelece a 

aproximação do contexto amazônico e escolar com a atual conjuntura global, possibilitando 

fazer análises e leituras críticas do espaço geográfico, a partir das relações e interações entre o 

lugar, a região e o mundo. Partiu-se do ponto de vista de que o lugar ribeirinho e o mundo se 

traduzem na Amazônia, espaço de vida e das experiências dos alunos e professores, e, que por 

meio dela, pode-se construir conhecimentos geográficos e compreender os fenômenos 

mediante a relação entre o espaço vivencial e o espaço global, ou seja, por intermédio da 

escala geográfica amazônica.  
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Para melhor compreensão do transcurso da tese, apresentamos uma síntese teórico-

metodológica da pesquisa. 

 
Figura 04: Organograma da trajetória teórico-metodológica da pesquisa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Organizado por FARIAS, Rosana R. T. S de, 2018. 

Questão norteadora: 
 
De que forma o contexto amazônico, enquanto uma 
escala geográfica, pode potencializar o ensino de 
Geografia nas escolas ribeirinhas? 
 

A tese parte do princípio de que: 
 
O lugar ribeirinho e o mundo se traduzem na 
Amazônia, ou seja, no espaço de vida e das 
experiências dos alunos e professores, e, que por meio 
dela pode-se construir conhecimentos geográficos e 
compreender os fenômenos mediante a relação entre o 
espaço vivencial e o espaço global, ou seja, por 
intermédio da escala geográfica amazônica. 
 

Questão norteadora 1 
 
Como os instrumentos didáticos, 
currículos e livros, orientam e 
possibilitam o ensino a partir do 
contexto amazônico como 
referência na construção do 
conhecimento geográfico?   

Questão norteadora 2 
 
De que forma os professores se 
apropriam dos conteúdos curriculares e 
do livro didático, em seus planejamentos 
e práticas pedagógicas, para 
possibilitarem a leitura do espaço 
geográfico considerando o contexto 
amazônico e a relação com o lugar e 
com o mundo?   

Questão norteadora 3 
 
Quais ações ou ferramentas 
didático-pedagógicas potencializam 
o ensino quanto à articulação e/ou 
relação entre o lugar, a região e o 
mundo na construção do 
conhecimento geográfico escolar 
com o uso da escala geográfica 
amazônica? 

Objetivos propostos: 
Analisar como a proposta curricular contempla, orienta e possibilita o ensino de Geografia a partir do contexto 
amazônico e a relação/interação entre o lugar com o mundo, assim como os professores utilizam os conteúdos 
curriculares em suas práticas. 
Analisar em que medida o livro didático potencializa o ensino e como ocorrem as relações e articulações entre as 
práticas e os textos escolares com a realidade local, amazônica e global, assim como, os professores desenvolvem o 
processo de ensino de geografia quanto aos aspectos e dimensões didático-metodológicas tendo como referência o 
contexto amazônico na escala geográfica, lugar-região-global. 
Potencializar o ensino por meio de ferramentas didático-pedagógicas que referencie a Amazônia e articule/relacione 
com o lugar e com o mundo na construção do conhecimento geográfico.  

Fundamentos teóricos: bases do 
conhecimento para o 
desenvolvimento do ensino, 
defendidos por 
Lee Shulman (1986; 1987) e 
Mizukami (2004): o professor deve 
dominar o seguinte conjunto de 
conhecimento: os específicos do 
conteúdo, pedagógico do conteúdo, 
gerais e do contexto educativo. 
 

Fundamentos teóricos: 
Lugar e região: são espaços que se 
produzem na dialética das vivências 
internas com as determinações 
externas (SANTOS, 2005; 1988).  
Escala Geográfica: considera as 
dimensões sociais do fenômeno 
para além de dados matemáticos e 
estatísticos (SOUZA, 2013; 
CASTRO, 2014).  
 

Fundamentos teóricos: 
O Currículo escolar são conteúdos 
inacabados que devem ser 
mediados no processo de ensino 
pelo professor (GIMENO 
SACRISTÁN, 2013). 
Os conteúdos dos livros didáticos 
devem ser potencializados no 
processo de ensino (TONINI e 
GOULART, 2017). 

 
Métodos e técnicas de campo 

Alcance da pesquisa: Ensino de geografia ribeirinho do 6º ano das Escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio 
Coelho. Participantes: cinco professores, sendo dois que trabalham com a matéria geografia no 6º ano. 
Pesquisa colaborativa: a base desta tipologia de pesquisa está na participação do pesquisador e do professor no 
processo investigativo das ações e de todas as dinâmicas (PIMENTA, 2005). A pesquisa colaborativa e seus 
desdobramentos no ensino de Geografia proporcionam dinâmicas despertando o pensar, a reflexão e a prática por meio 
de ações efetivas (SOUZA e CAVALCANTI, 2013). 
Pesquisa exploratória: proporcionou um estudo preliminar do fenômeno a ser investigado, permitiu visualizar melhor 
as problemáticas e contribuiu na sistematização da pesquisa (CHIZZOTTI, 2009). 
Técnicas empregadas: análise do conteúdo, observação participante, questionário de entrevista, entrevista oral, e 
diálogo informal. 
Instrumentos de suporte: máquina fotográfica, micro gravador, diário de campo, mapas e diversos materiais 
pedagógicos: cartolinas, isopor, canetas hidrocor, tinta guache, dentre outros.  
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As abordagens sobre ensino de Geografia nas escolas das Ilhas Queimadas/PA: o lugar 

ribeirinho no contexto Amazônico, se traduzem em quatro seções: a primeira possibilita a 

leitura espacial do contexto amazônico de forma escalar e relacional com o lugar ribeirinho e 

o mundo, dando visibilidade a esses espaços, como produtores de conteúdos geográficos, 

prontos para serem incorporados na mediação didática do professor de forma a potencializar 

os conteúdos curriculares e suas práticas pedagógicas.   

A segunda seção leva o leitor para dentro da proposta curricular e do livro didático das 

escolas ribeirinhas, mostrando as orientações e as potencialidades que estas ferramentas 

apresentam para a mediação didática, por meio da articulação entre elas com os 

conhecimentos dos professores e alunos e com o contexto amazônico. O texto também aborda 

as práticas dos professores demonstrando como dão visibilidade ao contexto amazônico e 

como interagem com os conteúdos no exercício da docência.  

A terceira seção direciona o leitor para as escolas ribeirinhas, mais precisamente para 

as classes do 6º ano, retrata os desdobramentos da observação participante nas práticas 

geográficas das escolas. Discorre sobre a materialidade da proposta da tese, as análises, as 

ações aplicadas, as discussões e os resultados.  

Por fim, na última seção, transcreve-se uma síntese da pesquisa à luz do referencial 

teórico e metodológico utilizados nos estudos, além de sugerir propostas e orientações para 

trabalhar temáticas dentro da escala geográfica amazônica. 
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2  O CONHECIMENTO PARA ALÉM DO LUGAR RIBEIRINHO: A 
CONEXÃO ENTRE A AMAZÔNIA E O MUNDO 
 

Apesar do esforço de alguns em buscar compreender e contribuir para a melhoria do 

ensino ribeirinho na Amazônia, ainda se observa poucos avanços sobre o que ensinar e como 

ensinar em um contexto escolar tão peculiar. A base da escola ribeirinha têm sido os 

currículos e os livros didáticos padronizados, ou seja, os conteúdos que todos devem 

aprender, independente do contexto que a escola esteja inserida e dos sujeitos a serem 

formados, o ensino nacionalizado é estabelecido. 

Vesentini (2013) ao discutir sobre as realidades e as perspectivas do ensino de 

Geografia no Brasil, esclarece que a homogeneização do currículo está expressa na própria 

política educacional de ingresso nas instituições de ensino superior, como é o caso do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ainda para este autor (p.241), o ensino único para todo o 

país impacta com a necessidade democrática de deixar que cada comunidade local, por meio 

das trocas de ideias entre professores/educadores e pais de alunos, tenha o direito de 

estabelecer o currículo adequado à realidade de seus educandos. 

Recentemente foi estabelecida a nova base que deve nortear os currículos e as 

propostas pedagógicas escolares, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no que diz 

respeito as peculiaridades do ensino nos mais diversos contextos, neste caso está inserido o 

ribeirinho, pode-se constatar que orienta para que os currículos considerem a dinâmica dos 

lugares resultantes das relações espaciais historicamente construídas pelos sujeitos, entretanto, 

a base comum, ou seja, os conteúdos gerais, devem ser preservados. É necessário esclarecer 

que a BNCC não será um assunto amplamente explorado neste trabalho, pelo fato da proposta 

ainda não estar inserida formalmente nos currículos das escolas pesquisadas, além de que a 

presente investigação se encontrava em curso durante a sua homologação, porém, achou-se 

pertinente referendá-la. 

As questões postas por Vesentini e pela BNCC levam a refletir sobre como trabalhar 

os conteúdos geográficos que chegam às escolas ribeirinhas sistematizados e organizados e 

que se distanciam da vida e do cenário amazônico? Como dar significados aos conteúdos com 

vistas a valorizar o contexto escolar ribeirinho?  O que poderá traduzir os assuntos complexos 

e de difícil compreensão no processo de ensino?    

É complicado pensar nessas questões polêmicas e achar que se encontrará a fórmula 

mágica e tudo se resolverá. Por mais desafiador que seja, é dever daqueles que estão 
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envolvidos com a construção do ensino ribeirinho buscar possibilidades e apontar caminhos 

objetivando potencializá-lo. 

Colocando-nos diante desse compromisso como professores e pesquisadores, 

vislumbrou-se o contexto amazônico como base para o desenvolvimento do ensino de 

Geografia nas escolas ribeirinhas. Ante esse apontamento, faz-se necessário apresentar uma 

breve explicação sobre a seleção da Amazônia como uma escala geográfica para se pensar, 

refletir e concretizar o ensino de Geografia, no sentido de permitir ao leitor melhor 

compreensão sobre a proposta desta tese.  

Os fatores determinantes na opção pela região amazônica como matriz no ensino 

ribeirinho foram atrelados às vivências e experiências pessoais e profissionais da pesquisadora 

que, ao longo da vida, pode conhecer aspectos da diversidade geográfica da região, tanto 

como alguém que vive o seu cotidiano dentro dela como habitante, quanto como observadora 

dos lugares por meio do desenvolvimento do exercício da docência e de experimentos. 

Esses diversos olhares sobre a Amazônia possibilitaram agregar conhecimentos sobre 

os múltiplos aspectos econômicos e culturais, compreender que a região é o espaço das 

diversas representações sociais e das pluralidades histórico-geográficas urbanas, ao mesmo 

tempo em que, nela, ocorrem as interações e as articulações entre as sociedades com as 

espacialidades dos componentes sociais e econômicos mundiais. Esse conhecimento permitiu 

considerá-la como um grande laboratório na construção do conhecimento geográfico. 

Outra questão favorável, na determinação da Amazônia como um caminho no 

processo de ensino ribeirinho, foi considerada durante as observações e investigações 

realizadas sobre ensino das ribeiras, eram recorrentes os apontamentos para as dificuldades do 

professor no desenvolvimento curricular e nas práticas pedagógicas, principalmente, quando 

os temas estavam distantes da realidade do aluno. Nesse caso, reitera-se com o pensamento de 

Castro (2014, p.118) quando ressalta que a importância da utilização da escala geográfica está 

relacionada à própria complexidade dos fenômenos e a impossibilidade de apreendê-los 

diretamente. 

Considerando esse ensejo, a Amazônia foi utilizada como escala geográfica visando 

“dar visibilidade ao espaço mediante sua representação” (CASTRO, 2014, p.121), não 

somente como uma medida de proporção da representação gráfica espacial (escala 

cartográfica), mas também como referência na interpretação socioespacial dos fenômenos, 

possibilitando aos professores e alunos ribeirinhos a construção do conhecimento geográfico 

de forma relacional entre o contexto amazônico, imediatamente percebido e vivido, com 

outras realidades. 
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Dentro da conjuntura explicativa, o indicativo da Amazônia como escala geográfica se 

apresenta enquanto estratégia de apreensão da realidade como representação (CASTRO, 

2014). A essência está em analisar os fatos geográficos mais próximos dos alunos e 

professores ribeirinhos, espaço de suas vivências e experiências, como referência no 

aprofundamento do conhecimento sobre a própria região e na construção do conhecimento 

acerca de outros espaços.  

A escala geográfica amazônica foi pensada e analisada como um indicativo de novas 

possibilidades de ensino da Geografia em escolas ribeirinhas, não apenas como tema 

específico curricular que integram os conteúdos nos livros didáticos e nas matrizes dos 

currículos oficiais, mas como matriz-base na interpretação e compreensão das relações 

espaciais nos mais diversos contextos. 

Longe de pensar em uma relação escalar dentro de “articulações hierárquicas e 

verticais” (SOUZA, 2013, p.215), como bem critica o autor em seus trabalhos, nessa pesquisa 

a escala geográfica amazônica foi trabalhada de forma multilateral. A região amazônica, lugar 

ribeirinho e mundo foram explorados dentro da concepção dialética espacial, estabelecendo 

interação, relação e articulação entre as diferentes escalas de ocorrência dos fenômenos.   

Diante dessa proposta e, da complexidade de abordar a Amazônia englobando todos os 

seus aspectos espaciais, pelo fato de ser formada por enorme diversidade de lugares 

produzidos por diferentes arranjos socioespaciais, priorizou-se alguns elementos para pensar 

esse espaço geográfico como produtor de múltiplos conhecimentos prontos para serem 

apropriados pelos professores da ribeira7. 

Na pertinência de dar visibilidade à região como matriz para análises e compreensão 

dos fenômenos espaciais, a questão central que impulsionou a ideia desta seção foi de 

demonstrar como as relações espaciais amazônicas produzem conteúdos que podem 

potencializar o ensino de Geografia nas escolas ribeirinhas. 

As abordagens foram estruturadas em cinco subseções: na primeira busca-se discutir 

os fundamentos teóricos que impulsionaram a conceber o contexto amazônico como a matriz 

fundamental na interação entre o lugar e o mundo; a segunda aborda a concepção de lugar e 

região como importantes fontes analíticas para se pensar e refletir sobre a realidade 

amazônica; na terceira se apresenta a Amazônia no contexto global, bem como, suas 

particularidades; na seguinte faz-se a relação entre o lugar – as Ilhas Queimadas com a região 

amazônica e com o mundo. Por fim, na quinta subseção se discute a escala geográfica 

                                                 
7 Ribeira é um terreno baixo situado as margens de um rio, geralmente banhado por ele 
(https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/ribeira).  
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amazônica como dimensão no direcionamento da pesquisa, esclarecendo seus postulados 

teóricos e metodológicos. 

 
2.1 Subsídios teóricos do contexto amazônico como referência no ensino de Geografia 
nas escolas ribeirinhas 
 

A ideia de considerar o contexto geográfico amazônico como ponto de partida no 

ensino de Geografia nas escolas ribeirinhas pautou-se nos ideários teórico-metodológicas 

defendidos por Lee Shulman (1986; 1987), o qual apresenta um conjunto de conhecimentos 

básicos para o ensino. 

O referido autor estabeleceu os pilares de conhecimentos bases para o ensino os quais 

os professores devem dominar na atuação docente, são eles: o conhecimento do conteúdo; 

pedagógico do conteúdo; conhecimentos gerais; do currículo; dos alunos e suas 

características; do contexto educacional; e os conhecimentos dos fins, propósitos e valores 

educacionais e suas bases filosóficas e históricas. 

Na década de 1980, Shulman externou preocupações em relação à carência de estudos 

sobre os conhecimentos docentes, suas aplicabilidades e resultados no processo pedagógico, 

diante desta provocação e das concepções sobre as bases do conhecimento criadas e discutidas 

por ele, os pesquisadores das diversas áreas do conhecimento passaram a abordar amplamente 

o conjunto de conhecimentos estabelecidos por Shulman no campo do estudo sobre a 

docência, tanto no âmbito da pesquisa, no sentido de contribuir no desvelamento dos diversos 

contextos educacionais, quanto nas discussões teórico-metodológicas.  

Dentre os autores adeptos dos fundamentos de Shulman está Mizukami (2004), a 

autora discute a essência das bases do conhecimento e contribui na sua interpretação e 

compreensão. Segue a mesma linha de pensamento de Shulman, porém, com reformulações 

dos pontos da base de conhecimento estabelecida originalmente por esse autor.  

Mizukami (2004) discutiu a aprendizagem da docência na perspectiva de algumas 

contribuições de Shulman e categorizou o conhecimento do conteúdo em dois momentos, o 

primeiro se refere ao estudante-professor em fase de formação inicial, etapa em que precisa 

compreender como o conhecimento é construído, organizado, planejado e sistematizado, a 

partir de embasamentos teóricos e metodológicos. 

A segunda etapa descrita por Mizukami (2004) diz respeito ao estudante-professor que 

desenvolve o ensino, ou seja, está desenvolvendo a profissão, dele, espera-se que detenha um 

certo arcabouço de conhecimentos e que busque a diversidade e o aprofundamento dos 

saberes. A referida autora reconheceu que a base de conhecimentos para o ensino envolve 
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múltiplos conhecimentos, todos necessários e indispensáveis no processo de ensino e 

aprendizagem.  

De acordo com o que estabeleceu Mizukami (2004) se esclarece que a investigação 

compreendeu a inserção dos conhecimentos do professor que desenvolve o ensino em escolas 

ribeirinhas. Não é o foco da pesquisa investigar quais conhecimentos o professor domina, mas 

sim como articula esses conhecimentos visando compreender o espaço geográfico por meio 

da escala geográfica amazônica. 

A relevância de considerar as bases do conhecimento de Shulman (1986,1987) na 

proposta da pesquisa está no fato de admitir que o conjunto de conhecimentos dos professores 

ribeirinhos conduzem o processo de ensino. Acredita-se que a integração dos diversos 

conhecimentos é imprescindível na interação e articulação entre os conteúdos curriculares e o 

contexto amazônico.  

 No sentido de reforçar a interpretação sobre a teoria de Shulman, outras propostas 

investigativas sobre as bases do conhecimento do ensino foram consultadas, dentre elas, a 

propositura de tese de doutorado de Barbosa (2018), fundamentada nos ideários de Shulman 

analisou a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo sobre cidade na formação 

inicial do professor de Geografia em Santarém, estado do Pará, na Amazônia brasileira.  

A autora comprovou que quando o curso de formação inicial em Geografia provoca a 

formação de conhecimentos diversos como científicos e pedagógicos, o professor em 

formação potencializa esses conhecimentos nas práticas pedagógicas. Apesar dessa questão 

não estar na centralidade dessa tese, como dito antes, contudo, permeou como um elemento 

observado e considerado na pesquisa, tendo em vista que um dos professores não possuía a 

formação inicial em Geografia, mas exercia essa função na escola ribeirinha, realidade 

considerada na pesquisa em que Barbosa (2018) corroborou com as ponderações acerca do 

caso.  

 Outro trabalho interessante embasado em Shulman foi o desenvolvido por Lopes e 

Pontuschka (2015), as autoras abordaram sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo 

(CPG) na prática profissional de professores de Geografia, buscaram compreender a 

importância dessa base do conhecimento para o desenvolvimento do ensino e o fortalecimento 

da identidade profissional. Foi conclusivo que  

 
mais do que um amontoado de conteúdos tomados em si mesmos, os professores de 
geografia devem compreender que a função do conhecimento geográfico no 
currículo escolar é desenvolver no aluno um “olhar diferente sobre o mundo”, um 
modo específico de pensar, um olhar geográfico. Ao desenvolver o CPG, esse seu 
especial saber, o professor dá ao aluno a oportunidade de ver o sentido geográfico do 
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mundo e de sua própria vida. Assim, o professor de geografia experimentado é um 
profissional que domina, simultânea e integradamente, os temas e os conteúdos 
geográficos, seu sentido pedagógico, sua significação social e as formas mais 
adequadas de, em determinado contexto, apresentá-los aos alunos (LOPES; 
PONTUSCHKA, 2015). 

 
Os autores destacam pontos interessantes que foram apropriados nesta tese, tais como: 

a importância de desenvolver o conhecimento pedagógico do conteúdo no ensino ribeirinho 

considerando não apenas o contexto escolar, mas também buscar dar significados à 

construção do conhecimento geográfico sobre o mundo e sua própria realidade.  

Outro trabalho consultado foi o de Santos e Souza (2017), fundamentados nas bases do 

conhecimento de Shulman, discutem a articulação curricular entre os conhecimentos 

específicos e pedagógicos na formação do professor de Geografia, essa abordagem foi 

importante na presente pesquisa para a percepção de que uma boa mediação didática está na 

figura do professor, enquanto domínio dos conhecimentos para conseguir realizar a 

articulação entre os conteúdos curriculares e os conhecimentos que detém.  Diante disso, 

buscou-se perceber, durante as observações participantes, como o professor utilizava os 

conhecimentos para mediar os conteúdos curriculares com o contexto amazônico, ribeirinho e 

global. 

A revisão literária apontou as bases do conhecimento, traçadas por Shulman, como 

importante aporte teórico-metodológico no campo científico em diversos estudos acerca dos 

saberes dos professores e a sua aplicabilidade, fato que contribuiu para ratificar e estabelecer a 

confiança e a credibilidade do uso dos fundamentos do referido autor nessa investigação.   

A articulação entre as bases do conhecimento para o ensino, apresentadas por 

Shulman, foi fundamental no processo investigativo no sentido de dar sustentação à 

propositura da tese, ou seja, compreender e potencializar o ensino de Geografia em escolas 

ribeirinhas, tendo como referência o contexto amazônico na construção do conhecimento.  

Dimensões como o conteúdo curricular, os planejamentos e as práticas pedagógicas, 

desenvolvidas nas escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho foram analisados e 

experimentados à luz dos fundamentos das bases do conhecimento descritos por Shulman 

(1986; 1987), foram consideradas como viés analítico nas observações das práticas 

pedagógicas do professor ribeirinho e nas intervenções por meio da aplicabilidade de novas 

práticas.  

Um dos preceitos básicos de Shulman (1986; 1987) faz referências à integração do 

contexto educacional no processo de ensino, o autor retrata a necessidade do conhecimento 
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por parte do professor sobre as especificidades e peculiaridades do ambiente escolar, defende 

que o processo de ensino pressupõe compreender a realidade em que ocorre.  

Entende-se nesse ponto que o conjunto contextual compreende desde a sala de aula, a 

gestão escolar, a escola, as comunidades envolvidas e o cenário social, econômico e cultural 

do lugar de desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. No presente estudo 

focou-se o cenário amazônico e a integração da Amazônia com o mundo no fortalecimento do 

conhecimento pedagógico do conteúdo. Dentro desse direcionamento, foram explorados nas 

práticas pedagógicas os conhecimentos das peculiaridades geográficas local e regional 

integradas ao contexto mundial.  

O conjunto de práticas pedagógicas, aplicadas nas escolas durante a pesquisa, buscou 

explorar importantes temáticas do currículo que compreende a realidade do aluno no contexto 

de suas vivências e experiências na Amazônia, ampliando e abrindo as portas para a 

integração de novos conhecimentos, procurou-se criar uma base de saberes para o ensino de 

Geografia fundamentado nos conhecimentos dos alunos e professores a partir do contexto 

regional em que a escola está inserida. 

Para Shulman (1986) é importante a inclusão de conteúdos pertinentes e significativos 

para serem estudados dentro da matéria específica de conhecimento, também retrata a 

necessidade de abordagens e representações mais relevantes e fundamentais, por meio de 

correlações, exemplificações, demonstrações e explicações mais contundentes na 

compreensão das ideias. 

Wilson, Shulman e Richert, ao falarem do conhecimento generalizado como uma das 

bases dos saberes do professor, retrataram que: 

 
Embora uma compreensão pessoal da matéria seja necessária, não é condição 
suficiente para que seja capaz de ensinar. Os professores devem encontrar formas de 
comunicar conhecimentos para os outros (...).  
(...) Eles devem ter dois tipos de conhecimento da matéria: conhecimento da área 
tanto em seus aspectos genéricos, quanto em suas especificidades e conhecimento de 
como ajudar seus estudantes a entender a matéria (WILSON; SHULMAN; 
RICHERT, 1987, p. 109). 

 
Na utilização de ferramentas didático-pedagógicas potencializadoras no ensino 

ribeirinho, que referenciasse a Amazônia e articulasse e/ou relacionasse com o lugar e com o 

mundo na construção do conhecimento geográfico, considerou-se a forma de aplicação dos 

conhecimentos dos professores na mediação didática. 

Procurou-se desenvolver práticas pedagógicas que integrassem os conteúdos 

específicos geográficos com os conteúdos generalistas, considerando o espaço de vivência dos 
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alunos, o contexto amazônico e mundial, de forma a possibilitar a melhor compreensão dos 

fenômenos geográficos.   

A perspectiva desta investigação foi muito além de apenas desvelar como os 

professores pensam e compreendem os conteúdos que ensinam, e como aplicam os 

conhecimentos que detém em suas práticas pedagógicas nas escolas ribeirinhas, também  

compreendeu em criar possibilidades e potencialidades dos conhecimentos nas práticas 

pedagógicas, ou seja, como transformar os conhecimentos dos professores ribeirinhos em 

ensino de Geografia dentro da perspectiva contextual amazônica e, para além dela, 

estendendo-se para o mundo. 

Para tanto, ancorados nas bases do conhecimento para o ensino de Shulman (1987), foi 

criado um conjunto de conhecimentos, planejamentos e estratégias de ensino que 

contemplassem não somente os mais diversos contextos: local, regional e mundial, mas 

também as experiências vividas pelos alunos, professores e a pesquisadora.  

Com base no ideário de Shulman, um passo importante deste estudo foi o de investigar 

como os professores das Ilhas Queimadas interagem e se relacionam com os conteúdos 

curriculares, principalmente, desvelar como são aplicados no sentido de fazer a correlação 

com a realidade regional e mundial, ainda entender como os professores ribeirinhos abordam, 

discutem temas e utilizam os conteúdos dos materiais didáticos, a exemplo dos livros, na 

construção de um ensino que provoque o aluno da ribeira a compreender a realidade por meio 

do diálogo entre a sua vivência e experiência com os fenômenos geográficos que acontecem 

além dessa realidade, de forma globalizada. Estas questões serão aprofundadas e debatidas na 

seção três deste trabalho.  

   
2.2 As concepções de análises geográficas: o lugar ribeirinho e a região Amazônica na 
dimensão do ensino  

 
As ideias em torno das concepções de lugar e região, como elementos analíticos 

espaciais, têm se apresentado de acordo com os princípios e concepções inferidas pelas 

diferentes formas do pensamento geográfico dentro das conjunturas históricas das relações 

espaciais.  

As vertentes teórico-conceituais se definem e redefinem nas mudanças filosóficas e 

metodológicas no âmbito das investigações e do objeto da ciência geográfica. Assim posto, as 

premissas conceituais de região e lugar estão presentes desde a geografia tradicional até as 

novas ideias e abordagens traduzidas pela geografia crítica, humanística e cultural.   
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No sentido de certificar a Amazônia como objeto de estudos em escolas ribeirinhas, 

incorporou-se os pressupostos da geografia crítica. De modo generalista, está alicerçada na 

dimensão econômica e política dentro da constituição histórica em que a região e o lugar são 

analisados a partir da produção e a reprodução do capital, e apresentam sua funcionalidade no 

mundo global (SANTOS, 2005). 

Os marcos teóricos sobre região e lugar, com enfoques na concepção crítica, 

pressupõem o caráter de funcionalidade estabelecido na região a partir da dinâmica produzida 

pela fluidez econômica e social articulado pelos fluxos de mercadorias, comércio, 

informações, técnicas e pessoas dentro de um sistema global, ainda se adverte que a 

Amazônia é caracterizada por apresentar internamente suas especificidades e particularidades, 

por meio das manifestações socioculturais no mundo globalizado.  

Partindo do princípio de que a Amazônia é um espaço socialmente produzido por meio 

das práticas socioculturais, econômicas e políticas dentro da dinâmica das relações internas e 

externas, acredita-se que interpretar e explicar a Amazônia, dentro da perspectiva de ensino, 

possibilitará fazer leituras da realidade socioespacial com mais integridade da própria região e 

dos demais contextos que se apresentam, considerando as relações, interações e articulações 

entre os processos econômicos e os socioculturais que se integram no mundo cada vez mais 

globalizado.  

Santos (2005) propõe o conceito de região e lugar considerando a dinâmica global nos 

espaços regionais e as suas funcionalidades no mundo globalizado que se modificam a cada 

momento histórico. Todavia, esse autor não se detém na compreensão destes conceitos 

considerando apenas os processos externos, aprofunda seus fundamentos e ressalta que a 

forma de apropriação global das regiões e lugares não os torna homogêneos, quanto maior a 

influência externa, mais eles se mostram singulares (SANTOS, 2005). O lugar define-se como 

funcionalização do mundo e é por ele (lugar) que o mundo é percebido empiricamente 

(SANTOS, 2005, p.157-158).   

Ressalta-se que para compreender a região e os lugares é necessário o entendimento de 

como a vida se processa dentro dela, suas especificações e relações internas e particulares. 

Santos (2005) os compreendem como o resultado do fluxo de ações internas e externas 

formando um conjunto de relações que caracteriza e especifica cada região, cada lugar.  

Neste mesmo sentido o autor revela que, 

 

a unidade é o próprio do Planeta e da História, e a diversidade é o próprio 
dos lugares. Muda o mundo e, ao mesmo tempo, mudam os lugares. Os 



40 
 

 

eventos operam essa ligação entre os lugares e uma história em movimento. 
O lugar, aliás, define-se como funcionalização do mundo e é por ele (lugar) 
que o mundo é percebido empiricamente (SANTOS 2005, p.157-158) 

 
Ainda na concepção do autor (op. cit, 2005), os lugares se definem tanto por sua 

existência corpórea, quanto por sua existência relacional se diferenciando uns dos outros. 

Trata-se de um espaço geográfico em constantes mudanças, portanto, é um produto da 

sociedade, constitui-se na dialética entre o local e o global, o novo e o velho, o interno e o 

externo.  

Com base nesta concepção, nossos olhares sobre a Amazônia e o lugar ribeirinho 

focou no conjunto e na associação dos fenômenos espaciais que permeiam nesta região no 

sentido global e sociocultural, visando ampliar as discussões e produzir abordagens mais 

totalizadoras sobre este espaço de tantas complexidades. 

A proposta de região e lugar como fundamentos nas discussões geográficas escolares, 

nesta pesquisa, consiste em compreender a Amazônia e as Ilhas Queimadas de acordo com a 

dinâmica espacial global associada às significações, interpretações, particularidades e 

especificidades socioculturais e econômicas, vistas e compreendidas na construção desta 

região que podem empreender novos conhecimentos quando tomadas como referências.   

Traços relevantes que marcam a região são as contradições econômicas e culturais, 

neste imenso espaço se encontram grandes áreas metropolitanas como as cidades de Manaus, 

Belém e São Luís, espaços em que a modernidade e a circulação de mercadorias, de 

tecnologias e de pessoas ocorrem em tempo acelerado. As principais vias de deslocamento e 

ligação com o mundo são as estradas, rodovias, hidrovias, aéreo e tecnológico informacional. 

Assim como, na mesma região, há espaços em que as hidrovias são a única via de 

ligação entre os lugares, os cursos d’água proporcionam a mobilidade e a integração com os 

meios urbanos, o tempo é orientado pelos mandos e desmandos da natureza, a economia e a 

vida cotidiana são regidas pela força da tradição, os programas de rádio ainda preponderam 

como os principais veículos de tecnologias da informação e comunicação, neste contexto 

estão as comunidades ribeirinhas que congregam o arquipélago das Ilhas Queimadas no 

chamado complexo marajoara.  

É a Amazônia da diversidade social. Nela habitam os povos indígenas, ribeirinhos, 

castanheiros e quilombolas, dentre muitos outros que se poderia citar, estes projetam seu 

modo de vida de acordo com a dinâmica local e externa, esta última produzida pelas 

articulações da globalização. De alguma forma estas sociedades e os lugares estão unidos pelo 
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fenômeno que domina o espaço mundial – a globalização. Forma-se a Amazônia do espaço 

globalizado e, ao mesmo tempo, do espaço particularizado. 

No plano das desigualdades sociais, a lógica da produção espacial amazônica, ditada 

pelas regras capitalistas, estabelece abismos entre os que detêm o poder e os que estão 

subordinados, os que concentram terras e as riquezas e os que buscam um meio de 

sobrevivência (GONÇALVES, 2012). Também é a Amazônia das tensões e da luta pelo 

espaço, regidos pelos interesses antagônicos. 

A Amazônia é visualizada nesta tese no prisma da concepção dialética, ou seja, das 

contradições que se processam na construção espacial, com o intuito de apresentar o que nela 

se encontra de global e de particularidades, com o objetivo de dar visibilidade a este rico 

contexto geográfico como possibilidade de ensino nas escolas das Ilhas Queimadas.  

É uma região que oferece múltiplas possibilidades de análises espaciais que podem ser 

apropriadas no ensino de Geografia das escolas ribeirinhas como uma base na construção do 

conhecimento, as relações socioespaciais que ocorrem dentro dela, e entre ela com outros 

espaços, são importantes conteúdos para serem articulados com o currículo escolar.  

 
2.3 A escala geográfica na interpretação da Amazônia e seu ensino 

 
Para o melhor entendimento do emprego da escala geográfica nas experiências do 

ensino ribeirinho nas escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho, é interessante 

esclarecer que concepção foi atribuída na pesquisa. 

Essa preocupação se deve ao fato de que nas literaturas geográficas há certa 

complexidade no desenvolvimento conceitual de escala geográfica, muitos à confundem com 

escala cartográfica. É recorrente na discussão sobre o tema em relação a referência da escala 

geográfica como um problema, o que deixa claro que se trata de um assunto polêmico e que 

ainda efervesce no âmbito das discussões, por isso, não se aprofundará o mérito da discussão 

conceitual, mesmo porque não é o foco desse trabalho, porém, é importante esclarecer quais 

concepções estão sendo admitidas nas abordagens sobre o ensino ribeirinho.  

A princípio foram elucidadas as diferenças básicas entre escala cartográfica e 

geográfica por meio da compreensão de Souza (2013, p.179-181), o qual faz a seguinte 

distinção entre as duas escalas: 

 
A escala cartográfica consiste, simplesmente, na relação matemática que existe entre 
as dimensões de um objeto qualquer no mundo real e as dimensões do desenho que 
representa esse mesmo objeto, como se visto do alto em um mapa (ou carta ou 
planta) (...). 
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A escala geográfica, não se confunde com a cartográfica. Não com a fração da 
divisão de uma superfície apresentada em um documento cartográfico, mas sim com 
a própria extensão ou magnitude do espaço que se está levando em conta (...). 

 
Percebe-se que existem diferenças nítidas entre a escala cartográfica e a geográfica 

quanto à forma de representação dos fenômenos e quanto às dimensões nos estudos espaciais: 

a primeira considera a representação gráfica do tamanho real do espaço, admitindo escala 

matemática, reduções e projeções, ou seja, está no plano da objetividade. 

A escala cartográfica admite uma linguagem específica, ao representar os fenômenos 

matematicamente se cria um sistema de signos para a efetiva leitura dos documentos, mapas, 

cartas, plantas etc., dessa forma, há necessidade do conhecimento do sistema semiótico 

(ALMEIDA; PASINNI, 1999). Enquanto que na escala geográfica, os fenômenos estudados 

são observados não como proporcionalidades entre o real e o representado, mas considerando 

as dimensões sociais de ocorrência. Assim entendido, é possível adequá-la ao espaço e ao 

fenômeno determinado que se pretende estudar. Para Castro (2014) a escala geográfica seria a 

aproximação com a realidade para a observação dos fenômenos, ainda a relação entre as 

escalas permite relacioná-los nas diversas dimensões escalares. 

Acredita-se que a diferença crucial entre a escala cartográfica e a escala geográfica 

está na forma de estudar e analisar o fenômeno, a escolha da escala está diretamente ligada 

aos objetivos da pesquisa ou do estudo, é uma questão metodológica, a primeira se restringe 

em demonstrá-lo espacialmente e graficamente, a segunda permite entrar na subjetividade do 

fenômeno havendo maior participação do pesquisador na compreensão do mesmo. Ainda na 

escala geográfica as dimensões são compreendidas em diversos níveis escalares, inclusive, de 

forma articulada e relacional. 

Neste estudo foi imprescindível a utilização das duas escalas, a cartográfica como 

ferramenta da leitura espacial dos documentos geográficos e nas representações individuais e 

coletivas do espaço cotidiano (mapas mentais), a geográfica na compreensão dimensional e 

articular dos fenômenos entre as diversas escalas.   

Souza (2013, p.199-213) oferece uma classificação dessas dimensões escalares dentro 

da escala geográfica:  

 
Escala (ou nível) do corpo. (...) McMASTER e SHEPPARD (2004:4) afirmam, com 
naturalidade, que “[a] s escalas usadas pelos geógrafos humanos vão do corpo 
humano até o globo” (...). 
Escala (ou nível) dos “nanoterritórios” neologismo proposto por Souza (2006) para 
determinar a escala das casas, das ruas das fábricas, etc. (...). 
Escala (ou nível) local. (...) se refere a recortes espaciais que, em graus variáveis, de 
acordo com o seu tamanho, expressam a possibilidade de uma vivência pessoal 
intensa do espaço, para além do nível “nano” (...). 
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Escala (ou nível) microlocal. (...) equivale a recortes territoriais que, a despeito de 
apresentarem tamanhos diversos, teriam, todos eles, em comum o fato de que se 
referem a espaços passíveis de serem experenciados intensa e diretamente no 
quotidiano, exemplo um bairro, um quarteirão, um sub-bairro (...). 
Escala (ou nível) mesolocal. Equivale ao que se poderia chamar de “nível local 
“strictu sensu”: para a população urbana, a cidade, entendida como centro urbano 
individualizado ou mesmo, mais abrangentemente, como uma aglomeração de 
cidades de porte médio (...). 
Escala (ou nível) macrolocal. (...) refere-se às áreas metropolitanas, cidades, 
municípios, etc. (...). 
Escala (ou nível) regional. A região constitui a moldura imediata do nível local (...) 
trata-se de um espaço vivido (embora não tão direta e intensamente como um recorte 
de nível local). (...).   
Escala (ou nível) nacional. Trata-se da escala do país, ou seja, aquela do território 
ocupado por um Estado formalmente soberano (...).  
Escala (ou nível) Internacional. São desdobrados em dois níveis escalares: Escala 
(ou nível) de grupos de Países. Consiste em um agregado de dois ou mais países; 
Escala (ou nível) Global. Abrange o mundo inteiro (...).  
 
 

A classificação definida pelo autor demonstra claramente que a escala geográfica está 

relacionada ao “caráter de construção social da escala” (SOUZA, 2013, p.210), os processos 

importantes na construção dos espaços dão visibilidade às escalas que se deseja utilizar nas 

pesquisas de cunho geográfico. 

Os estudos de Souza contribuíram para a reflexão feita ao adotar a Amazônia como a 

escala geográfica na conexão entre o lugar ribeirinho e o global, são três dimensões que estão 

no ímpeto das escolas ribeirinhas, o lugar, a região e o mundo, ao levá-las para dentro do 

currículo escolar e do livro didático possibilitaram múltiplas práticas pedagógicas valorando 

os conhecimentos nas diversas dimensões e entre elas. 

Ao desenvolver o trabalho pedagógico nas escolas procurou-se dar ênfase à dialética 

entre as diferentes escalas, a produção do conhecimento geográfico ocorreu de forma a 

correlacionar os fenômenos espaciais tanto com o cotidiano do lugar, quanto na dimensão 

regional e global. 

 
2.4 O mundo na Amazônia e a Amazônia no mundo: uma visão para o ensino     de 
Geografia 

 
Apresentar o contexto amazônico nos seus múltiplos aspectos geográficos, econômico, 

social, cultural, tecnológico, urbano e rural foi o caminho trilhado para refletir e pensar esta 

região como um dos aportes teóricos e metodológicos no ensino da Geografia ribeirinha, 

considerando a articulação com os mais diversos contextos mundiais, a globalização.  

Sobre as dimensões para se compreender o mundo e construir conhecimentos 

geográficos, Santos (2005) faz referências ao processo de modernização e globalização, relata 
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que se trata de nova fase da história humana e estes se constituem como elementos para a 

compreensão dos diferentes aspectos da realidade. 

Aprofundando esse pensamento, Carlos (2007) faz a seguinte reflexão: as sociedades 

no mundo globalizado apresentam tendências à homogeneização ao mesmo tempo em que 

permite a diferenciação. 

Ainda, para esta autora,  

 
a globalização materializa-se completamente no lugar, aqui se 
lê/percebe/entende o mundo moderno em suas múltiplas dimensões, 
numa perspectiva mais ampla, o que significa dizer que no lugar se vive, 
se realiza o cotidiano e é aí que ganha expressão o mundial. O mundial 
que existe no local, redefine seu conteúdo, sem, todavia, anularem-se as 
particularidades (op. cit, p.14).  

 
Foi frente a estas concepções, aliadas às vivências e experiências de pesquisadora na 

região, que se pensou e refletiu a Amazônia como um espaço da coexistência do global, 

evidenciado e caracterizado pelas marcas do processo de globalização e modernização, e, do 

particular, reflexo da forma interna de apropriação que ocorre no âmbito das relações sociais e 

culturais que se expressam na cotidianidade dos lugares, no seu modo de vida e na articulação 

espacial intrínseca a eles.   

Dentre as várias formas de concretude da globalização foi perceptível sua 

manifestação no bojo das mudanças ocorridas na região, principalmente, no final do século 

XX, quando esse processo se injeta com mais intensidade provocando profundas 

transformações. Becker (2004) relaciona a esse momento mais dois aspectos fundamentais 

que se correlacionam, o crescimento demográfico urbano e o desenvolvimento industrial.  

Verifica-se na Amazônia a formação de novos arranjos espaciais decorrentes da 

diversificação da economia marcada pela intensificação dos fluxos empresariais, de capitais e 

financeiros globais e pelas mudanças populacionais, o povoamento regional passou a se 

localizar ao longo das rodovias e não mais ao longo da rede fluvial, como no passado, 

transformando-se em uma floresta urbanizada (BECKER, 2005).  

Estas mudanças alteraram a configuração socioespacial da Amazônia. A região que 

carregava o paradigma de pouco populosa, com a concentração populacional no campo, 

apresentou crescimento acelerado colocando-a na atualidade como uma das regiões brasileiras 

que mais cresceu demograficamente.  

De acordo com o IBGE (2016), entre o período de 1970 e o ano 2000, a população 

praticamente triplicou, aumentou de 5,3 milhões de habitantes para 15, 1 milhões. Esse 
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mesmo órgão faz estimativa para o ano de 2018 de um crescimento para 18,16 milhões. 

Grande parte dessa população está concentrada nos centros urbanos. 

A valorização estratégica das cidades, principalmente, em termos de infraestrutura 

técnica e científica foi uma das condições essenciais e básicas para a intensificação da 

inserção da Amazônia no processo de globalização, no sentido de se estabelecerem as 

relações entre ela e o mundo. Becker (2004) destaca a conectividade regional como um dos 

elementos mais importantes na Amazônia, principalmente, pela implantação das redes de 

telecomunicações, estradas e rodovias, o que permitiu articulações locais/ nacionais, bem 

como locais/ globais.  

Para Santos (2005, p.89) o sistema de cidades constitui o arcabouço econômico, 

político, institucional e sociocultural. Diante disso, se reconhece que elas produzem o aparato 

funcional e estrutural, ou seja, o suporte e a logística para o desenvolvimento da globalização 

na Amazônia. Becker (2005) considera três grandes metrópoles amazônicas como as frentes 

de recursos financeiros, de investimentos urbanos e sustentação das redes globais na região, 

Belém (Pará), Manaus (Amazônas) e São Luís (Maranhão), destacam-se pela primazia na 

centralidade regional.  

Os seus conteúdos geográficos permitem perceber com mais nitidez a globalização por 

serem os centros de difusão e concentração deste processo na região, apresentam modernas 

redes técnicas e de informação se transformando em canais de articulações e interações 

econômicas, políticas, culturais e sociais, aproximando as localidades e as colocando na rota 

global.  

Com base neste raciocínio, a cidade de Belém, na Amazônia Oriental, é para Veloso 

(2015) historicamente considerada uma referência regional por ter sido o entreposto nas 

políticas de integração, gestão e planejamento territorial nacional. Além de se consagrar como 

centro metropolitano de influência e articulações com as cidades médias e pequenas 

constituindo o intercâmbio entre os lugares e o mundo. Belém se configura como um polo 

regional globalizado e de modernização, detém a rede “técnica-científica e informacional” 

(SANTOS, 1996) na escala mundial que propicia os investimentos internacionais, onde 

negócios são discutidos, planejados, articulados e implementados na região, ou fora dela, 

porém, com seus subsídios.   

As amostras geográficas amazônicas iniciaram pelas metrópoles regionais. Ao se 

trafegar pelas ruas de Belém são perceptíveis os traços da atual modernidade que se 

contrastam com os atributos da cidade histórica, os grandes casarões, igrejas, o Teatro da Paz 

e colégios de arquitetura europeia, muitos tombados pelo patrimônio histórico. Segundo 
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Corrêa (2010), estes contornos urbanísticos seguiam os modelos e padrões das cidades de 

Paris e Londres, entre as décadas de 1870 e 1912, momento histórico em que a Amazônia 

vivia no auge da Belle Époque8, se usava a expressão “Belém, a Paris na América”.  

Os resquícios da modernidade da Belle Époque se contrastam com a globalizada, os 

novos modelos urbanísticos, caracterizados pelos modernos condomínios verticais, se 

sobrepõem aos velhos casarões, assim como os bairros nobres que comportam a elite paraense 

se interpõem há uma gama de bairros periféricos afastados do chamado centro da cidade.   

Com o proceder da modernidade, Belém do Pará apresenta avançado sistema de 

serviços biotecnológicos, bancários, comerciais e considerável rede de shopping center que 

disseminam as novidades e a moda, além de conter um número elevado de consumidores. 

Está se falando de uma cidade que contém 1.446.042 de habitantes (IBGE, 2016). 

Trata-se de lócus de atração da economia globalizada que conduz o plano da vida 

urbana e reflete em um raio de extensão trazendo para o seu domínio várias sub-regiões 

amazônicas. Levando em consideração o arco de influência que forma a Região Metropolitana 

de Belém (RMB)9 integrados socialmente e economicamente, o mesmo reúne sete municípios 

próximos em uma faixa de continuidade (processo de conturbação), Belém, Ananindeua, 

Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Isabel do Pará. Dentre as 

diversas cidades médias e pequenas, distritos e localidades que compõem a zona de influência 

de Belém destacam-se as cidades de Afuá e Macapá e o arquipélago das Ilhas Queimadas, 

foram retratadas nesta pesquisa, e não outras, por estarem no interesse dessa discussão. 

Diante do que se apresenta, forma-se na Amazônia oriental uma extensa rede urbana. 

Entende-se aqui por rede urbana um conjunto de aglomerações produzindo bens e serviços, 

junto com uma rede de infraestrutura de suporte e com os fluxos, que através desses 

instrumentos de intercâmbio, circulam entre as aglomerações (SANTOS, 2005, p.89). 

Nesta compreensão, a região metropolitana de Belém se consolida no contexto 

regional como um espaço funcional, que detém o aparato tecnoestrutural e científico 

necessário para promover as relações e interações econômicas e políticas em sua zona de 

influência, e se mantém como um dos “nós da circulação e distribuição na rede urbana 

regional” (SANTOS, 2005, p.70).  

                                                 
8 Sobre a Belle Époque em Belém, ver: SARGES, Maria de Nazaré. Belém: Riquezas produzindo a Belle Époque 
(1870-1912). Belém: Paka-Tatu, 2000. 
9 A RMB foi instituída pela Lei Complementar Federal em 1973, alterada em 1995, 2010 e 2011, sua população 
é de 2 422 481 habitantes, segundo a estimativa populacional de 2016 do IBGE, sendo a segunda região 
metropolitana mais populosa da Região Norte do Brasil. 
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Apesar de que nas últimas décadas autores como Castro (1994) e Trindade Jr. (2006) 

apontam certo enfraquecimento destas centralidades, em decorrência do fortalecimento 

econômico de algumas sub-regiões que se estabelecem como zona de influência sobre as 

regiões vizinhas, contudo, reconhecem que ainda há primazia das grandes metrópoles. 

Santos (2005, p.72) considera as centralidades das grandes cidades regionais por suas 

funções qualitativas e quantitativas, a diversificação de bens e serviços está relacionada à 

capacidade de consumo da população interessada. Neste ponto de vista, observa-se a cidade 

de Belém como o centro dinâmico da Amazônia Oriental e, a grosso modo, pode-se dizer que 

ela é uma extensão do mundo por comportar um conjunto de elementos e objetos que 

representam as diversas partes do globo. 

Em meio ao processo de globalização, a cidade de Belém também se destaca pela sua 

projeção no mundo por meio de seus aspectos identitários e culturais, um deles é a 

gastronomia, derivada das misturas étnicas que historicamente compunham este espaço 

(ORICO, 1972), a culinária belenense tem forte influência indígena, europeia e africana. Dos 

indígenas herdaram o material e os utensílios que resultou no sabor dos pratos regionais, cita 

como exemplo a exótica maniçoba10. 

Dentre os principais alimentos da dieta do paraense está o açaí (euterpe olerace), em 

processo de expansão mundial, segundo Peixoto (2014) esta expansão é atribuída à sua 

popularidade para o ganho do vigor físico e energético, assim ficou conhecido 

internacionalmente pelas suas propriedades nutritivas e está sendo cada vez mais incorporado 

no mercado nacional e internacional.  

Outras iguarias como o tacacá11, a castanha-do-Pará, o cupuaçu, a farinha de mandioca 

e o pato no tucupi, compõem o conjunto de sabores típicos do Pará que marcam a cultura 

desta região em âmbito nacional e internacional. Um dos lugares de referência da gastronomia 

e da cultura belenense é o Ver-o-Peso, que além de comercializar os produtos in natura, 

também oferece os pratos da cozinha paraense, açaí com camarão ou peixe frito, suco de 

cupuaçu, dentre outras iguarias regional. Por meio da gastronomia traduzem-se os laços 

históricos, sociais e culturais do povo paraense. 

Não se pode deixar de revelar que nesse espaço ocorre a manifestação das crenças e 

dos simbolismos, encontram-se as essências, sementes, plantas e raízes, que segundo as 
                                                 
10 Iguaria feita das folhas da mandioca brava, moídas e cozidas exaustivamente por dias, uma iguaria indígena 
que era apreciada pelos Tupinambás que sofreu influência dos colonizadores brancos, que acrescentaram à 
maniva defumados bovinos e suínos (SANTOS; PASCOAL, 2013). 
11 Tacacá é um alimento quente feito com a mistura do tucupi, goma de mandioca, camarão e jambú, é servido 
em um recipiente chamado de cuia, parecido com uma tigela. Tucupi é um caldo de cor amarelada retirado da 
mandioca. 
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crendices populares quando utilizados de forma correta, seguindo os rituais, resolvem 

problemas das mais diversas ordens, amorosas, financeiras, doenças e emocionais. 

Por mais que a população belenense incorpore em seu cotidiano os elementos 

globalizados a exemplo dos festfoods, ritmos musicais de outras regiões, as manifestações 

culturais e religiosas, como o hábito alimentar, as danças típicas, a exemplo do carimbó12, o 

Círio de Nazaré, a linguagem, símbolos, crenças e mitos, enfatizam o caráter tradicional do 

povo belenense que constitui uma Amazônia que se diferencia e se destaca no contexto 

global.   

O povo belenense se reconhece por um conjunto de antíteses, a memória do passado 

que se faz presente na paisagem urbana em meio à modernização exacerbada, o modo de se 

expressar e a culinária local que contracenam com a global. Diante do exposto, resgata-se 

uma inferência de Santos (2005, p.170), cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão 

global e de uma razão local, convivendo dialeticamente.  

Outra importante cidade regional é Manaus, considerada a metrópole da Amazônia 

ocidental. Foi instituída como região metropolitana do Brasil em 2007 pelo governo do 

Amazonas, apresenta cerca de 2,1 milhões de habitantes (IBGE, 2016).  

De acordo com a Lei complementar do Amazonas nº 52 de 30 de maio de 2007, a 

Região Metropolitana de Manaus compreende os municípios de Autazes, Careiro, Careiro da 

Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, 

Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves, alguns em relativo processo de conturbação, 

porém, sua área de influência econômica e sociocultural se estende por todo o território do 

Amazonas e do Estado de Roraima. Assim, Manaus é considerada o centro político, 

financeiro, comercial, educacional e cultural da Amazônia Ocidental. 

Após passar por longos períodos de estagnação econômica, por conta do 

enfraquecimento da economia da borracha, na transição do século XIX para o XX, houve o 

restabelecimento de sua economia, na visão de Becker (2005), 

 
(...) foi um posto avançado geopolítico colocado pelo Estado na fronteira norte, em 
pleno ambiente extrativista tradicional. Há problemas na Zona Franca, mas hoje ela 
é grande produtora não só de bens de consumo duráveis, como da indústria de duas 
rodas, de telefonia e mesmo de biotecnologia (op. cit, p. 73). 
 

Esta questão estava atrelada ao modelo de desenvolvimento econômico implantado 

pelo Governo Federal na década de 1960, pautada na integração produtiva e social dessa 

                                                 
12 Carimbó é um ritmo musical amazônida, um gênero de dança de roda de origem indígena 
(https://www.google.com.br/search?ei=que+é+a+dança+do+carimbo). 
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região como garantia da soberania nacional fronteiriça, um dos caminhos encontrados foi a 

criação de uma base econômica na Amazônia Ocidental.  

Com a Implantação da Zona Franca e do Polo Industrial em Manaus na década de 

1960, ocorreu elevada centralização das atividades econômicas e concentração populacional 

(OLIVEIRA; SCHOR, 2009), além de se tornar uma das principais portas de entrada da 

mercantilização global. 

Forma-se na cidade de Manaus o que Santos (2005) denomina de centro dinâmico da 

região circundante dentro do sistema urbano nacional. Esta metrópole não só concentra bens e 

serviços de alto teor tecnológico, como também desponta para a produção industrial e zona de 

circulação e consumo, constitui-se não só em um espaço de relações local e nacional, mas 

também global. 

Seu forte papel de metrópole regional está relacionado ao fato de concentrar as 

principais sedes regionais e nacionais de instituições financeiras, empresas públicas e privadas 

e organizações, importantes para o desenvolvimento do estado (TRINDADE Jr. 2006). Além 

de deter algumas das maiores empresas na área da biotecnologia, de transportes, 

comunicações, indústrias petroquímicas, ainda, desenvolveu um dinâmico centro comercial e 

portuário.  

Essa Região Metropolitana também possui uma localização geográfica estratégica em 

relação à América Latina, Europa e aos Estados Unidos, o que proporcionou ao Aeroporto 

Internacional de Manaus o destaque como a principal porta de entrada e saída da Amazônia 

em relação ao transporte aéreo (OLIVEIRA; SCHOR, 2009). 

Paralelamente a estas questões, se apresenta a cidade da diversidade cultural, das 

expressões dos usos e costumes que confrontam os novos modelos da vida modernizada 

urbana. A interação entre a cultura europeia e a indígena, historicamente implantadas nessa 

região, possibilitou a criação de uma cultura eminentemente regional, de modo geral se 

manifesta na linguagem, culinária e artesanato. 

Neste cenário estão os povos das águas, comunidades indígenas e ribeirinhas que 

mantém seus rituais de pesca e caça. A incorporação de alguns elementos da globalização não 

excluiu os significados simbólicos e a manutenção de suas práticas cotidianas. A cultura da 

floresta manauara se mescla com a da cidade, os materiais típicos das matas, condimentos 

alimentares e a matéria-prima para os artefatos, madeira, cerâmica, palha de tucumã, fibra e 

palha de tucum, tela de juta e o cipó titica, são utilizados na tessitura de objetos e 

ornamentações. 
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Na visão de Carlos (2007), estes elementos culturais criados e recriados no mundo 

globalizado particularizam historicamente os lugares. Com base nesta ideia, esse conjunto 

heterogêneo de culturas que incorporam em seus cotidianos traços da globalização, uns com 

mais ou menos intensidade, formam a população manauara e, estes por sua vez, se agregam à 

população da região, conhecida mundialmente como amazônica, onde muitos, 

equivocadamente, ou por não a conhecerem, ainda a enxergam como homogênea. 

Em relação à metrópole São Luís, pode-se dizer que a entrada do Maranhão na cadeia 

global na metade da década de 1970 ocorreu por conta da expansão dos projetos industriais na 

Amazônia, a exemplo do Grande Carajás, o qual proporcionou a construção da Estrada de 

Ferro interligando a Serra dos Carajás no Pará ao Porto de Itaqui no Maranhão, também 

despontando para a instalação da Companhia Vale do Rio Doce (Atualmente, VALE), 

consórcio ALUMAR (Alumínios do Maranhão S.A.) e projetos agroindustriais, tais como 

eucalipto e bambu para a produção de celulose, cana de açúcar, pecuária bovina e álcool 

(TRINDADE JR. 2006).  

Esses empreendimentos resultaram no destaque deste estado brasileiro na exportação 

de minérios, que foram ganhando espaço na economia nacional e internacional. Nos lugares 

em que preponderava a economia camponesa tradicional agropecuária baseada no setor 

primário, torna-se importante centro no ramo da metalurgia. 

O reflexo deste contexto econômico repercute na capital São Luís de forma 

contundente, principalmente, no que diz respeito ao aumento da concentração populacional, 

bens e serviços, segundo a estimativa do IBGE (2016) a capital apresenta cerca de 1,5 milhões 

de habitantes (IBGE, 2016), o crescimento populacional foi paulatino desde a década de 1970, 

que apresentava 270.651 habitantes. Por outro lado, seguido do aumento das desigualdades, 

da pobreza e das áreas periféricas. Para Veloso (2015) o que a tornou polo de atração 

populacional foi a implantação dos grandes projetos, os quais ascenderam à expectativa de 

desenvolvimento econômico do município de São Luís, criando a ideia de desenvolvimento 

econômico na cidade.  

A centralidade econômica e social de São Luís sobre as mais diversas localidades, a 

levou a ser legalmente considera como a Região Metropolitana da Grande São Luís na década 

de 1990, através da Lei Complementar Estadual nº 038/98. Seu raio de ação engloba os 

municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa, Bacabeira, Rosário, 

Santa Rita e Alcântara. 

Na compreensão de Machado (1999), o processo de reestruturação urbana das capitais 

dos estados na Amazônia, se deve, principalmente, à política de urbanização, incentivada pelo 
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estado a partir do incremento da produção econômica na região. Em acordo com o autor é 

possível perceber a hegemonia econômica e social da capital São Luís pelo considerável 

crescimento da cidade, que, segundo Santos (2012), recebeu incrementos públicos e privados 

levando a constituição de uma rede urbano-metropolitana que detém um considerável 

complexo logístico que serve de ponto de apoio para o desenvolvimento dos mercados local, 

nacional e mundial. 

Não obstante ao processo histórico de europeização na Amazônia é possível perceber, 

ao longo do centro histórico na cidade de São Luís, a herança das edificações deixadas pelo 

passado, que a partir da década de 1970 vem contrastando com os novos padrões de 

modernidade inseridos pelo avanço da globalização.   

Entre o global e o regional destacam-se as singularidades culturais e sociais desta 

metrópole que se manifestam por meio de elementos simbólicos e folclóricos como o bumba-

meu-boi e tambor-de-crioula. Estas festas de tradição afro-indígenas são conhecidas 

nacionalmente e internacionalmente.  

Também se destaca pela pluralidade dos sabores e exóticos temperos herdados dos 

africanos, indígenas e europeus, reflexo do intercâmbio cultural amazônico que desde as suas 

raízes vem passando por um processo de hibridização da cultura13. Entendendo aqui como 

hibridismo cultural o encontro de culturas e o seu intercâmbio, e não como sendo um processo 

que leva a perda de tradições e raízes locais (BURKE, 2003).   

Além das grandes metrópoles importantes de referências para este estudo e, diante das 

muitas sub-regiões que se poderia exemplificar, optaram-se pelas cidades de Macapá e Afuá 

ambas relacionadas ao local de estudos, as Ilhas Queimadas. A articulação entre estas 

localidades está no ímpeto das relações econômicas, sociais e culturais, onde a base da 

circulação de mercadorias e pessoas são os eixos fluviais. 

O município de Afuá pertence ao estado do Pará, é a sede política e administrativa das 

Ilhas Queimadas, as escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho são de 

responsabilidade do referido município. Porém, a intensidade relacional ocorre com a cidade 

de Macapá, capital do estado do Amapá, em decorrência de um conjunto de aspectos 

estruturais, dentre eles está a distância geográfica, estando estas mais próximas da comarca de 

Macapá, a 76 km, em relação à Belém, 320 km (Figura 05). 

                                                 
13 Sobre o conceito de hibridismo cultural ver BURKE, Peter. Hibridismo cultural. São Leopoldo: Ed. da 
Unisinos, 2003. CANCLÍNI, Néstor García. Culturas hibridas: estratégias para entrar y salir de la modernidad. 
Buenos Aires: Sudamericana, 1992. 
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A cidade de Macapá torna-se a escala comercial entre as Ilhas Queimadas com Afuá e 

com as outras cidades brasileiras, a dinâmica estabelecida compreende desde aspectos 

econômicos até a sociocultural, se tornando uma importante zona de influência.  

 
 
Figura 05: Distâncias entre as cidades de Afuá, Macapá e Belém 

 
Fonte: Google Earth, acesso em 23/10/2017. 

 
Em relação à centralidade urbana de Macapá, Santos (2012) retrata que está 

relacionada:  

 
aos objetivos de sua criação em 1758, que enquanto uma vila militar previa 
resguardar a entrada norte do vale Amazônico perante ameaças estrangeiras. Depois 
de passado um longo período de estagnação econômica e retração demográfica 
durante o século XIX e primeiras décadas do século XX, a cidade de Macapá, 
transformada em 1945 na capital do ex-Território Federal do Amapá, passou a 
concentrar em seu espaço os principais investimentos públicos e privados, 
possibilitando-lhe tornar a principal base logística das atividades econômicas 
desenvolvidas na região (SANTOS, 2012, p.94). 

 
Também pode ser observada por meio da comercialização, dos serviços terciários 

referentes a bancos e hospitalares que são, geralmente, realizados em Macapá. Sobre esta sub-

região como zona de influência pode se dizer que  

 
é possível verificar a importância da cidade de Macapá como centro urbano regional, 
através das pessoas que desembarcam nessas localidades em busca de serviços 
públicos e privados mais especializados. Também pode ser verificado o fluxo de 
produtos industrializados que embarcam na capital e, se destinam aos mais 
longínquos recantos dos emaranhados rios que se anastomoseiam pela foz do 
Amazonas, e das cargas desembarcadas, quase sempre, produtos regionais como o 
açaí, farinha, frutas, peixes e camarão, que drenados da floresta chegam pelo 
Amazonas para abastecer as feiras livres de Macapá, onde algumas estão instaladas 
em sua margem. (SANTOS, 2012, p.60). 
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Não obstante à realidade apresentada da cidade de Macapá, como zona direta de 

influência nas Ilhas Queimadas e outras localidades, Amaral (2010) considera que Belém 

ainda se configura como principal entreposto e centralidade, por apresentar considerável 

arcabouço de bens e serviços globalizados e se destacar como distribuidora de produtos, assim 

mantêm-se como importante zona de influência, juntamente com a contrapartida dos lugares 

de acordo com a função e com o papel na dinâmica econômica e social que cada um exerce, 

criando-se uma rede urbana na Amazônia Oriental, ainda sobre o comando da grande 

metrópole.  

Assim pode-se dizer que se forma uma rede sub-regional entre as Ilhas Queimadas, 

outras localidades próximas, Afuá e Macapá, que constituem um lastro na grande rede 

liderada pela metrópole Belém. Sobre este aspecto peculiar da circulação destas sub-regiões 

da Amazônia no contexto global, Santos (2012) revela que: 

 
Apesar da estratégia de desenvolvimento adotada para a Amazônia entre o Estado e 
o grande capital, a integração econômico-espacial promovida pela inserção dessa 
região no processo de globalização não foi suficiente para reduzir significativamente 
as distâncias entre as pequenas cidades e os demais níveis hierárquicos das redes 
urbanas, que diante de uma série de atritos reduzem ou inviabilizam diversos tipos 
de fluxos. Tal situação vai denotar na fragilidade das redes urbanas amazônicas, 
fragilidade relacionada à existência de uma série de impedimentos aos fluxos de 
pessoas, mercadorias e serviços (SANTOS, 2012 p.89) 
 

Nesse caso das fragilidades em relação aos fluxos estão às cidades de Macapá e Afuá, 

por não possuírem interligações rodoviárias com outras cidades brasileiras o acesso é por via 

aérea ou hidrovias. No cotidiano da capital Macapá é possível perceber a relação com as ilhas 

ribeirinhas e o município de Afuá por meio do intenso trânsito de embarcações nas áreas 

portuárias, a dinâmica comercial se configura como elemento fundamental para a 

compreensão destas interações espaciais. 

Os fluxos de mercadorias e passageiros entre estas localidades são diários, as 

embarcações chegam e partem de diversos portos, dentre eles os principais são: Perpétuo 

Socorro, Rampa do Santa Inês, Igarapé da Fortaleza, Canal do Jandiá e Canal das Pedrinhas. 

Geralmente, a produção trazida pelos embarcados são comercializados nos próprios portos ou 

nas feiras, dentre a produção estão: frutas, leguminosas, peixes, camarões e animais de criação 

(suínos e aves), o intercâmbio se estabelece quando compram os produtos da cidade para 

suprir suas necessidades.  

A cidade de Afuá, situada ao norte do Estado do Pará e a noroeste da Ilha do Marajó, 

se estende por 8.372,8 km², comporta um quantitativo de 35.017 habitantes (CENSO IBGE, 

2017), destaca-se no cenário amazônico pela sua tipologia urbana diferenciada que destoa do 
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padrão urbano predominante, conforme se apresenta em relação às grandes cidades 

metropolitanas regionais.  

Afuá é denominada por Trindade Jr. (2013) como uma cidade ribeirinha, muitos a 

chamam de “Veneza da Ilha do Marajó”14. É margeada por três rios, Cajuuna, Afuá e 

Marajozinho. Difere-se das cidades brasileiras quanto à arquitetura urbana, pelo fato de ter 

sido construída em cima da várzea, a cidade é uma grande palafita. As passarelas (ruas) 

principais são de concreto e a maioria de madeira, a estrutura não permite o trânsito de 

veículos automotores, o transporte é a bicicleta. À serviço da população está o bicitáxi15 

(Figura 06) e o carrinho de mão para carregar cargas. 

Além destas duas formas de deslocamento, o transporte mais utilizado é a embarcação 

motorizada ou manual (remo) que permite a circulação nas comunidades da região, a primeira 

para outras cidades e municípios mais distantes, também possui um aeroporto para aeronaves 

de pequeno porte, porém, está sujeito à dinâmica das marés, no período de enchentes não há 

como aportar, a base fica coberta pelas águas.  

 
Figura 06: Vistas da cidade de Afuá/PA. Bicitáxi (esquerda) e porto (direita) 

  
Fonte: http://www.afua.pa.gov.br/o-municipio/turismo-e-lazer/. Acesso em agosto de 2017. 
 

Estas características inerentes à forma de apropriação espacial denotam o modo de 

vida urbano na cidade das águas. Sobre este aspecto, Trindade Jr (2010) revela que: 

 
As cidades ribeirinhas têm fortes enraizamentos, fortes ligações socioeconômicas e 
culturais com a escala geográfica local e regional; enraizamentos estes que traduzem 
estreita relação com o rio, não simplesmente pela localização absoluta, devido ao 
fato de estarem à beira do rio, mas, e principalmente, por apresentarem uma 
interação funcional com esse elemento natural. São exemplos disso, a circulação 
fluvial, de subsistência material (fonte de recursos alimentares, uso doméstico etc.), 

                                                 
14 É assim conhecida pelo fato por apresentar semelhanças com a cidade de Veneza na Europa em relação à 
cidade de Afuá, tanto quanto Veneza, serem margeadas por cursos d’água.    
15 Bicitáxi: Bicicleta adaptada com dois assentos dianteiros. 
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a utilização lúdica (uso do rio para o lazer) e simbólica (a importância do rio no 
imaginário sociocultural). Por isso, são, a rigor: a) cidades pequenas quanto ao seu 
tamanho populacional e à extensão de seu formato territorial; b) localizadas às 
margens dos rios, e, em geral, de grandes rios, seja considerando a sua largura, seja 
levando em conta o volume de água e, ainda, o tamanho de seu curso fluvial, sendo 
este, inclusive, um importante atributo fisiográfico a ser considerado; c) tradicionais, 
no sentido do ordenamento espacial do conjunto espacial onde se inserem, do padrão 
de seu ordenamento intra-urbano, da produção econômica e das relações 
socioculturais locais e regionais (TRINDADE JR, 2010, p.119). 

 
A cidade de Afuá é exemplo da enorme diversidade urbana amazônica. As 

particularidades no modo de vida estão expressas na forma como a cidade é estruturada, desde 

a configuração geográfica até as especificidades socioculturais. Os elementos globalizados e a 

modernidade projetam-se nesse espaço, mas não de forma intensa como nos grandes centros 

urbanos. A cidade de Afuá é um lugar que ‘se produz na articulação contraditória entre o 

mundial que se anuncia e a especificidade histórica do particular’ (CARLOS, 2007, p.14).  

 
2.5 As Ilhas Queimadas no contexto regional/global  
 

Após a explanação sobre as pluralidades geográficas amazônicas dentro do processo 

da modernização/globalização, tentando enxergar as contradições socioculturais, para 

demonstrá-la como um importante caminho no processo de ensino, surge a seguinte questão: 

como o contexto econômico e sociocultural das Ilhas queimadas interagem nas dinâmicas 

regional e global, tendo em vista as particularidades do seu modo de vida e a articulação com 

a região e o mundo?  

Para responder a esta questão foi necessária a combinação de dois fatores: a 

experiência como pesquisadora sobre a vida na ribeira nas Ilhas Queimadas advindas das 

vivências no lugar, combinados com o olhar de investigadora mediante as observações 

durante a pesquisa exploratória, o que resultou na composição de um instrumento chamado de 

diário do ribeirinho. Nele estão armazenados todos os dados pertinentes ao conhecimento 

adquirido sobre o modo de vida desta população.  

Deixando claro que o objetivo principal nesta tese não é o de traçar diagnóstico sobre 

o modo de vida das comunidades, o que se pretende é contextualizar na combinação de 

aspectos econômicos, sociais e culturais para especificar o contexto das escolas Clodovio 

Coelho e Alexandre Ferreira da Silva, por conseguinte, situar o lugar na Amazônia. 

Partindo da indagação proposta, face ao que foi exposto no ensaio anterior, a respeito 

da centralidade das cidades mantendo uma faixa de domínio econômico e sociocultural sobre 

outras sub-regiões, pode-se inferir as Ilhas Queimadas como sendo submetida a dois eixos de 

centralidade, um deles estabelecido pela metrópole regional de Belém, geograficamente o 
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referido arquipélago faz parte do município de Afuá, pertencente ao estado do Pará, 

politicamente e administrativamente estão atreladas às decisões e legislações desta comarca.  

O outro pela cidade de Macapá, por conta da maior proximidade geográfica entre as 

Ilhas Queimadas e essa capital, fato facilitador do seu papel de polaridade econômica, político 

e social nesta sub-região. Esta articulação é considerada por Trindade Jr. (1998) como um 

espaço de sustentação da reprodução do capital dentro da região. Aprofundando mais ainda 

esta ideia, a dinâmica espacial estabelecida entre as duas localidades não só produz fluxos de 

mercadorias e pessoas intensificando as interações econômicas, mas também sociais e 

culturais.   

De acordo com Amaral (2010), a cidade de Macapá passou a se constituir como uma 

cidade média a partir da concentração de bens, serviços e visíveis avanços da modernidade, 

antes pertencentes apenas às metrópoles regionais, o que proporcionou se configurar como um 

centro de influência regional.  

A relação direta com Macapá é demarcada pela intensa comercialização, a produção 

dos ribeirinhos das Ilhas Queimadas como o açaí, farinha de mandioca, hortaliças e frutas, é 

comercializada nos pequenos portos e feiras de Macapá, assim como, produtos, bens e 

serviços oferecidos por esta capital são usufruídos pelas populações do arquipélago. 

Entretanto, pode-se dizer que Macapá também serve de entreposto entre as Ilhas Queimadas e 

a grande metrópole Belém. Esta cidade abastece o mercado com grande parte dos produtos.  

A partir deste contexto, compreende-se que há uma rede de centralidades estabelecida 

pela polaridade da sub-região de Macapá que está conectada à cidade de Belém. Esta relação 

entre os ribeirinhos das Ilhas Queimadas com a cidade de Macapá constitui uma 

conectividade direta com outros espaços amazônicos e com o mundo, onde cada lugar 

apresenta sua função nesta dinâmica.  

Tendo em vista que há limitações na conexão mais direta entre as Ilhas e o mundo pela 

transmissão das informações por meio de técnicas informacionais avançadas, a exemplo dos 

celulares e computadores, ferramentas que ainda estão sendo incorporadas ao cotidiano destes 

sujeitos, a inserção destas comunidades no mundo globalizado ocorre em um tempo mais 

lento, na controvérsia do tempo das grandes metrópoles e das cidades médias.  

Para Carlos (2007) houve, na contemporaneidade, uma compactação e diminuição 

substancial do tempo, entretanto, esta autora se reporta aos lugares que apresentam conteúdos 

particulares em relação à forma de apropriação e ao cotidiano. As localidades das Ilhas 

Queimadas são exemplos de tempos estabelecidos pela própria dinâmica do lugar. 
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Assim sendo, considera-se as Ilhas queimadas como um lugar que se define nas suas 

especificidades, onde o tempo ainda está atrelado às dinâmicas da natureza, aos fluxos e 

refluxos das marés em interação com as florestas e, no processo produtivo, predominam as 

tecnologias tradicionais. 

Diante do que foi exposto, se questiona como se expressam a modernização e a 

globalização nas Ilhas Queimadas? Ao adentrar nas residências para visitas informais 

observou-se o contraste entre os produtos industrializados com os tradicionais: o fogareiro à 

lenha e o fogão a gás, o primeiro, produzido pelos ribeirinhos, e o segundo em uma indústria 

adquirido no comércio de Macapá; quanto ao fornecimento de energia, lá estava a lamparina 

(pequena luminária movida a querosene) no canto da sala e, em um pequeno compartimento 

ao lado da casa, um gerador de energia movido a gasolina, pelo alto custo somente é ligado na 

hora das telenovelas e dos jornais. 

Em algumas áreas como é o caso da Ilha do Morcego, onde está localizada a Escola 

Clodóvio Coelho, a modernidade avança com mais intensidade, algumas casas utilizam a 

energia solar como alternativa e também usufruem de internet, entretanto, o rádio a pilha, por 

ter um custo mais acessível, é o meio de comunicação mais utilizado e presente na grande 

maioria das moradias, importante instrumento de conexão entre a Ilha e o mundo, e de 

comunicação entre os parentes e amigos que moram ou estão por algum motivo na cidade de 

Macapá. 

Nos horários dos programas mensageiros todos ficam atentos. Ao estar junto com eles 

na hora da transmissão, registra-se a seguinte mensagem: “atenção senhora Maria, no Igarapé 

das Almas, sua filha Meriana foi operada hoje no Hospital Geral de Macapá e passa bem, 

assina Pedro”. Os programas seguem com informações desde o contexto local até o global, 

assim, percebe-se que este instrumento secular ainda é uma das principais vias de informação 

e comunicação em muitos lugares na Amazônia. 

Seguindo o foco de observações, a gastronomia dos ribeirinhos apresenta certa 

diversidade de produtos que reúne cultura, tradição e modernidade. Foi possível observar a 

seguinte fusão cultural: a caça, o pescado, a tigela de açaí com a farinha d’água, o frango 

congelado e os refrigerantes; os lanches da tarde se alternavam entre o mingau de banana, a 

macaxeira cozida, os biscoitos e embutidos (principalmente a mortadela).   

A absorção de elementos da globalização expressos nas metrópoles regionais também 

se mostra no padrão estético dos ribeirinhos, o uso de maquiagens, tinturas coloridas no 

cabelo e as tatuagens, são elementos condicionados à moda nos tempos modernos, estão 

relacionados ao estímulo e ao consumo ditada pela mídia a serviço da indústria. 
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Diante destas constatações, é perceptível que a modernização e a globalização se 

disseminam pelas metrópoles e sub-regiões amazônicas de forma diferenciada, projetam suas 

marcas no modo de vida, na cultura e no cotidiano das sociedades, influenciando na 

“produção dos lugares que se constituem, ao mesmo tempo, em suas particularidades e na 

materialidade concreta da globalização” (SANTOS, 2005). 

As Ilhas Queimadas se apresentam como um lugar singular na forma de construção 

social, econômica e cultural, constituindo a cultura amazônica, mantém crendices, lendas e 

linguagem que os tornam únicos na Amazônia e no mundo, assim como a Amazônia e o 

mundo constituem o cotidiano e a vida na ribeira. Essa dialética alimenta a discussão quando 

se procura potencializar a Amazônia como perspectiva para o ensino escolar ribeirinho. 

Um aspecto inerente ao lugar ribeirinho dentro desta imensa região é a forma de 

produzir o espaço, dentro desta particularidade estão o desenvolvimento econômico e social 

marcados pelo extrativismo da caça, pesca e do açaí que envolve não só a família, mas as 

comunidades em geral. O valor agregado a estas atividades vai muito além do financeiro, 

também estabelecem relações comunitárias. São comuns os esforços concentrados de 

moradores nas atividades coletivas para ter maior sucesso, ao final dividem os produtos 

conseguidos. 

Vale ressaltar que, do ponto de vista de Shulman (1987), uma das bases do 

conhecimento é o contexto educacional, o autor retrata a necessidade do entendimento das 

especificidades e peculiaridades do ambiente escolar, defende que o processo de ensino 

pressupõe compreender a realidade em que ocorre. Acredita-se que a escola é um importante 

meio de estabelecer as conexões entre o ribeirinho e o mundo. Os textos didáticos de 

Geografia acompanhado de uma abordagem geográfica do professor cumpriria bem essa 

função. 

Para quem não conhece a Amazônia, as pluralidades dos lugares se apresentam de 

forma difícil de imaginar, visando proporcionar ao leitor uma visão das diversidades de 

lugares que constituem o contexto amazônico, optou-se pela montagem de um panorama 

ilustrativo que pudesse reunir um conjunto diferenciado de lugares, deixando claro que a 

região é um espaço geográfico com muitos contrastes, tanto na sua configuração territorial, 

quanto forma de ocupação e construção socioespacial. 

O panorama demonstra as diferentes formas de construção socioespacial e os variados 

modos de vida. Representa a Amazônia dos contrastes socioambientais e das várias formas de 

vivências espaciais. O mundo urbano, das águas, das florestas e do povo amazônico formam 

esse gigante espaço chamado Amazônia. 
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Panorama do contexto amazônico 
  
Figura 07: Vistas da metrópole Belém/PA (esquerda). Vista do Ver-o-Peso (direita).                 

           
Fonte: https://cidadeemfotos.blogsport.com.br. Acesso em abril de 2017. 
 
Figura 08: Vistas da cidade de Afuá/ PA                  

  
Fonte: http://www.afua.pa.gov.br/o-municipio/turismo-e-lazer/. Acesso em abril de 2017. 
 
Figura 09: Vistas das Escola Alexandre Ferreira da Silva (esquerda)  e Clodóvio Coelho 
(direita).  

  

Fonte: Guilherme Tayson, 2016.                             
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Figura 10: Cenários da vida ribeirinha 

  
 

  
Fonte: Arquivo pessoal - FARIAS, Rosana R. T. S de. 2017/2018. 
 

Gonçalves (2012) reproduz com muita propriedade os novos cenários amazônicos: 

 
Vimos que ali onde se chamava de “vazio demográfico” existe uma realidade 
complexa, constituída por múltiplos sujeitos portadores de diferentes matrizes de 
racionalidade, particularmente relevantes nesse momento em que mudanças de 
padrões tecnológicos e socioculturais se colocam em questão. 
A partir de agora, sem dúvida, a imagem que se tem da Amazônia não pode ser 
simplesmente mais uma imagem sobre a região, sem considerar os amazônidas 
como protagonistas ativos de seu presente/futuro (p.163).   

 
Esses novos contornos que Gonçalves apresenta e, que são redesenhados pelas 

relações espaciais, precisam ser visíveis e estar presentes nas escolas amazônicas, visto que 

essas mudanças no cenário também incluem novos rumos à educação desses sujeitos que 

constroem a região. Conhecer o contexto amazônico infere na abertura de múltiplas 

possibilidades do ponto de vista educacional. 
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Assim como a Amazônia apresenta diferentes matrizes na sua composição espacial, 

como bem relata Gonçalves (2012), a educação na Amazônia também necessita ser planejada 

e construída considerando os lugares e a realidade das diversas sociedades que constroem esse 

imenso espaço. Acredita-se que não é possível atender a contento às perspectivas 

educacionais das diversidades populacionais com uma única matriz de ensino. Vê-se 

necessário buscar possibilidades capazes de viabilizar o conhecimento nos diversos contextos 

amazônicos, essa tese se apresenta como uma via no encontro de novos caminhos de ensino 

ribeirinho.  

Demonstrou-se nesta seção alguns aspectos do contexto amazônico que se mostram 

relevantes na argumentação da região como base na construção do conhecimento geográfico 

escolar, ainda possibilitou compreender a Amazônia como a conexão a ser escalada e 

referenciada nos conteúdos curriculares ribeirinhos, que possam contribuir na compreensão de 

contextos distantes e difíceis de serem trabalhados com um público com um modo de vida tão 

particular como é o caso dos ribeirinhos.  

Pode-se dizer que a Amazônia é um espaço metafórico e das contradições, é lendária, 

ao mesmo tempo que factual, é única por apresentar tantas diversidades e heterogeneidades 

geográficas e socioculturais. Os elementos presentes na região permitem fazer leituras tanto 

particularizadas quanto generalistas e conectadas ao espaço mundial. Nesta pesquisa 

vislumbra-se a Amazônia como importante via na construção do conhecimento geográfico nas 

escolas ribeirinhas.  

A dimensão e a dinâmica urbana representadas pelas grandes metrópoles regionais 

como Manaus, Belém e São Luís e as pequenas e médias cidades, e suas articulações com o 

mundo e com os lugares amazônicos, no caso as Ilhas Queimadas, são exemplos de conteúdos 

a serem explorados em seus mais diversos aspectos, econômicos, sociais, circulação de 

pessoas e mercadorias, portanto, a Geografia urbana amazônica produz conhecimentos que 

estão à disposição das escolas ribeirinhas como mais uma possiblidade de ensino de 

Geografia. 

Após demonstrar o rico conteúdo geográfico produzido na Amazônia, pode-se afirmar 

que a leitura espacial da região se configura como um importante conjunto de conhecimentos 

que permite a construção de conceitos, de novos saberes, compreender fenômenos sociais e 

naturais, entender a dinâmica local e global, enfim, a Amazônia se apresenta como um livro 

que a cada dia é atualizado em tempo real com as transformações espaciais cotidianas. O 

conhecimento do seu texto e a sua mediação na didática do professor ribeirinho poderá fazer a 

diferença no ensino. 
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O fato da Amazônia ser defendida como um importante veículo nas discussões e 

abordagens teóricas e práticas no ensino de Geografia pressupõe a compreensão de como esta 

região é referenciada nos currículos escolares e nos livros didáticos, bem como os professores 

se apropriam destes materiais didáticos no sentido de dar visibilidade à região como um 

importante elemento de discussão e compreensão do espaço geográfico. Diante disso, a 

próxima seção dedica-se a discutir e abordar estas dimensões. 
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3 O CONTEXTO AMAZÔNICO NA PROPOSTA CURRICULAR E NO 
LIVRO DIDÁTICO DAS ESCOLAS RIBEIRINHAS 
 

A seção anterior proporcionou uma leitura breve, porém, analítica do espaço 

geográfico amazônico dentro da perspectiva da modernização, globalização e das 

particularidades socioculturais, procurando demonstrá-la como detentora de potencialidade no 

ensino de Geografia nas escolas ribeirinhas.    

Nesta seção, a partir da análise e da interpretação do livro didático, do currículo e, da 

relação do professor com estes instrumentos, apresenta como objetivo compreender como 

estas ferramentas orientam e possibilitam o ensino de Geografia a partir do contexto 

amazônico, ainda como são apropriadas pelos docentes das escolas Alexandre Ferreira da 

Silva e Clodóvio Coelho em suas práticas pedagógicas no sentido de articularem os conteúdos 

entre as escalas lugar, região e mundo.  

As bases para estas discussões e abordagens foram o entrelace entre os conhecimentos 

teórico-metodológicos e o empírico. Os instrumentos de pesquisas deram concretude às 

análises, interpretações e resultados, utilizaram-se os seguintes recursos: entrevistas orais 

gravadas e informais, aplicação de questionário; análise do currículo escolar e do livro 

didático. Esse aparato investigativo possibilitou inferir resultados descritivos.  

Os sujeitos envolvidos foram os cinco professores que atuam com a matéria 

Geografia, três que trabalham com o ensino do 3º ao 5º ano, sendo dois da escola Clodóvio 

Coelho e um da escola Alexandre Ferreira da Silva, e dois professores do 6º ao 9º ano, um de 

cada escola. 

No sentido de sistematizar as discussões e otimizar a compreensão dos leitores, as 

abordagens foram diluídas em três subseções: a primeira faz uma descrição do contexto 

escolar da pesquisa; a segunda discorre sobre o currículo e o livro didático de geografia como 

eixos norteadores do processo de ensino e aprendizagem, com enfoque na apresentação da 

Amazônia em seus conteúdos, também retrata como os professores pensam, refletem e 

utilizam estes instrumentos em suas práticas;  a terceira subseção apresenta a relação dos 

professores com o currículo e o livro didático como instrumentos para a análise do espaço 

geográfico, também aborda como estão sendo utilizados no sentido de contribuir na 

construção do conhecimento tendo como ponto de partida o contexto amazônico. 
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3.1 As escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho no mundo das águas 
amazônicas 
 

A importância desta subseção está em demonstrar os aspectos econômicos e 

socioculturais nos quais o ensino se processa nas escolas Alexandre Ferreira da Silva e 

Clodóvio Coelho, tendo em vista que o conhecimento do contexto escolar é um dos princípios 

básicos da teoria do conhecimento do ensino de Shulman (1986), o qual infere como um dos 

saberes do domínio do professor no processo de ensino. 

Conhecer o contexto escolar ribeirinho nos seus mais diversos aspectos foi um dos 

suportes para as nossas observações participantes no sentido de se desvelar como os 

professores inserem, articulam e relacionam esses saberes com os conteúdos dos livros 

didáticos e nas suas práticas pedagógicas. 

Para esse procedimento utilizou-se como fontes de dados as observações realizadas 

durante as pesquisas exploratórias, descritas em um instrumento denominado de diário do 

ribeirinho, bem como as narrativas dos professores sobre sua percepção da comunidade e da 

escola, o que conhecem sobre o lugar, a Amazônia e o modo de vida dos alunos. 

Visando manter o anonimato dos professores pesquisados, os mesmos foram 

apresentados no texto de forma codificada através do alfabeto, professor A, B, C, D e E. O 

quadro 01 demonstra as condições dos professores pesquisados quanto à formação e o 

atendimento na escola. 

 
Quadro 01: Perfil profissional dos professores pesquisados 
Prof. Formação Matérias que trabalha  Sistema de 

ensino 
Pós-
graduação 

Tempo na escola 

A Licenciatura Plena 
em Geografia 

Geografia, Educação 
Ambiental e Inglês 6º 
ao 9º ano 

Regular Não possui 4 anos 

B Licenciatura Plena 
em Letras 

Língua Portuguesa, 
Geografia 6º ao 9º ano 

Multisseriado Sim 5 anos 

C Pedagogia Todas do 3º e 4º ano Multisseriado Não possui 15 anos 

D Pedagogia Todas do 3º e 5º ano Regular Não possui Mais de dois anos 

E Pedagogia Todas do 5º ano Regular Não possui Mais de dois anos 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. Organizado pela autora. 
 

Os professores que atendem às escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho 

são contratados pela Prefeitura Municipal de Afuá. A grande maioria é oriunda da cidade de 

Macapá, onde possuem residência fixa, outros são da própria região, habitam nas localidades 

das Ilhas. O tempo de trabalho na localidade, conforme registrado no quadro, é de no mínimo 

mais de dois anos, alguns estão há quinze anos, esse dado revela que a vivência e a 

experiência dos docentes no ensino ribeirinho não são recentes. 
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As escolas estão situadas em comunidades ribeirinhas na região Amazônica, apesar do 

pouco conhecimento das comunidades em relação ao processo histórico de implantação das 

escolas na região, foi possível, por meio de diálogo informal com antigos moradores, saber 

que foram fundadas por volta da década de 1960, atrelado ao programa internacional que 

ficou conhecido como ‘Aliança para o Progresso’16. As instituições de ensino foram 

construídas pelo Governo do Estado do Pará acordado com os portugueses que exploravam a 

região. Muitas escolas receberam o nome dos seus fundadores, como é o caso das escolas 

Clodóvio Coelho e Alexandre Ferreira da Silva. 

O modo de vida dos sujeitos que vivem nestes espaços está relacionado à forma como 

constroem e reconstroem o lugar a partir da intrínseca relação que mantém com ele, bem 

como, o intercâmbio e a interação com outros lugares e pessoas fazendo parte da rede global, 

assim vai se constituindo o patrimônio material e cultural das comunidades.  

Destaque para a importância do rio, da fauna e da flora como os seus principais 

referenciais e elementos definidores da dinâmica econômica e sociocultural das comunidades. 

Segundo Loureiro (1992) um dos elementos que caracterizam as populações ribeirinhas é a 

íntima relação com a floresta e com os cursos d’água, também se identificam pela sua base 

econômica ser predominantemente atrelada às técnicas tradicionais. Os ribeirinhos das ilhas 

Queimadas estão inseridos na descrição da autora, pois, caracterizam-se por desenvolverem 

economia de subsistência embasada no uso de técnicas tradicionais de caça, pesca, 

extrativismo e agrícola.  

As atividades socioeconômicas que ocorrem na cotidianidade estão atreladas ao tempo 

constituído pelos mandos e desmandos da natureza, o melhor momento para navegar é 

adequado ao fluxo e ao refluxo das marés, a caça, a pesca e a oferta de animais para a captura 

depende das estações determinadas pela floresta. O extrativismo do açaí é a principal 

atividade econômica e base alimentar dos ribeirinhos, também está atrelado à época da safra e 

da escassez do produto, conforme a sazonalidade.  

A falta de infraestrutura básica representa grave problema nas ilhas, a ausência do 

fornecimento de energia elétrica comunitária causa diversos transtornos, dentre eles: o 

acondicionamento dos alimentos, como não pode ser congelado é salmourado (produtos 

salgados), ou expostos ao ressecamento solar (carnes secas); há limitação de acesso às 

                                                 
16 Aliança para o Progresso foi um amplo programa cooperativo internacional destinado a acelerar o 
desenvolvimento econômico e social da América Latina, ao mesmo tempo que visava frear o avanço do 
socialismo nesse continente, foi uma proposta do então presidente Americano John Kennedy, a aliança duraria 
10 anos, com um investimento de 10 bilhões de dólares, por meio do programa foram fundadas várias escolas, 
inclusive nos interiores da Amazônia (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_para_o_Progresso. 
Acesso em junho de 2018). 
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tecnologias da informação, tais como: internet, telefonia, televisores etc. Os rádios a pilha e as 

rodadas de conversas ainda são os principais difusores de informações. 

Na tentativa de solucionar a questão, algumas famílias utilizam geradores particulares, 

entretanto, o uso diário deste equipamento é excessivamente caro, geralmente, o combustível 

utilizado é a gasolina, estando fora da condição financeira do ribeirinho. Ressalta-se que 

algumas casas nas ilhas utilizam energia solar, possuem sistema de telefonia celular e internet. 

A questão da falta de energia repercute no ensino escolar, há restrições em relação às 

ferramentas de auxílio do professor, o que impossibilita o trabalho com vídeos, televisores, 

projetores de slides e sons que sejam alimentados por energia elétrica. Dessa forma, o 

processo de ensino centra-se no livro didático e em algumas ferramentas criadas pelos 

professores, como as maquetes e painéis de imagens. 

Outro fator a ser considerado no contexto das escolas é a questão da restrição à 

oportunidade dos ribeirinhos de conhecerem outros lugares e pessoas que estão fora de seu 

universo de vivência. Isso ocorre por dois motivos principais: pelo distanciamento geográfico 

em relação às cidades mais próximas (Macapá e Afuá), aliado ao difícil acesso a elas, tendo 

em vista que o deslocamento é realizado através da travessia de rios, havendo necessidade de 

transporte aquático.  Muitos desconhecem a dinâmica urbana. 

As questões acima retratadas, aliada ao pouco acesso às tecnologias de informação, 

produzem um espaço diferenciado quanto às ações globais. Assim, as Ilhas Queimadas 

apresentam sua “própria ordem, uma razão local” (SANTOS, 2005). Entretanto, não está 

dissociado do processo de globalização, fenômeno que se expande e se manifesta nas mais 

diversas formas em todos os lugares, “uma razão global” (SANTOS, 2005). 

Santos (2005, p.158) define o lugar como funcionalização do mundo e é por ele que o 

mundo é percebido empiricamente. Ainda para este autor, os elementos técnicos, científicos e 

informacionais se apresentam de forma desigual nas diversas sub-regiões. No plano regional-

global, as Ilhas Queimadas constituem a rede socioeconômica da região amazônica, manifesta 

sua funcionalidade nas relações e interações pelo seu envolvimento nos processos econômicos 

e sociais.  

A relação comercial que estabelece com a capital Macapá demonstra o vínculo com a 

rede global. Os ribeirinhos vendem o excedente de sua produção e compram produtos de suas 

necessidades, dentre eles, os industrializados que chegam à região vindos de diversos lugares 

do mundo.   

Quanto às manifestações culturais nas Ilhas Queimadas, foi possível perceber que as 

lendas, crenças e mitos se manifestam muito fortes na região. A Lenda do Boto virou apenas 
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um conto, não se acredita mais que ele vire um homem para encantar e engravidar as moças 

da região, porém, nenhuma mulher se banha no rio durante o ciclo menstrual, segundo os 

moradores, atrai os botos. São mais frequentes as crendices sobre à aparição de visagens 

(espíritos), principalmente, daqueles velhos conhecidos que viveram na região e faleceram. 

Também se reportam a aparição nos rios e igarapés de cobras-grandes, peixes e jacarés 

gigantes que se alimentam de pessoas. 

As histórias de pescadores e caçadores também são muito presentes nas rodadas de 

conversas, demonstram os rios e as matas como espaços misteriosos, onde habitam grandes 

animais, alguns com aspectos diferentes como se fossem da pré-história, é o caso de um 

enorme jacaré, dizem os moradores que já foi visto por alguns pescadores nos rios da região, 

tão grande que parece tronco de árvore boiando nas águas. 

Outra situação observada é que para todas as atividades praticadas nas matas e nos rios 

existem rituais ribeirinhos, utilizam os conhecimentos do ambiente para desenvolverem suas 

atividades. A natureza tem papel fundamental na dinâmica econômica, na preparação para a 

caça e a pesca, considera-se a sazonalidade e o tempo (chuva ou sol, noite ou dia) na 

aplicação das técnicas de captura.  

Quanto às manifestações religiosas, elas ocorrem em dois grandes grupos, os 

evangélicos e os católicos que se reúnem para os cultos e encontros pré-estabelecidas. As 

escolas e as igrejas são consideradas os ambientes que proporcionam os encontros para os 

diálogos e entretenimentos, as datas comemorativas como o dia das mães, dos pais, das 

crianças, as festas juninas, dentre outras, marcam os principais eventos. Duas vezes ao ano 

são feitos os encontros das comunidades com o objetivo de discutirem assuntos pertinentes ao 

desenvolvimento econômico, social e político, assim como a tomada de decisões visando 

melhorar a qualidade de vida na localidade.  

Não há pretensão, neste traçado da conjuntura socioespacial dos ribeirinhos, em 

incorrer no erro de demonstrar um lugar imaginário, bucólico, perfeito, isento de tensões e 

conflitos. Estas questões existem e se acentuam com a modernidade. Muitos romantizam a 

vida na ribeira por não conhecerem esta realidade, é preciso experienciar o cotidiano para que 

haja o distanciamento dessa versão idealizada em muitas literaturas. 

Assim posto, apresentam-se questões conflitantes relacionadas ao alcoolismo, uso de 

drogas, violência, principalmente contra a mulher, é recorrente nas comunidades e acentua-se 

pela total ausência da aplicação de políticas públicas para conter o avanço das problemáticas, 

também são ausentes quanto à saúde, segurança, lazer e saneamento básico, de fato são os 

esquecidos pelo poder público nas águas amazônicas. 
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As atividades cotidianas de caça, pesca, agricultura e extrativismos, assim como a 

comercialização do excedente não são tarefas fáceis de serem desenvolvidas, exige o esforço 

manual pela falta de tecnologias modernas, a exemplo do extrativismo do açaí que ainda 

ocorre de forma tradicional com a utilização da pecônia17 nos pés para dar mais sustentação e 

firmeza no açaizeiro, principalmente, quando está úmido, podendo provocar a queda do 

ribeirinho, essa é uma atividade em que todos desenvolvem, homens, mulheres (com mais 

raridade), jovens e até mesmo as crianças. 

Muitos acidentes acontecem, os mais comuns são a picada de cobra venenosa, os 

afogamentos de crianças e a queda de pessoas das árvores quando vão apanhar o cacho de 

açaí, por não ter posto de saúde o tratamento é realizado em Macapá, muitos chegam ao óbito 

ou ficam mutilados fisicamente pela demora no deslocamento e na demora do atendimento de 

emergência.  

Diante do exposto, pode-se dizer que as Ilhas Queimadas se definem pelas   relações 

encadeadas entre o lugar ribeirinho, a região e o mundo. É mais um lugar com suas 

específicas formas de espacialidades que compõem a imensa Amazônia. É nesse contexto que 

as escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho estão inseridas.  

As Ilhas Queimadas, tanto quanto a região amazônica, como vimos anteriormente, 

produzem Geografia, os sujeitos dessa produção estão nas escolas para desenvolverem mais 

consciência e senso crítico sobre seu próprio espaço, para isso, é importante conhecer o que 

acontece em outros lugares e quais relações mantêm com eles. Os professores como 

mediadores do conhecimento precisam fazer essa articulação. 

A escola Alexandre Ferreira da Silva situada nas margens do rio Ipanema, mais 

precisamente na vila da comunidade, apresenta condições precárias em relação à 

infraestrutura, contém apenas duas salas de aula que comportam os alunos da alfabetização ao 

5º ano, formando duas classes multisseriadas.  

Os alunos do 6º ao 9º ano assistem aula em uma casa residencial, alugada pela 

Secretaria de Educação de Afuá, dois professores dividem o espaço improvisado, ficando um 

na sala e outro na cozinha, essa questão impede que algumas atividades que exigem um pouco 

mais de tom de voz ou movimentos barulhentos aconteçam pelo fato dos dois ambientes 

estarem muito próximos (Figura 11). Quando se deseja fazer alguma atividade dessa natureza 

há necessidade de deslocar os alunos para o centro comunitário. 

 

                                                 
17 Pecônia é um artefato feito de fibra de árvores em forma de círculo que serve para envolver os dois pés do 
apanhador do açaí, para dar firmeza nos pés no momento da extração do cacho do açaí.  



69 
 

 

Figura 11: Escola Alexandre Ferreira da Silva e anexo da escola  

  
Fonte: Arquivo pessoal - FARIAS, Rosana R. T. S de, 2017-2018. 
 

Os espaços de ensino são desprovidos de energia elétrica, em consequência há grande 

desconforto térmico com o calor, principalmente, no período da tarde em que as aulas 

ocorrem, além de apresentarem baixa luminosidade. A merenda escolar é acondicionada e 

feita em uma pequena cozinha, como não há refeitório os alunos lancham na sala de aula ou 

no corredor da escola, na grande maioria são alimentos de maior durabilidade por não ter 

como congelar biscoitos doces e salgados com suco artificial, mingaus e enlatados. 

O material pedagógico disponibilizado pela Secretaria de Educação do município de 

Afuá é bastante carente, o processo de ensino, basicamente, se estabelece na utilização dos 

livros didáticos fornecidos pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), não existe 

biblioteca e nem área de lazer. Os estudantes praticamente ficam confinados nas salas de 

aulas. Vale ressaltar que por ser área de várzea os solos são inundados periodicamente, 

tornando-se impróprios para se desenvolvimento de atividades. 

Os alunos utilizam o barco escolar como transporte para a escola, são fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de Afuá, os catraios, assim são regionalmente chamados, percorrem os 

rios e igarapés para transportar os estudantes e professores. Ao acompanhar o trajeto de um 

deles, percebeu-se a labuta dos alunos e professores para chegarem à escola, a referida canoa 

sai às dez horas da manhã para a primeira parada e chega à escola às treze horas, os primeiros 

alunos ficam três horas navegando até chegar à escola.  

Alguns professores possuem seu próprio barquinho, o mais comum é chamado de 

rabeta, é um pequeno barco com motor de propulsão acoplado na trazeira (proa), é mais 

propício na circulação interna, por ser pequeno facilita a entrada nos igarapés rasos e fechados 

pelas florestas (Figura 12). 
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Figura 12: Rabeta (esquerda) e catraio - barco escolar (direita) 

  
Fonte: Arquivo pessoal - FARIAS, Rosana R. T. S de, 2017-2018. 
 

Presenciou-se em alguns momentos, devido ao período de marés baixas, que as aulas 

não puderam ocorrer, não foi possível a atracação da embarcação no trapiche18 de madeira 

que dá acesso à escola Alexandre Ferreira da Silva. Esse é um problema recorrente, as 

margens do rio Ipanema de acesso à escola são de deposição de sedimentos, o que provoca 

intenso assoreamento dificultando a atracação de embarcações nos períodos em que as marés 

estão mais baixas. A figura 13 mostra o barco aguardando a maré encher para poder atracar na 

ponte para os alunos descerem. 

 
Figura 13: Assoreamento impede a atracação das embarcações 

  
Fonte: Arquivo pessoal - FARIAS, Rosana R. T. S de, 2017-2018. 
 

A Escola Alexandre Ferreira da Silva proporciona o ensino fundamental dentro da 

organização pedagógica em classes multisseriadas, sendo um único professor ministrando 

aulas para séries diferentes na mesma sala de aula ou ambiente escolar de aprendizagem 

                                                 
18 Trapiche é uma ponte de madeira que serve de passarela. 
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(MOTA NETO, 2004). Na escola em questão, um docente trabalha, ao mesmo tempo, com a 

alfabetização o 1º e 2º ano, outro com o 3º, 4º e 5º ano e dois professores atuam do 6º ao 9º 

ano, sendo um de geografia. Neste modelo de educação a escola atende aproximadamente 108 

discentes anualmente de diversas comunidades próximas. Dos quatro docentes da escola, uma 

é originária da região, dois têm residência fixa na comunidade e um é da cidade de Macapá. 

No caso dos dois professores do 6º ao 9º ano, além de desenvolverem o ensino em 

multisséries, também atendem a demanda escolar em multimatérias, ou seja, trabalham com a 

matéria de sua formação inicial e com outras conforme a necessidade da escola e designação 

pela Secretaria Municipal de Afuá. Nessa última situação também se encontra a escola 

Clodóvio Coelho, dentre muitas outras localidades da região. 

Ao argumentar sobre a questão de ministrarem aulas em matérias sem possuírem o 

domínio específico do conhecimento do conteúdo e pedagógico, os professores relataram que 

este fato está relacionado ao cumprimento da carga horária mínima exigida pelos órgãos 

administrativos educacionais, aliado ao dispendioso custo com salários em contratar um 

professor para cada disciplina. 

O relato de um dos professores em relação a este problema reflete no desenvolvimento 

do ensino e na preocupação dos impactos que possam ser causados à formação do estudante: 

 
(Dados da entrevista oral)  

Trabalhar com várias matérias em que não temos o conhecimento aprofundado sobre 
os seus conteúdos, exige um esforço descomunal nos planejamentos e na execução 
das práticas, acredito que não conseguimos dar conta disso e acabamos por trabalhar 
os conteúdos de forma superficial, apenas seguindo o livro didático (Professor B).  

 
Nesse caso encontra-se o professor que trabalha com a matéria geografia, a sua 

formação inicial é no curso de Licenciatura Plena em Letras. A priori, essa situação atípica, 

nos levou a uma evidente e inevitável reflexão quanto ao desenvolvimento da pesquisa, 

autoquestionamos: como realizar a investigação com o professor que não domina os 

conhecimentos geográficos específicos? 

A pergunta foi respondida de forma óbvia, essa é uma das realidades da educação na 

Amazônia e não pode ser escamoteada, é preciso dar visibilidade à situação, o nosso papel 

como pesquisador é de desvelar o concreto e o existencial. A partir dessa clareza, a questão 

passou a ser considerada não como problema ou complicativo, mas sim como desafio para 

ambos, pesquisadora e professor. 

A questão extrapola o campo da realidade e permeia no âmbito teórico-metodológico 

em relação ao ancoradouro da tese, pois, dentre os conhecimentos básicos para o ensino 
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defendidos por Shulman (1987) estão o domínio do conteúdo e pedagógico do conteúdo, que 

de acordo com os resultados dos estudos de Barbosa (2018) são aquisições na formação 

inicial essenciais e determinantes para potencializar o ensino. Diante desse enfrentamento se 

procederam com os avanços da pesquisa. 

Quanto à escola Clodóvio Coelho, localizada na Vila da Comunidade do Rio Morcego, 

o ensino ocorre em classes disciplinares e atende cerca de 300 alunos, do 1º ao 5º ano do 

fundamental I atuam três docentes com formação inicial em pedagogia, do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental II são atendidos por quatro professores, sendo um de formação inicial 

em geografia, um em matemática, um em Língua portuguesa e um em Ciências. 

Esse quadro de professores também atende às demandas de outras matérias. Dos sete 

professores, quatro são natos da localidade. O acesso às escolas também é por via fluvial em 

barco escolar que percorre várias comunidades e vilarejos para transportar os estudantes e 

professores. 

 
Figura 14: Vista da Escola Clodóvio Coelho 

  
Fonte: Arquivo pessoal – FARIAS, Rosana R. T. S. de, 2017-2018. 
 

Por ser a escola central é chamada de polo, sua função além do ensino é de dar suporte 

administrativo e pedagógico às outras escolas de menor porte da região, conta com um quadro 

de pessoal formado pelo diretor, um secretário, um servente e uma merendeira. Apresenta 

melhor infraestrutura se comparada à escola Alexandre Ferreira da Silva.  

Possui cinco salas de aulas, cozinha, ambiente da direção, espaço de atendimento 

pedagógico, tem uma pequena biblioteca e centro de convenções, local onde ocorrem os 

eventos e reuniões escolares, também utilizadas como área de lazer.  

A questão da falta de energia nas duas escolas provoca limitações nas práticas dos 

professores em relação à utilização de instrumentos didáticos, principalmente midiáticos. O 
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livro didático se torna quase que o único recurso no processo de ensino e aprendizagem. As 

atividades de campo também não são realizadas, pelo fato das dificuldades de transporte 

(barco) e por ser área alagada periodicamente e coberta por floresta densa, há dificuldade de 

realizar essas práticas. 

No diálogo com os professores sobre desenvolver o ensino nas escolas dos rios 

amazônicos, eles foram unânimes em considerar isso como um grande desafio. Para eles o 

enfrentamento inicial é com a própria força da natureza, o deslocamento da cidade para as 

comunidades exige coragem por conta da maresia19, esse medo é externado no seguinte 

pronunciamento do professor: 

 
(Dados da entrevista oral) 

Apesar de eu viver na Amazônia, sempre morei na cidade, confesso que não 
conhecia a fúria do grande rio Amazonas, a primeira vez que vim para a comunidade 
fiquei tão apavorado que pensei em desistir, ainda não acostumei, fico nervoso 
sempre que tenho que viajar (Professor D). 
 

Essa questão é mais presente nos professores que não são natos da Ilha e que possuem 

residência fixa em outra localidade, sempre que é possível, deslocam-se nos finais de semana 

para passarem com a família. Outro problema que aflige os professores nessa situação foi em 

relação ao sentimento proporcionado pelo distanciamento, como relata um dos professores: 

 

(Dados da entrevista oral) 

Sinto nostalgia e saudade de familiares e amigos, vejo-me privado em relação à vida 
urbana provida de infraestrutura. Por outro lado, reconheço que o cotidiano no 
interior provê mais tranquilidade, segurança e que também apresenta seus encantos 
(Professor C).   

 
Ao contrário dos professores vindos de outras regiões, os originários da Ilha não 

apresentaram esse sentimento, conforme o relato abaixo: 

 

(Dados da entrevista oral) 

Gosto muito da vida do lugar e não faço tanta questão de estar na cidade, acho 
agitada, além da manutenção em relação às despesas por serem altas (Professor D).  

 
A questão do contexto escolar também inclui o professor que passa a fazer parte do 

cenário quando se dispõe, independente de motivos, a viver em lugar ribeirinho e assumir o 

ensino como um desafio profissional, essa experiência de vida irá compor o conjunto de 

conhecimentos acumulados ao longo de sua história. 

                                                 
19 Movimentos bruscos da maré provocando a formação de ondas. 
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Quando questionados sobre as problemáticas do contexto escolar, obtiveram-se as 

seguintes respostas dos professores: 

 

(Dados do questionário) 

Dificuldades de acesso à comunicação, principalmente internet o que dificulta as 
pesquisas e a comunicação com o mundo, me sinto isolado (Professor A).  
 
A distância da cidade representa um grande obstáculo na continuidade da formação 
(Professor B). 
 
A falta de energia elétrica dificulta o trabalho pedagógico na escola (Professor C). 
 
O intenso calor na escola provoca desânimo e mal-estar nos professores e alunos, 
isso reflete no bom andamento do processo de ensino e aprendizagem (Professor E). 
 

Os professores ribeirinhos demonstram, por meio de suas falas, que são conhecedores 

do contexto escolar em que trabalham e dos múltiplos obstáculos a serem ultrapassados. 

Observa-se que o ensino extrapola o espaço das salas de aula, há profunda relação entre ele e 

o ambiente em que está inserido, um passo importante é o professor estar ciente da conjuntura 

educacional e das limitações, diante disso ir em busca de novas didáticas que se adequem à 

realidade do lugar.   

Um outro ponto explorado no diálogo com os professores sobre o contexto das escolas 

foi sobre a relação deles com a comunidade e a percepção que apresentam do lugar, foi 

revelado o seguinte:  

 

(Dados do questionário) 

Há certa dificuldade de convívio na comunidade devido à organização das moradias, 
as casas são distantes uma das outras, com exceção de algumas vilas de casas, mas 
se resumem em familiares. Os encontros são mais frequentes nas igrejas, nas 
festividades e reuniões escolares. Minha relação com eles é mais profissional como 
professor, quanto como morador, os contatos são raros, são através de visitas para 
jogar conversa fora. (Professor A).  
 
Esse lugar é um pedaço da Amazônia, quem vive aqui sabe o que é viver na floresta 
e nos rios, distante do progresso da cidade, é o outro lado da Amazônia, somos 
esquecidos quanto ao desenvolvimento. Os ribeirinhos têm um modo diferente de 
viver, estão em acordo com o ambiente, não provocam grandes modificações 
(Professor B). 
 
Quanto ao lugar é diferente de tudo que já vi na vida, a natureza é que comanda a 
vida, há pouca interferência do homem, considero uma vida simples porque a 
modernização chega lentamente, bem diferente da vida na cidade, onde tudo 
acontece rápido, as pessoas estão sempre correndo atrás de alguma coisa, aqui as 
pessoas não se preocupam tanto com isso, se importam mais com as coisas básicas, a 
comida e cuidar da roça e do açaizal (Professor D). 
 
Como sou morador da região de nascença conheço bem a vida ribeirinha sei como as 
coisas acontecem, conheço os processos naturais. Minha relação com os moradores é 
a melhor possível, afinal, sou um membro da comunidade (Professor E). 
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Os professores revelam seus conhecimentos específicos sobre o lugar, a comunidade e 

a forma de espacialização. A inevitável comparação com suas experiências de moradia urbana 

demonstra que consideram as especificidades sociais de cada lugar.  

Essa questão levou a uma segunda inquisição, extrapolando o espaço do lugar 

ribeirinho e expandindo para a Amazônia, o que conhecem sobre a Amazônia e como 

adquiriram esse conhecimento?  

 
(Dados da entrevista oral) 

Muitos conhecimentos que adquiri sobre a região amazônica foi durante a minha 
formação inicial, as disciplinas específicas que tratavam sobre ela aprofundaram os 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental e médio. Como professor de 
geografia passei a pesquisar mais sobre a região e agregar mais conhecimentos, 
também se juntam a esse rol de conhecimentos os adquiridos na própria vida dentro 
da Amazônia, aqui aprendi muita coisa sobre a região. Não viajo muito, mas tive a 
oportunidade de conhecer algumas localidades: Macapá, Santana, Belém e Afuá, a 
observação e comparação dessas cidades ajudam a compreender a Amazônia 
(Professor A). 
 
O conhecimento que tinha sobre a Amazônia era apenas os adquiridos durante o 
ensino fundamental e médio e os de leituras e reportagens nas mídias, quando vim 
dar aula na matéria comecei a aprofundar através de estudos nos livros didáticos, 
conheço algumas cidades como turista o que foi importante na observação do 
ambiente das diversas localidades (Professor B). 
 
Durante a formação inicial em Pedagogia tive uma disciplina sobre geografia, mas 
pouco se falava de Amazônia, aprendi mais sobre a região quando comecei a dar 
aulas, trago sempre o conhecimento dos livros didáticos e os que adquiro pela 
experiência de vida na região (Professor D). 
 
Já possuía conhecimento sobre a Amazônia adquiridos durante o ensino fundamental 
e médio. Durante o curso de Pedagogia na faculdade alguns assuntos eram 
abordados pelos professores, entretanto, quando comecei a trabalhar com os alunos 
do fundamental, passei a pesquisar mais e aprofundar os conhecimentos, também 
procuro levar os conhecimentos que adquiri como morador da Amazônia (Professor 
E). 

 
As falas dos professores, sobre o conhecimento que detêm acerca da Amazônia e das 

Ilhas Queimadas, possibilitaram concluir que os saberes foram construídos ao longo de suas 

vidas pessoal, de estudantes e profissional. O primeiro se explica por serem habitantes, 

portanto, construtores e observadores das dinâmicas espaciais amazônicas, o segundo, pelo 

fato de a região ser contemplada nos currículos como disciplina escolar e estudada nos 

ensinos fundamental e médio. O terceiro caso está relacionado à formação inicial, o professor 

formado em Geografia apresenta um aparato maior de conhecimentos específico do conteúdo 

e pedagógico do conteúdo.  

De modo geral os professores demonstram que seus conhecimentos sobre o contexto 

amazônico extrapolam o âmbito do conhecimento específico da matéria, esse fato corrobora 
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para a construção do trabalho docente. Como expõe Mizukami (2004) o conjunto de 

conhecimentos de domínios do professor aumentam as possibilidades de diversificações das 

práticas pedagógicas e maiores interações com os textos didáticos. 

Ao revelarem o que conhecem sobre o lugar ribeirinho e sobre a Amazônia, pressupõe 

outro questionamento: como exploram esses conhecimentos como conteúdos nos livros 

didáticos e na sala de aula? Também foi solicitado que exemplificassem: 

 
(Dados da entrevista oral) 

Procuro relacionar os conhecimentos que tenho sobre a região e sobre o lugar de 
moradia dos alunos com os conteúdos dos livros didáticos, tento trabalhar a 
realidade deles para explicar alguns assuntos que são difíceis de entender, como 
exemplo sobre a diferença entre a vida na cidade e no campo e a vida nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos (Professor A). 
 
Tento fazer uma relação entre o conhecimento que possuo sobre a Amazônia e sobre 
os ribeirinhos com os assuntos trabalhados do livro didático no processo 
pedagógico, como por exemplo: quando trabalho a questão do assoreamento dos rios 
e das terras caídas, como fenômenos que ocorrem aqui, procuro relacionar com 
outros impactos ambientais que acontecem em outras localidades (Professor B). 
 
Geralmente uso os conhecimentos sobre a Amazônia e a realidade do lugar deles, 
para explicar alguns assuntos dos livros didáticos, por exemplo quando trata do meio 
ambiente, relaciono o ambiente deles com outros (Professor D). 
 
Procuro relacionar os conteúdos sobre a Amazônia dos livros didáticos com   a 
realidade deles, um exemplo é quando trabalho sobre meio ambiente, procuro 
demonstrar através da relação deles com o ambiente, como é a relação de outras 
sociedades com o seu ambiente (Professor E). 

 
Observa-se na fala dos professores o esforço no sentido de incorporar nos conteúdos 

trabalhados os conhecimentos que adquiriram sobre o lugar ribeirinho e a Amazônia, tentam 

aproximar os fenômenos geográficos que se processam na realidade do lugar e da região a 

outras mais distantes. 

O livro didático aparece como um dos vieses nessa relação e articulação entre os 

conhecimentos e os conteúdos. Para Tonini e Goulart (2017), os livros didáticos são 

importantes ferramentas de potencialidade no ensino, entretanto, é necessário que o professor 

busque caminhos na aproximação do cotidiano do aluno aos seus conteúdos.  

Pelo que demonstram os professores quanto a esta questão, se empenham na tarefa de 

interação entre o contexto amazônico com os conteúdos, o que se percebe em suas 

exemplificações de como fazem essa relação é a falta de correlação entre as diversas 

dimensões escalares dos fenômenos, ou articulam apenas ao lugar ou à região, ficando assim 

uma lacuna. 
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Sobre o caso de não haver relação com as escalas geográficas, Pontuschka (2013) 

considera que as explicações ficam restritas como se o fenômeno fosse específico de um 

determinado lugar, sem que haja nenhuma interação com outros espaços. 

Considerando que os alunos são os sujeitos ativos e que o processo de ensino objetiva 

a sua formação, outro ponto relevante a ser revelado foi quais conhecimentos os professores 

têm sobre os alunos?  

 
(Dados do questionário) 

São alunos carentes economicamente, que demonstram a falta de grandes 
perspectivas em relação a emprego, trabalham com os pais na roça ou no 
extrativismo do açaí. Há muitos que demonstram interesse em aprender levando a 
sério os estudos, até falam em fazerem um curso superior, mas há de se considerar 
que a grande maioria deixa muito a desejar, apresentando falta de compromisso com 
a aprendizagem (Professor A).  
 
O aluno ribeirinho é desprovido de muitos conhecimentos, porque vive em um 
mundo ainda isolado, tanto pela distância física, quanto pela comunicação, mas 
carrega consigo muitos conhecimentos de seu mundo, com eles aprendi muita coisa 
(Professor B). 
 
A maioria dos alunos tem dificuldade de aprendizagem, acho que porque não tem 
muito contato com outras realidades, nem pessoalmente, nem através dos meios de 
comunicação, conhecem muito sobre o mundo deles, mas não conhecem sobre o 
mundo lá fora, muitos deles nunca saíram daqui, nem foram na cidade de Macapá, 
não sabem como é a vida urbana (Professor C). 

 
Os professores esclarecem que conhecem a vida dos alunos, suas dificuldades e 

limitações quanto à aprendizagem, diante desse resultado, foi necessário outro 

questionamento: Como desenvolvem o ensino no sentido de considerar essa realidade do 

aluno?  

(Dados do questionário) 

Procuro despertar neles o interesse pelo estudo através da conscientização da 
importância de adquirir conhecimentos e aplicá-los no sentido de melhorar sua 
condição de vida e da comunidade (Professor A).  
 
Tento despertar nos alunos o senso crítico sobre sua condição de vida na Amazônia, 
procuro conscientizá-los sobre a importância de adquirir conhecimentos para melhor 
desenvolver as atividades econômicas (Professor B). 
 
Durante minhas aulas procuro demonstrar o quanto é importante adquirir 
conhecimentos e aplicá-los na vida real (Professor C). 

 

Os professores demonstram não apenas ter conhecimentos sobre a situação do aluno 

dentro do contexto escolar, mas também buscam caminhos pedagógicos na tentativa de 

solucionar ou amenizar os problemas. Quanto a isso, Pontuschka (2013) esclarece que a 

primeira tarefa do professor na escola é conhecer os alunos, as representações sociais, os 

valores, os hábitos, ou seja, a heterogeneidade sociocultural escolar. 
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Outro ponto a ser esclarecido foi sobre a percepção que os professores apresentam da 

escola de modo geral, quanto a isso as respostas foram: 

 

(Dados do questionário) 

A visão que tenho da escola ribeirinha é a mesma de todo Brasil, de abandono e de 
descaso dos nossos governantes, nem o básico é oferecido para o seu 
funcionamento, no mínimo deveria ter espaço físico para as aulas, carência de tudo, 
inclusive de coordenação pedagógica para nos auxiliar, mas o maior problema que 
percebo é o fato de termos que trabalhar com matérias que não temos o domínio, não 
temos o conhecimento suficiente, fazemos o que podemos para trabalhar o conteúdo 
(Professor A).  
 
Temos muitas dificuldades de trabalhar na escola, mas nossas maiores dificuldades, 
estão em três pontos: péssima estrutura física, carência de material didático e falta de 
apoio pedagógico (Professor B). 
 
O maior problema da escola é em relação a infraestrutura física e pedagógica, os 
espaços são insuficientes para atender as necessidades, há muita carência de material 
pedagógico e de apoio pedagógico, temos alunos especiais e não sabemos como 
lidar com eles em sala de aula (Professor C). 
 

Quanto ao conhecimento externado pelos professores sobre a escola, é visível a 

indignação pelas precárias condições gerais em que o ensino acontece. Na realidade, o que os 

docentes revelam é a educação nos interiores da Amazônia que historicamente vem sendo 

marginalizada pelas políticas públicas. 

No desenvolvimento desse subitem, foi possível revelar que o lugar das Ilhas 

Queimadas soma na Amazônia como importante conteúdo geográfico a ser explorado no 

ensino. Além do mais, os professores revelam que são conhecedores da realidade do contexto 

escolar e se mostram interessados em integrar esses conhecimentos em suas práticas 

pedagógicas. Ainda é perceptível nas suas narrativas, principalmente quando citam exemplos 

de como tentam fazer a articulação entre as escalas, que é necessário fomentar, potencializar 

essas interações fortalecendo com o entrelace entre as escalas do lugar, região e mundo. 

Também se demonstrou a realidade em que o ensino acontece nas escolas Alexandre 

Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho, esse quadro situacional precisa ser levado em conta nos 

planejamentos e nas ações pedagógicas. É necessário fazer os ajustes no ensino para adequar 

o ensino às condições escolares, é preciso usar o conhecimento pedagógico para estes 

contornos.  

Pode-se citar como exemplo desses ajustes quando o professor revela que não há 

possibilidade de fazer aula de campo com os alunos por diversas situações postas, entretanto, 

todos os dias o aluno sai de sua casa em um barco escolar em direção à escola, nesse 
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momento percorre um trajeto, o professor poderia utilizar esse momento para desenvolver 

uma prática. 

Outra sugestão seria quando o aluno pratica as atividades de extrativismo, caça e 

pesca, compreendo que essa interação dele com o ambiente seria um momento importante 

para ser explorado em sala de aula. Pontuschka (2013) fortalece essa discussão e coloca as 

condições de existência dos próprios alunos e seus familiares como ponto de partida e de 

sustentação que podem garantir a compreensão do espaço geográfico. 

 
3.2 O currículo e o livro didático como instrumentos que possibilitam o contexto 
Amazônico como matriz na construção do conhecimento 

 
Após se ter clareza de alguns aspectos prévios dos conhecimentos do professor da 

ribeira sobre o contexto escolar e os saberes gerais e específicos da Amazônia, avançando nas 

discussões, nesta subseção se discutirá como a proposta curricular e os conteúdos do livro 

didático contemplam, orientam e possibilitam o ensino de Geografia a partir do contexto 

amazônico.  

Diante do que se propõe os procedimentos analíticos ocorreram da seguinte forma: 

análise crítica do conteúdo curricular e do livro didático utilizados nas escolas; o diálogo com 

os professores por meio de entrevistas orais gravadas; conversas informais sobre a temática e 

aplicação de questionário. 

O currículo e o livro didático, enquanto instrumentos que compõem o processo 

educativo e estão presentes nos sistemas educacionais, são ferramentas quase que exclusivas 

do cotidiano da sala de aula, apresentam-se como aparatos didáticos das escolas Alexandre 

Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho que possibilitam a construção do conhecimento escolar. 

Os estudos dos instrumentos didáticos realizados nas referidas escolas não foram 

pautados no Projeto Político Pedagógico (PPP), pelo fato do documento ainda estar em fase 

de construção, portanto, não há uma base norteadora e definidora dos objetivos do ensino de 

forma coletiva e democrática, as propostas curriculares são apropriadas de forma individual.  

De acordo com o pensamento de Libâneo (2012, p.256): 

 
O PPP é proposto com o objetivo de descentralizar e democratizar a tomada de 
decisões pedagógicas, jurídicas e organizacionais na escola, buscando maior 
participação dos agentes escolares (...). 
(...) O PPP pode significar uma forma de toda a equipe escolar tornar-se 
corresponsável pela aprendizagem efetiva do aluno e por sua inserção na cidadania 
crítica. 
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Ainda nesse direcionamento, o PPP apresenta-se muito além de um instrumento de 

gestão democrática e participativa na escola, determina os objetivos e a finalidade do ensino, 

define as orientações pedagógicas e curriculares, enfim, expressa o conjunto de pensamentos, 

ações e procedimentos para o ensino e a aprendizagem.  

Diante da ausência deste instrumento norteador nas escolas, os professores seguem a 

proposta curricular da Secretaria Estadual de Educação do estado do Pará emitida desde o ano 

de 2015. Também ainda não houve a inclusão das novas diretrizes curriculares estabelecidas 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual orienta que haja uma base diferencial 

que possa contemplar as diferenças regionais, dessa forma deixando livre arbítrio para que as 

Secretarias de Educação Estadual e Municipal possam incluir em seus PPP e matrizes 

curriculares os conteúdos específicos que acharem necessárias de acordo com a realidade 

educacional. 

Em decorrência da inexistência do PPP e da não utilização da BNCC, os currículos da 

escola Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho não foram analisados com base nestes 

instrumentos, mas sim, na acepção e interação direta dos professores com esse elemento. 

Após essa explanação, diante da necessidade de formar uma base situacional teórica para 

melhor compreensão interpretativa da integração e utilização do currículo e do livro didático 

nas escolas ribeirinhas, admitem-se as ideias de alguns autores. 

Quanto ao alcance do currículo como instrumento de ensino e os seus 

desdobramentos, Gimeno Sacristán (2013) o analisa com base no significado histórico-

ideológico e sua apropriação pelos professores Para ele: 

 
O currículo é como um território demarcado e regrado do conhecimento, 
corresponde aos conteúdos que professores e centros de educação deveriam cobrir, 
ou seja, o plano de estudos proposto e imposto pela escola aos professores (para que 
o ensinassem) e aos estudantes (para que o aprendessem). De tudo aquilo que 
sabemos, é que, em tese, pode ser ensinado ou aprendido, o currículo a ensinar é 
uma seleção organizada dos conteúdos a aprender, os quais, por sua vez, regularão a 
prática didática que se desenvolve durante a escolaridade (SACRISTÁN, 2013 
p.17). 

 
Nessa visão, os currículos aparecem como instrumentos delimitadores e 

selecionadores daquilo que se deve ou não ensinar e aprender, neste caso é importante a 

atuação do professor como “mediador do currículo” (SACRISTÁN, 1998, p.172) no sentido 

de transcender os muros curriculares e ampliar a produção do ensino, por meio do 

estabelecimento de significações ou contextualizações, também propondo e estabelecendo 

conteúdos de acordo com a realidade e o contexto educacional. 
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 Sobre a atuação do professor como gestor do currículo, salienta-se a teoria de 

Shulman (1987) que relaciona a formação do professor a dois pontos básicos: o domínio da 

disciplina que trabalha e os conhecimentos gerais, dessa forma, amplia sua zona de 

conhecimentos possibilitando maior articulação com o currículo em suas práticas docentes. 

Entre o currículo e o papel do professor como agente modelador dos conteúdos que 

trabalha, ou seja, em uma proposta curricular aberta e passível de mudanças e adaptações, 

Sacristán (1998) descreve o currículo como um processo de construção que ocorre em seis 

etapas integradas: o currículo prescrito (oficial), o apresentado aos professores, o modificado 

pelos professores, o realizado, o currículo em ação e o avaliado. 

De acordo com o referido autor (1998), o currículo prescrito define e sistematiza os 

conteúdos escolares obrigatórios, nele estão descritos os conhecimentos básicos e as diretrizes 

de ensino e aprendizagem, incluindo o processo avaliativo. Este currículo refere-se aos 

oficiais definidos pelas mais diversas instâncias e sistemas de ensino, nacional, estadual e 

municipal.  

Dentro dessa referência está o currículo prescrito utilizado pelos professores das 

Escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho. A matriz dos conteúdos para serem 

aplicados é fornecida pela Secretaria Municipal de Educação de Afuá, sendo a mesma adotada 

para todo o estado do Pará. O chamado currículo prescrito prevê para o 6º ano os seguintes 

conteúdos de Geografia (aqui apresentados de forma pontual):   

 
1. A geografia como ciência: o que estuda e qual sua importância. 
2. A construção do espaço. 
3. O estudo da natureza e sua integração com o homem. 
4. As questões ambientais. 
5. O campo e a cidade. 
6. Olhar geográfico pela cartografia. 
(Adaptado do currículo oficial do 6º ano, SEDUC/PA, 2016)) 
  

No sentido de dar suporte ao conteúdo curricular, é fornecido ao professor e alunos 

ribeirinhos o livro didático, esse auxilia e orienta as práticas pedagógicas nas escolas das Ilhas 

Queimadas, são os fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)20 

distribuídos nas instituições de ensino público. 

É o que Sacristán (1998) denomina de currículo apresentado aos professores, refere-se 

aos materiais didáticos, a exemplo de livros e textos oficiais, que textualizam, contextualizam 

                                                 
20 Através do Decreto nº. 91.542, de 19/8/85 se institucionalizou o PNLD, substituindo o Programa do Livro 
Didático do Ensino Fundamental (PLIDEF). O PNLD do Ministério da Educação e Cultura (MEC) é um 
programa do governo federal brasileiro, do Ministério da Educação e Cultura (MEC), tem por objetivo distribuir 
livros a alunos e professores de escolas públicas dos ensinos fundamental e médio, de forma universal e gratuita. 
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e teorizam o currículo oficial, um dos objetivos é de proporcionar orientações conteudistas de 

ensino e aprendizagem. 

Dando continuidade à classificação de Sacristan (1998) sobre o percurso do currículo, 

o autor determina como currículo moldado pelos professores, os que sofrem mudanças, 

alterações e adaptações aos currículos oficiais e aos apresentados a eles (livros didáticos e 

textos oficiais). 

O que Sacristán (1998) considera como currículo em ação é a sua concretização por 

meio da prática do professor. A aplicação do currículo irá gerar significações nas diversas 

ordens, desde a cognitiva até a afetiva-social, se desvelando o currículo realizado. A última 

etapa descrita pelo autor é a avaliação, que consiste na manifestação dos resultados da 

concretude do currículo. O referido autor ao desenvolver estas etapas do currículo, enfatiza a 

profunda relação do professor com ele, a importância deste profissional no direcionamento 

dos conteúdos, no sentido de poder dar significações e interpretações voltadas para o contexto 

escolar. 

O processo de relação e integração com o currículo está diretamente relacionado à 

formação do professor (SANTOS; SOUZA, 2017), para estes autores, o diálogo e a 

articulação destes profissionais com o currículo ocorre no domínio do conhecimento destes 

professores, o conjunto de saberes específicos e generalistas trabalhados durante a sua 

formação ampliam o pensamento e as ideias, colaborando com sua preparação para mediar o 

currículo.   

Os estudos realizados por Lee Shulman (1986) apontam para a importância dos 

conhecimentos dos professores como uma mola-mestra na atuação do docente quanto aos 

conteúdos didáticos voltados para o que ensinar e como ensinar, sendo este processo a 

constituição e o desenvolvimento do currículo. Os princípios deste autor sobre a base 

profissional docente fundamentam-se nas múltiplas dimensões do conhecimento, dentre eles: 

o disciplinar, o pedagógico, o do currículo, o psicopedagógico e os contextos institucional e 

educacional. 

O currículo agrega diversas dimensões políticas, pedagógicas, estruturais e 

contextuais, na intercessão destas instâncias se destaca a intervenção do professor que precisa 

estar munido de múltiplos conhecimentos teóricos e práticos para melhor articular essa 

ferramenta de ensino.   

No que diz respeito às discussões específicas no âmbito do currículo da disciplina 

Geografia, considera-se os posicionamentos de Pontuschka (2013), faz críticas às propostas 

curriculares, que em geral, são programas fragmentados e planejados arbitrariamente. A 
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autora defende a ideia do currículo construído durante o processo de ensino e deve envolver 

professores e alunos. 

Neste processo de construção curricular, Pontuschka (2013, p.134) chama a atenção 

para 

 
A consciência da importância da escala como proposta no ensino de geografia, na 
sua concepção deve haver a relação e interação entre os níveis escalares, local-global 
e global-local, caso contrário, o professor terá dificuldade de contribuir para a 
compreensão da totalidade da problemática espacial. 

 
No texto foi possível perceber que a autora evoca conhecimentos importantes ao 

professor como mediador do currículo de Geografia, o domínio de conhecimentos 

diversificados de documentos, linguagens, conteúdos, métodos e técnicas de ensino e 

ferramentas didáticas, que proporcionem a construção dos saberes geográficos.  

A partir das diversas exposições teóricas sobre a forma de intervenção do professor 

nos currículos oficiais, o momento seguinte é de desnudar como os professores ribeirinhos 

estão intervindo, interagindo e, em quais ações pedagógicas esse processo se manifesta. 

Inicialmente, foi realizada a análise das orientações didáticas e de conteúdos do currículo 

(quadro 02). 

Para as análises do currículo descrito no quadro, considerou-se o que se refere a um 

dos objetivos da tese: entender como o currículo orienta e possibilita a construção do 

conhecimento geográfico amparado no contexto amazônico e na relação e/ou articulação com 

o lugar ribeirinho e com o mundo. Nesse sentido, de modo geral, observa-se que as 

orientações determinadas nos currículos oficiais relativas às relações e articulações entre os 

eixos temáticos com o alcance das abordagens, dentro dos objetivos do conteúdo e das 

orientações didático-pedagógicas convergem para o caráter interativo entre as diversas 

escalas, também enfatiza a importância do desenvolvimento dos conteúdos considerando os 

contextos dos alunos, da realidade de vida e do cotidiano.  

Ainda é perceptível que o currículo possibilita a exploração dos eixos temáticos em 

diferentes espacialidades e temporalidades, encaminhando para que o ensino possa ser 

desenvolvido com base no raciocínio articulado com as diversas escalas geográficas. Nesse 

quesito Pontuschka (2013) focaliza que a leitura expressada na relação e inter-relação do 

local-global é fundamental na interpretação das espacialidades.  
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Quadro 02: Orientações didáticas dos currículos  
Eixos temáticos a 
serem abordados 

Alcance das abordagens Objetivo do conteúdo Orientações didático-
pedagógicas  

 
A geografia como 
uma possibilidade de 
leitura e compreensão 
do mundo.  

 
 

A construção do 
espaço: os territórios 
e os lugares. 

 
 
 
 

 
O estudo da natureza 
e sua interação com o 
homem./  
Temas: O planeta 
Terra, relevo, clima, 
hidrografia, litosfera, 
vegetação. 
 
 
 
 
 
 
 
As questões 
socioambientais. 
Poluição ambiental no 
modo de vida urbano. 
Industrialização: 
degradação do 
ambiente e do modo 
de vida. 
Problemas ambientais 
globais. 
 
O campo e a cidade 
como formações 
socioespaciais/  
desenvolvimentos 
desiguais./As 
referências históricas/ 
Os conflitos, as 
tensões problemas 
urbanos 
 
A cartografia como 
instrumento de 
aproximação entre os 
lugares e o mundo. 

 
Espaço, território, região, 
paisagem e lugar, com base 
nas relações espaciais. 
 
 
 
As relações do homem com o 
território e o lugar/A luta e os 
conflitos pela posse do 
território. 
 
 
 
 
O lugar como experiência de 
vida./ O mundo como uma 
pluralidade de lugares em 
interação. 
Problematização de fatos 
naturais atuais. 
 
O homem atuando nas 
mudanças ambientais. 
A relação e interação das 
sociedades com os aspectos 
naturais. 
 
 
A relação das sociedades com 
a natureza. As diversidades 
socioculturais e as diferentes 
formas de se relacionarem 
com o ambiente. 
Os impactos da forma de 
apropriação da natureza. 
Os dispositivos de 
preservação e conservação. 
 
 
Formação histórica do campo 
e da cidade: divisão técnica e 
social do trabalho/A 
funcionalização da cidade e 
do campo: relações e 
interações, diferenciações. 
 
 
 
 
Os conceitos de 
escala/Orientação: pontos 
cardeais, coordenadas 
geográficas, cartas, 
instrumentos 
midiáticos/Leitura, e legenda. 

 
Construir conhecimentos 
sobre a geografia 
enquanto uma ciência 
que estuda o espaço 
geográfico. 
 
Possibilitar ao aluno 
reflexões críticas acerca 
das relações econômicas, 
sociais e culturais sobre o 
território e lugar.  

 
 
 
Possibilitar a construção 
de conhecimentos sobre 
os aspectos naturais: 
clima, relevo, vegetação, 
hidrografia, considerando 
o conhecimento do aluno 
e o contexto de vivência. 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilitar a construção 
de conhecimentos sobre 
as diferentes formas de 
relações entre as 
sociedades e o ambiente e 
suas consequências, 
considerando aspectos 
locais e globais. 
 
 
 
Possibilitar a construção 
de conhecimentos sobre 
as diferentes formas de 
relações entre o campo e 
a cidade, assim como, 
aspectos inerentes a cada 
um destes espaços. 
 
 
 
Possibilitar ao aluno 
apreender os elementos 
básicos da representação 
cartográfica do espaço. 
 

 
Interpretação de textos 
geográficos. 
 
 
 
Domínio nos 
procedimentos de 
observação, descrição, 
explicação e 
representação dos 
fenômenos espaciais.  
 
 
 
Leituras de materiais 
geográficos: mapas, 
tabelas, quadros, 
gráficos, etc. 
Problematizações. 
Considerar o cotidiano 
do aluno. 
 
 
 
Desenvolver a 
capacidade do aluno 
de interpretar e 
analisar imagens. 
 
 
 
 
  

Fonte: Adaptado do Currículo Oficial do 6º ano, SEDUC/PA, 2016. Organizado pela autora, 2017. 
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Um outro olhar sobre o currículo permite alertar os professores sobre a estruturação e 

a disposição dos conteúdos apresentados, a própria sistematização e formatação dos currículos 

dão uma visão fragmentada dos fenômenos geográficos, a compartimentação dos temas, a 

exemplo de clima, relevo, vegetação etc., são responsáveis por esta impressão. 

Apesar de apresentar esse seccionamento, percebe-se que o currículo deixa caminhos 

abertos para que a leitura espacial ocorra com a autonomia de pensamentos e significados, e 

que seja apropriado de forma relacional e escalar pelo professor, isso pode ser percebido na 

disposição entre os eixos temáticos com o alcance das abordagens e as orientações didático-

pedagógicas, conforme descritas no quadro.  

Exemplos disso é quando há orientação no currículo para que haja “o domínio nos 

procedimentos de observação, descrição, explicação e representação dos fenômenos 

espaciais”, também quanto aos objetivos “possibilitar a construção de conhecimentos sobre os 

aspectos naturais: clima, relevo, vegetação, hidrografia, considerando o conhecimento do 

aluno e o contexto de vivência” (Quadro 2). 

A visão do professor sobre o currículo compreende um passo decisivo no 

desenvolvimento de seu trabalho, como bem descreve Gimeno Sacristán (2013), as práticas 

didáticas são o reflexo da forma de utilização dos conteúdos curriculares no processo 

pedagógico.   

Quanto aos conteúdos específicos sobre a região Amazônica não foram incorporados 

nos eixos temáticos do 6º ano, assim como, nenhuma outra região brasileira, pelo fato de se 

tratarem de conhecimentos de ordem mais geral para esta etapa de escolarização, propondo 

um núcleo de conhecimentos que a compreende. 

Nesse caso, recai sobre a responsabilidade do professor, durante o processo 

pedagógico, se valer de estratégias didáticas visando a trabalhar os conteúdos associando a 

realidade do aluno ribeirinho, no caso da proposta dessa tese o de considerar o contexto 

amazônico e a relação com o lugar e o mundo no desenvolvimento dos conteúdos.  

O conteúdo curricular do 6º ano frente à realidade da vida ribeirinha na Amazônia, 

que se mostra entre o lugar e o mundo, torna-se um instrumento necessário no 

encaminhamento das atividades práticas e ações propostas pelos professores na construção do 

conhecimento geográfico. 

Especificamente sobre o uso do livro didático nas escolas ribeirinhas, pode-se afirmar 

que é o instrumento diário do cotidiano da sala de aula. Esse fato está atrelado, 

principalmente, aos raros instrumentos disponíveis, dada as condições de infraestrutura em 

relação à energia elétrica, o que inviabiliza o uso dos instrumentos midiáticos e dos 
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eletroeletrônicos. Quanto ao livro didático se apresentar como quase exclusividade na 

construção dos conhecimentos nas escolas ribeirinhas, Tonini e Goulart (2017) advertem a 

necessidade do uso de outros instrumentos além do livro didático como suporte nas discussões 

e abordagens. 

Por compreender que o currículo e o livro didático são indissociáveis no 

desenvolvimento desse trabalho, os mesmos foram analisados de forma contígua, buscando 

entender em que medida esses instrumentos possibilitam e potencializam o ensino nas escolas 

ribeirinhas, e como os professores realizam as relações e articulações entre as práticas e os 

textos escolares com a realidade local, amazônica e global. 

Dentro desse entendimento, o currículo e o livro didático foram os instrumentos para 

as análises espaciais a partir da Amazônia como referência, pode-se dizer que representam 

muito mais do que páginas com conteúdos, são referenciais para o ensino, são importantes 

ferramentas que auxiliam na compreensão do espaço geográfico. Gonçalves e Melatti (2017, 

p.39) os consideram como parte integrante do trabalho cotidiano do professor, além de terem 

se tornado um dos principais direcionadores do currículo das disciplinas escolares.  

Os trabalhos de Castrogiovanni e Goulart (2001) relatam que um bom livro didático é 

aquele que possibilita estudos geográficos dentro de perspectivas críticas. Tecem 

considerações sobre a observação da essência dos conteúdos no momento da escolha destes 

materiais, na visão destes autores, o livro deve conter:  

 
a fidedignidade das afirmações, os conceitos específicos, dados, gráficos e tabelas, 
etc. devem ser as mais fiéis possíveis à realidade estudada. Não devem fornecer 
ideias do espaço de forma preconceituosa e que levem às manipulações incorretas 
das informações; o estímulo à criatividade, não se devem apresentar textos e 
exercícios que contenham ideias prontas, o livro deve permitir a criatividade; correta 
apresentação cartográfica, deverá apresentar com clareza, simplicidade e exatidão os 
dados cartográficos; abordagens que valorizem a realidade, deve permitir que alunos 
e professores possam dar significações aos textos a partir de suas vivencias e 
experiências; enfocar o espaço como uma totalidade, evocar as ideias de espaço 
relacional e não fragmentado (CASTROGIOVANNI E GOULART, 2001, p.130-
131). 
 

Tão importante quanto se trabalhar com um bom livro didático, capaz de possibilitar 

melhores compreensões espaciais, Callai (2011) também discute a partir do ponto de vista de 

sua utilização, para ela, cabe ao professor utilizar o livro didático como um meio de 

intercâmbio entre os conteúdos, a realidade do aluno e o mundo, os livros trazem 

determinados entendimentos dos fenômenos espaciais, muitas vezes distantes ou abstraídos da 

realidade. 
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A partir das considerações expostas é incontestável a relação do professor com o livro 

didático desde o conhecimento de seu conteúdo até a sua aplicabilidade prática. A forma 

como o professor constrói o conhecimento utilizando os conteúdos dispostos no currículo e no 

livro didático é uma das peças-chave da tese, no sentido de contribuir no desvelar do processo 

de ensino nas escolas ribeirinhas, pois se trata de um instrumento que congrega o conjunto 

teórico-metodológico do trabalho do professor no cotidiano da escola ribeirinha. 

Na perspectiva da tese, o livro didático e o currículo fazem parte do processo 

integrado de observações, análises e interpretações, por se entender que não há sentido em 

realizar os estudos de forma fragmentada. Assim determinado, espera-se que a articulação e 

integração entre a utilização do currículo, livro didático, planejamentos e ações pedagógicas 

no contexto escolar, possam elucidar a construção do ensino nas escolas Alexandre Ferreira 

da Silva e Clodóvio Coelho.  

Analisar o livro didático não foi tarefa fácil, exigiu conhecimentos e experiências que 

foram além dos teórico-metodológicos. Os vinte e três anos de experiências distribuídos entre 

o magistério no ensino fundamental, médio e superior utilizando esta ferramenta de trabalho 

foram determinantes para que, de forma consciente e crítica, as considerações fossem 

realizadas. 

A análise do livro didático pode ocorrer de variadas formas dependendo da finalidade 

da pesquisa. Especificamente, para esta investigação a pretensão é de observar como os 

conteúdos desta ferramenta potencializam o ensino de geografia nas escolas ribeirinhas, 

considerando a Amazônia e a relação com o mundo como referência na interpretação do 

espaço geográfico. 

O percurso de análise do livro didático foi auxiliado pelos diálogos com os teóricos-

pesquisadores empenhados em discutir a questão. Nesta empreitada se recorreu aos trabalhos 

de Castrogiovanni e Goulart (2001); Gonçalves e Melatti (2017), os quais fazem 

apontamentos sobre os elementos para análises dos livros didáticos, dessa forma, instigaram a 

pensar e determinar pontos a considerar nos olhares sobre o livro didático utilizado pelos 

professores da ribeira.  

Dos escritos de Tonini e Goulart (2017) foram considerados as ideias sobre as 

potencialidades do livro didático. Os textos de Sabota e Silva (2017) contribuíram para a 

leitura crítica sobre os livros do Plano Nacional do Livro Didático – PNLD que está sendo 

investigado, bem como a compreensão de sua potencialidade na utilização pelos professores. 

As pesquisas sobre os conteúdos do livro didático estão relacionadas a duas questões 

básicas neste projeto de tese: como os conteúdos dos livros didáticos possibilitam aos 
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professores a compreensão do espaço geográfico a partir da Amazônia como referência e a 

relação com o mundo? Como os professores planejam e desenvolvem as práticas pedagógicas 

utilizando os conteúdos do livro didático como instrumentos articuladores entre as escalas 

lugar-região-mundo? 

O livro didático que auxilia e orienta as práticas pedagógicas dos professores das 

escolas das Ilhas Queimadas são os fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), distribuídos nas instituições de ensino público. O livro que atende o 6º ano das 

escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho intitula-se Geografia Espaço e 

Vivência, dos autores Andressa Alves, Levon Boligian, Rogério Martinez e Wanessa Garcia, 

Editora Saraiva Educação. Apresenta 208 páginas, distribuídos em 19 capítulos, com 06 eixos 

temáticos: Geografia: Ciência do espaço; Representação do Espaço Geográfico; Terra: nosso 

planeta, nossa casa; A dinâmica do Relevo e as Paisagens Terrestres; A ação das Águas e as 

Paisagens da Terra; O tempo, o Clima e as Paisagens Terrestres.  

A primeira observação feita foi sobre a consonância com a proposta curricular, 

concluindo-se que os conteúdos do livro estão de acordo com os eixos temáticos propostos no 

currículo oficial. De modo geral, os conteúdos apresentam diversidade de gêneros textual, de 

linguagens e de imagens: charges, fotografias, mapas, gráficos, histórias em quadrinhos etc. 

Importantes componentes que podem ser utilizados para despertar o interesse do aluno, 

considerando que, na modernidade, vive-se no mundo da virtualidade, conforme demonstrado 

no conjunto de imagens na figura 15. 

Gonçalves e Melatti (2017, p.47) atentam para o fato de que  

 
é importante analisar se o livro didático viabiliza um trabalho com as imagens que 
desenvolva sua recepção crítica, bem como a discussão de práticas do olhar e de 
práticas de produção, circulação e construção de sentidos atribuídos às imagens. 
Estabelecendo um olhar neste sentido, se percebeu que o conjunto de imagens está 
disposto e contextualizado de acordo com os conteúdos retratados, cabe ao professor 
atuar sobre as imagens de forma pedagógica e profissional no sentido de 
desenvolver um trabalho significativo, ativo e com a participação do aluno. 

 
A riqueza de imagens apresentadas no livro é importante no contexto escolar 

ribeirinho, tendo em vista que há limitações ao acesso às mídias, além de que muitos alunos 

não conhecem outras realidades, assim, o conteúdo proporcionou o contato imaginário com 

outros espaços. 

As imagens também possibilitaram a interação comparativa entre o que 

representavam sobre outros espaços e o que poderia ser representado sobre o espaço 
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amazônico ou ribeirinho. Os gêneros textuais serviram para aproximar os contextos 

amazônicos, do lugar ribeirinho e do mundo. 

 
Figura 15: Diversidades de gêneros textuais do livro didático 

  
                                                                                                          

  
Fonte: BOLIGIAN et al. Geografia: espaço e vivência. 6º ano, São Paulo: Saraiva, 2015. 

 
Nas leituras críticas sobre os livros do PNLD realizada por Sabota e Silva (2017) 

consideram que houve significativa melhora nos conteúdos das obras, apresenta linguagens 

que propiciam a atuação mais ativa dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, além 

de potencializar a proximidade ao cotidiano do aluno. 

Um exemplo desse aspecto no livro, Geografia: espaço e vivência, utilizado nas 

Escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho, é quando trabalha o texto “O lugar do 

nosso dia a dia” na página 13, ao orientar que o aluno execute as seguintes atividades: 

 
1. No caminho de casa até a escola, você percorre vários lugares. Observe e 

descreva como são esses lugares. 
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2. Conte para os colegas como é o seu cotidiano. Que lugares você costuma 
frequentar em seu dia a dia? E quais atividades realiza em cada um desses 
lugares? 

 
Fica claro por meio deste exemplo que o livro didático estimula o professor a buscar 

no cotidiano do aluno a relação e interação com os conteúdos curriculares na compreensão 

das espacialidades. Nesse direcionamento o professor pode inferir significados locais às 

propostas do livro 

O livro propõe atividades individuais e coletivas, destaque para as propostas de 

trabalho de campo. Nestes quesitos, o livro estimula o desenvolvimento da criatividade, 

podendo ser adaptadas à realidade do aluno. Para Castrogiovanni e Goulart (2001)  

 
É de fundamental importância que o livro permita ao professor e aos alunos 
desenvolverem sua criatividade; portanto, não se deve apresentar textos e exercícios 
que contenham ideias prontas, fechadas ou limitadas. Deve-se fornecer, sim, 
elementos que estimulem no aluno, a partir da prática da observação, interpretação, 
reflexão e análise, uma visão crítica da realidade, levando-o a sentir-se como agente 
transformador da sociedade (CASTROGIOVANNI E GOULART, 2001, p.130). 
 

As atividades propostas, no conteúdo do livro didático dos professores ribeirinhos, são 

passíveis de interação e adaptações para que o ensino possa fortalecer a capacidade de 

imaginação dos alunos, um exemplo disso é a representação da produção e circulação de 

mercadorias na figura 16 do livro didático. 

 
Figura 16: Representação da produção e circulação de mercadorias 

 
Fonte: BOLIGIAN et al. Geografia: espaço e vivência. 6º ano, São Paulo: Saraiva, p. 26, 2015. 
 

A forma como a figura demonstra o processo de produção não condiz com a realidade 

do espaço ribeirinho, é necessário que o professor explore a imagem dando visibilidade às 
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atividades que se estabelecem no cotidiano, conforme orientam Tonini e Goulart (2017, 

p.260): 

 
É usar o próprio livro para criar outros caminhos possíveis para ensinar. Este é o 
sentido da fuga. Fuga do que está inscrito no livro por não atender, acolher as 
perspectivas pelas quais o professor quer tratar uma temática. É estar numa fronteira 
com a temática e realizar um movimento de ziguezaguear por ela e com ela. Este 
movimento de ir e vir vai abandonar, trazer, adaptar e alargar o que seja interessante 
e necessário para a ação pedagógica. 
 

Uma boa sugestão de (fuga), aqui compreendendo como interação com o conteúdo do 

livro, seria solicitar que o aluno representasse a produção e a circulação de produtos que 

fazem parte das atividades econômicas em que estão inseridos, para que possa comparar com 

outros contextos, refletir e compreender sobre a escala da cadeia produtiva. 

A dinâmica econômica da produção do açaí, do palmito, dentre outros da região, 

poderia ser o ponto de partida para a compreensão de processos que ocorrem de forma 

diferenciada do contexto ribeirinho. O que ele experimenta na prática cotidiana pode 

representar uma importante fonte de informação geográfica para pensar, refletir e apreeder 

conteúdos diversificados dos livros didáticos. 

Tratando das representações cartográficas, o livro explora esta ferramenta 

possibilitando a compreensão dos conteúdos por meio da leitura dos mapas. Incentiva o 

ensino não só pelas realizações e interpretações, mas também pelas próprias representações 

espaciais dos alunos. Um exemplo disso está na página 201 do livro didático ao orientar o 

aluno a representar o seu espaço em uma maquete (Figura 17). 

 
Figura 17: Orientação para a construção de maquete.  

 
Fonte: BOLIGIAN et al. Geografia: espaço e vivência. 6º ano, São Paulo: Saraiva, 2015. 
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É importante que o professor consiga olhar as atividades de incentivo das 

representações espaciais como mais uma oportunidade de exercer sua liberdade interativa com 

os conteúdos do livro didático. A autonomia do trabalho docente que possibilite a condução 

de conteúdos, de forma a mediar um ensino voltado para o contexto educacional, depende do 

alicerce de conhecimentos que o professor detém. Para Shulman (2005, p.10) o docente 

precisa dominar os conhecimentos específicos do conteúdo, conhecimentos dos objetivos, 

metas e propósitos educacionais. 

Para Tonini e Goulart (2017) os conteúdos dos livros didáticos precisam ser 

potencializados nos planejamentos e práticas dos professores, necessitam ser reescritos e 

materializados na vida dos estudantes. Neste sentido, a figura do professor torna-se central no 

diálogo com os conteúdos para potencializar o ensino, afirma-se que é prerrogativa do 

docente, no uso de sua autonomia, a escolha da forma de utilização do conjunto de 

conhecimentos que detém na articulação e interação com os currículos escolares. 

Com base nas análises e interpretações realizadas sobre o currículo e o livro didático 

utilizados nas escolas ribeirinhas pode-se afirmar que orientam e possibilitam o trabalho do 

professor de forma autônoma que possa articular os diferentes conhecimentos que detém. 

O conteúdo do livro didático se apresenta como um importante meio para desenvolver 

o ensino de forma articulado com o contexto amazônico, ribeirinho e global. As diversidades 

de gêneros textuais utilizados para fazer as representações espaciais são fundamentais para 

estas articulações, possibilitando ao professor intervenções que dê significados aos textos, o 

uso da escala geográfica amazônica pode se apresentar como potencialidade nos conteúdos. 

 
3.3 A relação dos professores ribeirinhos com o currículo e o livro didático  

 
As discussões e os estudos realizados sobre o currículo e o livro didático os 

apresentam como recursos presentes e principal material didático utilizado nas escolas. Os 

conteúdos são passíveis de intervenções e conexões, admitindo-se no bojo das abordagens a 

autonomia do professor para intervir interativamente. Diante desta afirmativa, encaminham-se 

às propostas objetivas dessa investigação, esta etapa é de analisar como os professores 

ribeirinhos se apropriam dos currículos escolares e do livro didático dando ênfase ao contexto 

amazônico na relação/interação/articulação com o lugar e com o mundo. 

Os diálogos com os professores conduziram as discussões, procurou-se dar concretude 

à voz do docente para se ter clareza de suas concepções sobre os currículos, ou seja, o que 
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pensa, como reflete, sobretudo, como intervém e interage com esses instrumentos no sentido 

de dar visibilidade à Amazônia como base na construção do conhecimento geográfico. 

É necessário esclarecer que nessa etapa da investigação os cinco professores 

selecionados participaram da entrevista oral e escrita. Quando as respostas convergiam para a 

mesma ideia as informações foram condensadas. 

Na pertinência de indagar sobre suas concepções acerca dos currículos, obtiveram-se 

os seguintes resultados:  

 

(Dados do questionário) 

Trata-se do conjunto de conteúdos que precisam ser trabalhados, é o documento 
disponibilizado para os professores como guia para desenvolverem as temáticas, 
nele estão contidas as diretrizes e as orientações pedagógicas que irão nortear os 
planejamentos e as atividades em sala de aula. São conteúdos que precisam da 
intervenção do professor para retratar a realidade do aluno (Professor A).  

 
O currículo é como uma espécie de manual do professor o qual deve se orientar para 
ter ciência dos conteúdos trabalhados com os alunos. O problema do currículo está 
no fato de atender todas as escolas, independentemente de suas particularidades, cita 
como exemplo a ribeirinha que recebe o mesmo currículo distribuído nas escolas da 
cidade, sempre que recebo o currículo procuro fazer adequações ao conteúdo, 
buscando valorizar a realidade do aluno (Professor B). 
 

Diante das falas dos professores pode-se dizer que possuem uma concepção de 

currículo aberto que permite a possibilidade de intervenções e ajustamentos. Consideram o 

currículo como dispositivo que sistematiza e determina conteúdos a serem trabalhados pelo 

professor. 

Esses pensamentos convergem para a perspectiva de Sacristán (1998), o qual 

considera que o currículo oficial é passivo de mudanças sendo transformado em currículo 

modificado, com vistas a planejar as práticas pedagógicas mediante os objetivos que se 

propõem.  

Nesse contexto, os professores ribeirinhos concebem o currículo como um instrumento 

de interação entre os conteúdos e a realidade do aluno, admitem que essa ferramenta é uma 

importante veia na potencialidade do ensino. 

Quanto à atribuição da proposta curricular como norteadora dos planejamentos em 

relação à realidade do lugar e da Amazônia, foi possível compreender por meio das seguintes 

opiniões:  

 

(Dados da entrevista oral) 

Eu utilizo o currículo da Secretaria de Educação para serem aplicados em sala de 
aula, mas, não me detenho apenas a ele, também sigo o programa do livro didático, 
nos dois conteúdos realizo adaptações, pois, dificilmente, retratam diretamente a 
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realidade do ribeirinho e da Amazônia. Utilizo os conteúdos para minhas aulas 
expositivas e para elaborar as atividades e os exercícios (Professor A).  
 
Ao planejar as minhas aulas procuro acompanhar através do livro didático a 
sequência de conteúdos a ser trabalhado e contemplar a realidade do aluno ribeirinho 
que é a Amazônia (Professor B). 
 
Tento trabalhar a realidade do aluno ribeirinho e a Amazônia de acordo com as 
temáticas estabelecidas no livro didático, mesmo que o assunto não seja direcionado 
para a Amazônia, procuro citar exemplos da realidade dos alunos (Professor C). 
 
Nas minhas explanações procuro sempre relacionar a vida ribeirinha com os 
conteúdos (Professor D). 
 
Em minhas aulas sempre procuro trabalhar associando o conteúdo à realidade deles 
(Professor E). 
 

Para entender melhor o processo de planejamento, foi solicitado que exemplificasse a 

forma como realiza as adaptações nos currículos, prosseguiram com as explanações: 

 

(Dados da entrevista oral) 

Quando abordo o tema relações cidade-campo, procuro trabalhar com a relação 
entre Macapá e a comunidade deles, pelo fato de serem as duas realidades que fazem 
parte do cotidiano deles, alguns não conhecem a cidade, mas pelo menos já ouviram 
falar (Professor A).  
 
Como utilizo bastante o livro didático, trabalho com os textos, as imagens e as 
atividades propostas, sempre associando os conteúdos com a realidade do aluno na 
Amazônia, um exemplo é quando trato do clima, primeiro exemplifico com o clima 
da Amazônia para depois comparar com os climas de outras localidades (Professor 
B). 
 
Quando trabalho meio ambiente procuro, primeiramente, falar do ambiente deles 
para dar suporte para tratar de outras realidades que os alunos não conhecem, 
principalmente sobre o ambiente da cidade (Professor C). 
 
Quando trabalho a relação homem e natureza, busco iniciar a explicação através da 
relação deles com o espaço de moradia, para depois falar desta relação em outros 
contextos (Professor D). 
 
Ao trabalhar com o espaço construído pelo homem procuro, primeiro, trabalhar o 
espaço construído por eles, peço para que falem sobre como se organizam quanto a 
economia e a sociedade, para depois falar como outras sociedades constroem o seu 
espaço (Professor E). 
 

As explicações das práticas dos professores demonstram que a mediação didática que 

estabelecem entre o currículo com o livro didático e com o contexto ribeirinho expressam que 

focalizam a construção do conhecimento na articulação entre o espaço vivido (lugar 

ribeirinho) com os conteúdos do currículo.  

É fundamental que as singularidades dos cotidianos, vividas pelos estudantes, sejam 

comtempladas nas propostas de ensinar/aprender geografia. O encaminhamento dessas ações 
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significa possibilitar que outras leituras de mundo, na perspectiva geográfica, sejam 

oportunizadas (TONINI, GOULART, 2017, p.262). 

Acredita-se que, para além do contexto imediato da vivência ribeirinha, ou seja, as 

Ilhas Queimadas, seria interessante que o professor explorasse a articulação entre a geografia 

amazônica com o mundo demonstrando e comparando os fenômenos que ocorrem no 

cotidiano do aluno com outros espaços, conforme compreende Souza (2013) nos estudos 

geográficos espaciais é preciso valer-se de um raciocínio escalar. 

Foi com base nessa perspectiva que se observou que quando o professor (A) trabalhou 

o assunto a cidade-campo enfatizou apenas o lugar ribeirinho e a cidade de Macapá, poderia 

ter estendido o estudo para outras realidades amazônicas como por exemplo Belém, grande 

centro urbano metropolitano que encadeia todo o processo econômico, social e cultural, 

exercendo influência direta e indireta na cidade de Macapá e nas Ilhas Queimadas. Essa 

articulação poderia dar mais subsídios na construção de conhecimentos. O mesmo poderia 

compreender as práticas dos professores B, C, D e E. 

Seguindo a lógica dessa revelação dos professores sobre como intervém nos conteúdos 

curriculares, foi questionado sobre as motivações que os levam a agregar aos conteúdos 

curriculares o contexto ribeirinho e amazônico, os mesmos se posicionaram da seguinte 

forma: 

 

(Dados da entrevista oral) 

As dificuldades do aluno ribeirinho ao acesso aos meios de comunicação e as 
mídias, por isso, fica mais difícil trabalhar com eles determinados assuntos que estão 
muito distantes deles, quando comparamos à realidade deles cria-se uma referência 
para que possam imaginar algo diferente do que acontece no espaço deles, além de 
percebermos que há maior interesse pela aula (Professor A). 
 
Ao retratarmos a Amazônia em nossas aulas estamos falando de um espaço 
conhecido no dia-dia do aluno ribeirinho, o que se precisa é ampliar o conhecimento 
para um a Amazônia que ele não conhece, é o caso das cidades. (Professor B). 
 
Trata-se de um espaço da vivência deles, assim os assuntos da Geografia se tornam 
mais fáceis de serem trabalhados (Professor C).  
 
Falar da Amazônia é falar do próprio espaço ribeirinho como ponto de partida para 
trabalharmos outros espaços diferenciados (Professor D).  
 
Falar da Amazônia é falar do próprio espaço ribeirinho como ponto de partida para 
trabalharmos outros espaços diferenciados (Professor D).  
 
A Amazônia pode representar diferentes espaços o que permite trabalharmos com 
outros lugares desconhecidos e estranhos para os ribeirinhos (Professor E). 
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Os professores expõem uma das peculiaridades do lugar, que é o fato dos alunos de 

certa forma estarem alienados de conhecimentos diversos propagados pelos meios de 

comunicação de massa, como um fator que aumenta a dificuldade de compreensão sobre 

alguns assuntos torando-os mais complexos quanto à compreensão. 

Sobre como procuram amenizar essa questão foi possível perceber que tentam 

relacionar os conteúdos com o lugar, buscam construir uma dinâmica de interação entre o 

contexto escolar imediato, as Ilhas Queimadas e os conteúdos curriculares, para isso, se valem 

das analogias entre os fenômenos imediatamente percebidos e conhecidos pelos alunos e 

professores, entretanto, não associam a outras realidades.  

Nesse processo, o currículo e os conhecimentos dos professores e alunos se detém a 

uma única escala – o lugar, não havendo a conectividade com outros contextos. A relação 

entre os conteúdos dos livros didáticos e o conhecimento empírico parecem estar no bojo da 

interpretação e das análises espaciais apenas do lugar, assim os processos geográficos são 

compreendidos de forma isolados e estanques. Há necessidade de extrapolar os níveis 

escalares do lugar, avançar nas compreensões por meio das articulações, os professores 

podem explorar o espaço amazônico para fazer a conexão entre o lugar e o mundo. 

Outro questionamento aferido aos docentes foi a respeito das dificuldades na gestão do 

currículo, as narrativas tiveram as seguintes conclusões: 

 

(Dados da entrevista oral) 

Algumas atividades que poderiam dar maior suporte às práticas pedagógicas seria a 
aula de campo, porém, não podem ser executadas, mesmo que seja nas imediações 
da escola, há um risco constante quanto à segurança dos alunos, pois trata-se de área 
de mata densa, muitos acidentes podem ocorrer. Também não é difícil a execução 
dessas atividades por meio da navegação, é necessária a disponibilidade de 
embarcações, que por sua vez envolve alto custo de transporte, enfim, o processo 
pedagógico se concentra em sala de aula (Professor A).  
 
Não há espaços físicos para que o professor possa desenvolver algum tipo de 
dinâmica que preceda de deslocamento ou movimentos, o espaço está restrito à sala 
de aula (Professor B). 
 
Outra questão é em relação à carência material para produção de material didático, 
também há carência dos materiais fornecidos pela Secretaria de Educação, tais como 
mapas impressos, enfim, trabalhamos com muitas dificuldades nas escolas 
ribeirinhas. Elas são esquecidas pelo poder público. Nós professores, fazemos o que 
é possível para desenvolver da melhor forma possível esta função, mas não é fácil, 
são muitos os desafios a vencer (Professor D). 
 

Os Professores atribuem os obstáculos no desenvolvimento do currículo às precárias 

condições de trabalho nas escolas ribeirinhas, o que remete a pensar que a mediação e a 

relação do professor com o currículo vão muito além da formação deste profissional em 
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relação à aquisição de múltiplos conhecimentos e acúmulos de vivências, experiências e 

conhecimento, também está relacionado às condições didático-pedagógicas e de infraestrutura 

da escola.  

Neste caso entra em evidência o papel da escola como gestora para atender às 

necessidades da demanda do ensino ribeirinho com vistas a dar o suporte às práticas 

pedagógicas dos professores para a concretude dos objetivos socioeducativos. As limitações 

quanto às práticas pedagógicas na gerência do currículo e do livro didático, por conta da 

infraestrutura da escola e da carência de material, sobrecarregam os professores exigindo um 

esforço maior nas ações quanto à procura de práticas pedagógicas adequadas a essa realidade. 

Acordando com o que foi estabelecido nas bases do conhecimento de Shulman (1986) 

para o ensino em que o professor precisa conhecer o contexto escolar em que o ensino 

acontece. Esta referência infere na busca de diferentes propostas didático-pedagógicas que 

possam se adequar à realidade escolar, o livro didático é uma importante ferramenta que pode 

contribuir, as ideias e orientações de ensino podem ser adaptadas à realidade do lugar. 

Observa-se que são necessárias maiores intervenções dos docente ribeirinhos no 

sentido de fortalecer as práticas por meio de novos caminhos didáticos. Como bem expressa 

Cavalcanti (2012) é papel do professor estar sempre buscando caminhos de ensino e 

aprendizagem, pois, trata-se de uma construção permanente. 

Para o fortalecimento das ações pedagógicas é importante relevar a contribuição de 

Mizukami (2004) quando se reporta ao conhecimento pedagógico geral, a compreensão da 

autora é de que engloba diversos conhecimentos além do específico da disciplina, incluindo o 

contexto do lugar, o aluno, a escola, dentre outros. Na fala da autora empreende-se que a 

construção da prática pedagógica do professor no contexto das escolas ribeirinhas amazônicas 

deve reunir conhecimentos para além dos específicos, há de se considerar na articulação com 

o currículo as peculiaridades da realidade escolar e do lugar.   

Independentemente da situação que se apresenta em relação aos aspectos limitadores 

do ensino ribeirinho, o planejamento das ações considerando o conjunto de conhecimentos 

relacionados ao pedagógico geral, do conteúdo e específicos da matéria   devem despontar 

para atitudes didático-pedagógicas que visem a estabelecer novas propostas práticas 

condizentes com a realidade escolar e com o currículo. 

Um exemplo de que isso é possível foi constatado durante as observações nas escolas, 

alguns professores construíram o próprio material didático quando almejavam desenvolver 

uma prática inovadora, utilizavam objetos recicláveis ou disponível na floresta como 

sementes, folhas, cipós, dentre outros, dessa forma demonstrando que a criatividade na 
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materialidade dos conteúdos está associada à forma de conduzir na prática os conteúdos 

curriculares. 

Em relação a um dos objetivos dessa pesquisa, analisar como o currículo e o livro 

didático possibilitam e orientam o ensino de forma articular e relacional com os contextos 

amazônico, ribeirinho e mundo, os estudos realizados nesse capítulo proporcionaram a 

compreensão de que a proposta curricular aponta para que o ensino de geografia esteja 

engajado em um processo dinâmico, comprometido com a explicação e a compreensão do 

mundo, também que seja desenvolvido de forma articulada e contextualizada com a realidade 

do aluno. 

Ainda propõe que os procedimentos didático-pedagógicos proporcionem aos alunos a 

interpretação de textos geográficos, domínio nos procedimentos de observação, descrição, 

explicação e representação dos fenômenos espaciais, leituras de materiais cartográficos 

(mapas, tabelas, quadros, gráficos etc.) e problematizações. Também orienta que o processo 

pedagógico considere o cotidiano do aluno e os fenômenos geográficos. 

Desse modo, o currículo tenciona que o ensino proporcione o domínio nos 

procedimentos de observação, descrição, explicação e representação dos fenômenos espaciais 

e que possa fomentar a criatividade quanto aos métodos e técnicas didáticas. A análise que se 

faz sobre o posicionamento dos professores frente ao currículo, ou seja, como interagem e se 

apropriam dessa ferramenta, é que os docentes apresentam ampla visão no sentido de não o 

conceber apenas como manual de orientações conteudistas designado para nortear o trabalho 

do professor, mas sim, como instrumento norteador dos conteúdos e procedimentos 

pedagógicos em construção. 

Os professores têm consciência de que o currículo possibilita a exploração dos eixos 

temáticos em diferentes espacialidades e temporalidades, para que o ensino possa ser 

desenvolvido com base no raciocínio articulado com as diversas escalas geográficas, no caso 

desta tese, a partir da região Amazônica como referencial. 

Sobre a autonomia exercida pelo professor ribeirinho no sentido de interagir com o 

currículo e o livro didático, considerando o conjunto das falas dos professores sobre como se 

relacionam com os conteúdos curriculares no sentido de possibilitar o ensino por meio da 

escala geográfica amazônica, foi possível perceber que apresentam algumas dificuldades 

nessa intervenção. 

Pode-se observar importantes complexidades do ensino de Geografia, uma destas 

complexidades está relacionada à forma de articular os conhecimentos que detém com a 

realidade do aluno e com o mundo.  A questão é sentida quando se percebe que os fenômenos 
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são trabalhados de maneira unilateral, a relação é feita somente entre o lugar e o conteúdo do 

livro, salvas exceções quando incluem outros lugares da Amazônia, com isso as dinâmicas 

dos fenômenos são limitadas espacialmente. 

Outra observação que se faz é a respeito do material didático utilizado nas práticas 

pedagógicas, o livro didático apareceu como quase exclusividade na construção do 

conhecimento. Sabe-se das limitações na escola em relação a outros materiais de apoio, 

porém, para fazer a diferença no ensino ribeirinho é preciso agregar o maior número possível 

de material didático para melhor representar o espaço, é preciso inovar e ser criativo.  

É preciso colocar em prática os conhecimentos básicos do ensino descritos por 

Shulman (1986), que aliás esta é uma questão relevante nas problemáticas do ensino. A 

compreensão dos conhecimentos específicos por parte do professor da escola Alexandre 

Ferreira da Silva, a falta do domínio da matéria aumenta a complexidade do ensino. Esta 

situação será abordada na seção três que retrata sobre a observação participante. 

Na relação dos conhecimentos do professor ribeirinho com o currículo e com o livro 

didático compreende-se que precisa dar significações aos conteúdos, fortalecer as articulações 

dos fenômenos geográficos nas mais diversas dimensões, para tanto, nesta tese, compreende-

se que o empoderamento da escala geográfica amazônica é capaz de fazer tal conexão e 

potencializar o ensino ribeirinho.  

Neste processo de articulação para o desenvolvimento do ensino é preciso colocar em 

prática os conhecimentos necessários que o constroem. Para a clareza dessa compreensão foi 

necessário avanças no diálogo entre o professor ribeirinho e o currículo, esse assunto foi   

aprofundado na próxima seção mediante os resultados da observação participante, por meio 

dela  foi possível perceber como as teorias e os conhecimentos se materializam nas práticas 

pedagógicas com o objetivo de construir o ensino de Geografia de forma articulada entre a 

escala Amazônica, com o lugar e com o mundo, ao mesmo tempo que foi possível refletir e 

discutir sobre tais formas de desenvolver o ensino, observar as fragilidades e intervir no 

sentido de potencializá-lo e dar significações aos conteúdos geográficos.  
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4 AS PRÁTICAS DE ENSINO DE GEOGRAFIA POR MEIO DO 
CONTEXTO AMAZÔNICO NAS ESCOLAS RIBEIRINHAS 
 
 

Antes de iniciar as abordagens sobre a observação participante faz-se necessário 

apresentar uma breve retomada acerca da pretensão do estudo e do que foi discutido até o 

presente momento, com vistas a proporcionar maior compreensão sobre a proposta a ser 

executada. 

A pesquisa direciona o estudo para a utilização do contexto amazônico como uma 

escala geográfica na conexão com lugar e com mundo, acredita-se que a materialização desta 

ideia nos planejamentos e nas práticas pedagógicas dos professores ribeirinhos potencializa a 

construção do conhecimento geográfico. 

Inicialmente, foi proporcionada uma visão da Amazônia demonstrando o potencial 

geográfico que apresenta mediante a construção e a reconstrução espacial, considerando os 

aspectos econômicos, sociais e culturais no âmbito das particularidades e da dinâmica global. 

Foi possível perceber que essa região detém rico conteúdo para ser apropriado pelos 

professores ribeirinhos visando a fortalecer o ensino. 

Posteriormente, as ferramentas didáticas, o livro e o currículo, presentes no cotidiano 

das escolas foram analisados considerando a forma como os conteúdos orientam os 

planejamentos e as práticas pedagógicas, e também como possibilitariam a intervenção dos 

professores na pretensão de englobar a Amazônia como uma escala de ensino. Conclui-se que 

os instrumentos didáticos se apresentam de forma flexíveis oportunizando ao professor 

interagir com os conteúdos do currículo se transformando em um coautor do mesmo. 

Diante do que foi possível compreender, partiu-se para a fase da observação 

participante levando para dentro da sala de aula o contexto amazônico, a realidade do lugar 

ribeirinho, a geografia produzida no mundo, o conteúdo curricular o livro didático e as bases 

do conhecimento propostas por Shulman. Acredita-se que as articulações entre todos estes 

elementos podem ser feitas por meio da escala geográfica amazônica com o objetivo de 

promover a potencialidade do ensino nas escolas ribeirinhas.   

Considerando esta perspectiva, nesta seção será apresentada a experiência do contexto 

amazônico como base para a construção do conhecimento nas escolas ribeirinhas, bem como, 

seus desdobramentos e resultados. A observação participante foi o meio encontrado para o 

desenvolvimento do experimento.  

Durante o período de desenvolvimento da pesquisa de campo, partiu-se da 

prerrogativa de atuação participativa e democrática. Diante deste pensamento, a pesquisa foi 
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compartilhada com os professores por considerar que são os protagonistas que constroem a 

história do ensino ribeirinho. São os sujeitos que vivem o cotidiano da escola e que estão no 

enfrentamento dos percalços do dia-dia no ensino, são os mediadores do conhecimento, 

portanto, fazem parte dessa realidade.  

Diante desse reconhecimento, para o desenvolvimento da ideia de considerar a 

Amazônia como uma escala geográfica, houve o envolvimento e o compartilhamento de 

saberes e de práticas pedagógicas. A observação participante foi o caminho trilhado na 

promoção da participação ativa dos professores ribeirinhos e da pesquisadora no diálogo, no 

debate, nas descobertas, nas problematizações, na busca de soluções, nos apontamentos 

didático-pedagógicos visando o objetivo comum: fortalecer e potencializar o ensino 

ribeirinho.  

Nessa modalidade de pesquisa, a voz e a perspectiva dos sujeitos envolvidos são 

consideradas como parte da metodologia da investigação, que, por sua vez, se organiza pelas 

situações relevantes que emergem do processo (SOUZA; CAVALCANTI, 2013, p.3). 

A somatória do entrelace de experiências, vivências e conhecimentos de cada 

participante foi fundamental para que se obtivesse resultados eficazes e se atingisse os 

objetivos propostos. Para Demo (2008, p.129):  

 
A vantagem da pesquisa participante é trabalhar com a conjunção desafiadora de 
conhecimento e participação, talvez a potencialidade mais decisiva do ser humano. 
Saber pensar e intervir juntos é grande desafio da hora e do futuro, já que, quer 
queiramos ou não, o planeta é nossa morada coletiva e o bem comum precisa 
prevalecer. 
 

Esse modelo de investigação correspondeu aos anseios em relação à pesquisa: 

construir conhecimentos sobre o ensino de Geografia de forma conjunta entre pesquisador e 

professores, além de permitir que todos se colocassem na condição de observadores e, ao 

mesmo tempo, possibilitou a participação e intervenção dos mesmos no processo de ensino 

nas escolas.  Dessa forma, as ações foram pensadas e efetivadas em conjunto.  

Participaram dessa fase da pesquisa os dois professores que trabalham com a matéria 

Geografia, sendo um da Escola Alexandre Ferreira da Silva e o outro da Escola Clodóvio 

Coelho. A observação participante ocorreu nas classes do 6º ano. O instrumento de trabalho 

foi o diário de classe, nele, a pesquisadora registrou todas as possíveis informações, as ações 

dos professores, tanto pessoal, quanto profissional, a forma como desenvolviam o conteúdo, 

técnicas de ensino, e todas as ocorrências pertinentes no desenrolar da pesquisa. Estes 

apontamentos formaram a base da análise qualitativa.  
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O diário de classe/campo é considerado por Minayo, Deslandes e Gomes (2010) como 

um instrumento que auxilia os participantes da pesquisa a refletirem sobre questões que 

ocorrem durante o desenvolvimento da investigação. O registro de situações garante o melhor 

acompanhamento de todo o processo.  

Salienta-se que apesar de os alunos não estarem na centralidade da investigação, não 

se poderia desenvolver a pesquisa excluindo-os, tendo em vista que a sala de aula foi o 

ambiente da observação participante. Ciente de que o discente é parte integrante do contexto 

escolar e da construção do conhecimento, não há como desconsiderá-lo.  

O trabalho foi sistematizado e organizado da seguinte forma: no primeiro momento a 

pesquisadora se colocou apenas como observadora da forma como o professor articulava e/ou 

relacionava o contexto amazônico com o lugar e com o mundo, assim como, quais 

instrumentos utilizavam em suas práticas pedagógicas, ainda como os conteúdos curriculares 

(livros didáticos) eram mediados nessa relação. Foram observadas três aulas de cada 

professor. 

Após a fase de observação ocorreu o momento de diálogo para que pudessem tecer 

críticas sobre as anotações registradas no diário de classe, dando oportunidade para que os 

professores ribeirinhos tivessem um olhar reflexivo sobre suas próprias práticas. Conforme a 

procedência da leitura do diário as críticas pertinentes eram discutidas, as ideias de ações se 

solidificavam no sentido de potencializar o ensino, estabelecendo-se novas mediações 

pedagógicas reforçando e focando na Amazônia, como uma importante escala na discussão e 

abordagem dos conteúdos curriculares. 

Nesse momento foram definidas as estratégias de ensino e o material didático a ser 

aplicado. A etapa seguinte foi a confecção do material didático a ser aplicado: mapas, jogos 

interativos e a produção dos textos de apoio na compreensão do tema central das aulas “O 

campo e a cidade na Amazônia brasileira”. Em seguida ocorreu a aplicação do material 

didático. 

Outra fase foi o diálogo com os professores sobre a avaliação de todo o processo, 

inclusive com a leitura do diário de classe/campo para que todos pudessem ter uma visão mais 

clara de cada situação que ocorreu na sala de aula durante o período da observação 

participante. Os diálogos foram gravados. 

Por fim, de posse de todo o material de campo produzido durante a investigação, a 

pesquisadora realizou a análise qualitativa dos dados e materializou os resultados por meio de 

abordagens textualizadas, para tanto utilizou as imagens para dar o suporte figurativo das 
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ações. Os procedimentos da observação participante estão demonstrados no cronograma da 

figura 18. 

 
Figura 18: Organograma da observação participante 

 

 
Fonte: Dados do trabalho de Campo. Organizado pela autora: FARIAS, Rosana, T. S. de, 2018 
 
 
4.1 As práticas de ensino de Geografia na Escola Alexandre Ferreira da Silva 

 
Durante o período de execução da observação participante na Escola Alexandre 

Ferreira da Silva, realizadas no mês de junho de 2018, foram necessários alguns ajustes 

logísticos em decorrência de a modalidade de ensino ser multisseriada. O professor trabalhava 

ao mesmo tempo com os alunos do 6º e 7º ano, todos os dias fazia dois planejamentos 

considerando dois currículos diferentes, por trabalhar com mais de uma matéria, alternava as 

aulas entre uma e outra. 

O professor, demonstrando compromisso e interesse pela pesquisa, achou por bem, 

durante o período da observação participante, concentrar suas aulas nos conteúdos do 6º ano. 

Diante dessa decisão, deu-se procedência à execução. A pesquisa foi desenvolvida em doze 

aulas, sendo três de apenas de observação e nove de observações com intervenções. 

Observação participante 
Escolas Ribeirinhas: 
Alexandre Ferreira da Silva 
e Clodóvio Coelho 
Classe: 6º ano 
Professores: 02 
Pesquisadora: 01 
Período: junho e agosto de 
2018. 

1ª fase 
Observação da prática do 
professor como mediador 
dos conhecimentos 
curriculares. 
Como articula o contexto 
amazônico na construção do 
conhecimento? 
Instrumento: diário de 
Classe 

2ª fase 
Observação participante com 
intervenções: leitura crítica 
do diário de classe. 
Planejamento das ações 
didático-pedagógicas. 

 

3ª fase 
Observação participante com 
intervenções: confecção do 
material pedagógico e 
aplicação. 
Objetivo: potencializar o 
ensino por meio da escala  
geográfica amazônica.  
Avaliação dos resultados. 
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Na concordância de não haver prejuízos na sequência lógica do conteúdo, a decisão foi 

por não selecionar assuntos fora da ordem da matriz curricular que o professor estava 

seguindo no momento. Assim resolvido, o eixo temático inicialmente trabalhado na pesquisa 

e que fez parte apenas da observação foi: o estudo da natureza e sua importância para o 

homem (o planeta Terra, relevo, clima, hidrografia e vegetação). 

A introdução do assunto foi por meio dos conteúdos do livro didático do 6º ano 

denominado Geografia: espaço e vivência. Foram trabalhados os seguintes textos: “Os 

lugares do nosso dia a dia” (página 13) e “Nossas ligações com outros lugares” (página 14).  

De modo geral os dois textos que o professor utilizou se fundamentaram na concepção 

geográfica lugar e paisagem na construção do conhecimento sobre a relação do homem com a 

natureza. Procuraram demonstrar que os lugares são construídos mediante a dinâmica social e 

econômica produzidos no interior de cada lugar sobre a influência de outros lugares pela 

conexão existentes entre os diversos lugares do mundo.  

Os textos problematizam sobre o lugar de vivência, buscando fazer com que o aluno 

pense e reflita sobre o seu lugar e possa caracterizá-lo quanto aos aspectos de localização 

geográfica, ambientais, econômicos e socioculturais, bem como, quais conhecimentos detém 

de outros lugares, conforme exemplificação abaixo retiradas do texto: 

 
 Figura 19: Textos do livro didático 

   
 Fonte: BOLIGIAN, et al. Geografia: espaço e vivência, 6º ano. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 

O professor ignora a questão da localização geográfica, conforme demonstrada na 

figura à esquerda como orientação do livro para se iniciar as abordagens, logo se percebe que 

o estudo iniciou com uma lacuna em relação a situar os lugares. Poderia ter sido um 

importante momento para introdução dos contextos amazônicos e do lugar ribeirinho, as 

utilizações de técnicas com os mapas representariam muito bem as espacialidades. 
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O professor se deteve nas indagações/problematizações relativas ao texto  da direita 

(figura 19), inicia o diálogo com os alunos por meio dos questionamentos sobre o lugar 

ribeirinho e quais outros lugares os alunos conhecem. Como exposto anteriormente, a grande 

maioria dos alunos da turma nunca saiu das Ilhas Queimadas, portanto, suas referências de 

lugar são as Ilhas.  Os mesmos passaram a falar sobre a geografia das Ilhas, alguns citaram a 

cidade de Macapá e Afuá. Muito timidamente o professor passou a relacionar os lugares. 

Prosseguindo com sua aula, o professor continuou com a leitura do texto. Chamou a 

atenção o fato de não ter trabalhado os conceitos geográficos fundamentais para a discussão 

da temática, o de lugar, paisagem e, por se estar na Amazônia deveria também incluir região.  

Outra situação a relatar é com relação às referências e exemplificações de lugar e 

paisagem que o conteúdo do livro aborda, completamente distanciadas da realidade ribeirinha, 

conforme demonstrado na figura 20 do livro didático. O lugar e a paisagem demonstram a 

vida urbana e paisagens complexas para o entendimento do aluno ribeirinho que pouco 

conhece outras regiões. 

 
Figura 20: Representações espaciais no livro didático 

   
Fonte: BOLIGIAN et al. Geografia: espaço e vivência, 6º ano. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 

O professor poderia interagir com as imagens e relacionar a vida urbana com a vida 

ribeirinha, citar exemplos das cidades amazônicas como Macapá, Belém e Afuá, também 

fazendo a conexão com outros lugares do mundo. 

Em todas as aulas do professor a base do ensino era o conteúdo do livro didático, nas 

poucas tentativas de interação com o conteúdo citava alguns exemplos que surgiam do 

diálogo com os alunos sobre o lugar ribeirinho, quase não relacionava a outros lugares na 

Amazônia e no mundo como referência na compreensão dos assuntos. 
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Aprofundando as observações sobre a forma como o professor desenvolvia o 

conteúdo, era visível a falta do domínio específico do conhecimento geográfico, isso estava 

associado ao fato de não obter a formação inicial em Geografia. As aulas eram trabalhadas de 

forma pontuada nas leituras do livro didático, seguido de explicações. Essa situação pode ser 

entendida de acordo com Shulman (1987) ao afirmar que o conhecimento do conteúdo no 

desenvolvimento do currículo afeta tanto o que os professores ensinam, como a forma que os 

fazem. 

Praticamente, em todas as aulas observadas esse fato se concretizou, o professor tinha 

dificuldades em desenvolver o conteúdo e materializá-lo de forma prática. Diante da 

insegurança do conteúdo, o livro didático era uma espécie de guia, rigorosamente seguido. 

Tonini e Goulart (2017) advertem que apesar da incontestável importância do livro 

didático como ferramenta para o ensino e aprendizagem, ele não deve ser apresentado como 

único recurso. Ainda para os autores o livro didático 

 
É de grande potencialidade porquanto opera em matérias por ser o ponto de encontro 
entre o saber da universidade (trazido pelo professor) e o saber dos estudantes 
(trazido pela vivência), permitindo múltiplos ativadores para dialogar com a 
Geografia inscrita no livro didático (TONINI; GOULART, 2017, p.261). 
 

Os esclarecimentos dos referidos autores convergem para a questão da importância do 

domínio de um conjunto de conhecimentos na relação/interação com os conteúdos do livro 

didático. Nesse sentido, Mizukami (2004) compreende que o processo de ensinar requer, além 

dos conhecimentos específicos, os de outras disciplinas e os do contexto educacional, no 

sentido de serem incorporados visando a construir os conhecimentos da matéria que o 

professor se dedica a desenvolver. 

Refletindo sobre estas inferências nas aulas observadas do professor, pode-se dizer que 

a dificuldade de articular o contexto amazônico e ribeirinho aos conteúdos didáticos está 

relacionada, principalmente, à falta de conhecimentos específicos na área de Geografia. Fica 

claro que não é suficiente ter conhecimentos em outras ciências e saberes gerais, se o foco é a 

construção do conhecimento em Geografia, é necessário o domínio do conjunto. 

Pode-se fazer a seguinte exemplificação da falta de articulação na aula do professor: 

ao introduzir o tema o “Estudo da natureza e sua importância para o homem”, as aulas 

pautaram-se quase que exclusivamente na relação do ribeirinho com o ambiente ressaltando o 

rio e a mata como referências na cultura. Dessa forma, estancou o fenômeno e o limitou a 

escala do lugar.  
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O próprio texto orientava implicitamente o professor a fazer a relação escalar quando 

representava vários contextos de relações do homem com a natureza por meio de imagens. O 

professor poderia provocar nas discussões a interação entre o contexto ribeirinho com o 

amazônico e o mundo, assim daria uma dimensão geográfica escalar.  

Outra exemplificação: ao trabalhar com os subtemas do referido eixo temático, clima, 

relevo e vegetação, o professor trabalhou os fenômenos climáticos e hidrográficos frequentes 

no lugar ribeirinho, citou as enxurradas, falou da bacia Amazônica, porém, de forma 

desarticulada, sem fazer relação com os fenômenos que ocorrem no mundo. 

Apesar de que na disposição do livro os fenômenos estão organizados 

sistematicamente de forma separada, ou seja, um em cada capítulo, cabe ao professor 

estabelecer as relações e articulações para demonstrar que são interdependentes e 

dimensionais, ocorrem em várias escalas geográficas. 

Ainda sobre as observações das aulas do professor, pode-se constatar que apesar de o  

livro didático ser rico em recursos cartográficos, quase não explorou como potencialidade 

para construir o conhecimento geográfico. As aulas eram centralizadas na leitura dos textos 

seguido de discussão. Essa forma de desenvolver o conteúdo dificultava a percepção espacial 

dos fenômenos tornando suas compreensões complexas. 

Seria providencial se as representações fossem demonstradas através dos mapas, como 

bem orientam Almeida e Passini (1999), o professor deve trabalhar os fenômenos espaciais 

localizando e representando em espaços de ocorrências para que as análises e compreensões 

espaciais sejam significativas. 

Para além da escala cartográfica na compreensão dos fenômenos, para dar mais 

significações e potencializá-los poderia ter feito uso da escala geográfica amazônica, ela 

possibilitaria articular as geografias do cotidiano que compõem as especificidades do lugar 

ribeirinho com os contextos mundiais representados no livro didático, criando-se 

possibilidades de compreensão de tais fenômenos nas diferentes escalas de análises e de 

forma relacional. 

As dificuldades que o professor demonstrou na mediação do conteúdo curricular de 

forma a estabelecer o conhecimento de forma crítica, participativa e integrativa do contexto 

amazônico e da realidade de vida do aluno, sem dúvida está relacionada à carência de 

conhecimentos geográficos por conta de o professor não obter a formação inicial em 

Geografia, em consequência, não domina os conhecimentos básicos. 

Para Shulman (1986), todo professor se especializa em alguma disciplina e é essa 

especificidade que contribuirá de forma significativa para o domínio dos conteúdos 
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específicos. Considerando a posição do autor é perceptível que as aulas do professor foram o 

reflexo da falta de qualificação na Geografia. 

Quanto a este aspecto, Shulman (1986) atenta para o fato da importância do 

conhecimento do conteúdo específico e pedagógico dentre os conhecimentos que o professor 

deve ter domínio. Em relação a essa questão é necessário observar que a formação específica 

do professor é fundamental para o estabelecimento do conjunto de conhecimento disciplinar 

necessário para a construção de novos conhecimentos e para o empreendimento de práticas 

pedagógicas contundentes na aprendizagem dos alunos (SOUZA; MOTA, 2014). 

Outra observação a ser considerada nas aulas do professor é sobre os conceitos 

geográficos, quase não foram trabalhados, ou quando discutidos houve pouca explicação 

dificultando a compreensão dos conteúdos. Sobre a importância dos conceitos Cavalcanti 

(2005, p.36) retrata que a formação de conceitos é uma habilidade fundamental para a vida 

cotidiana. Os instrumentos conceituais são importantes porque ajudam as pessoas a 

categorizarem o real, a classificá-lo e a fazer generalizações. 

Ainda para esta autora: 

 
Para trabalhar com vistas à formação de conceitos, é recomendável a consideração 
das representações sociais dos alunos, ao menos por duas razões. Em primeiro lugar, 
ao expressar o conhecimento cotidiano do aluno, ou seja, o que ele já conhece e que 
é compartilhado socialmente, elas (as representações sociais) ajudam na superação 
do relativismo e do subjetivismo no ensino. Em segundo lugar, são conhecimentos 
ainda em construção, cuja a referência Inicial é a imagem mental, sendo assim, 
utilizar esse recurso metodológico permite o trabalho com conhecimentos ainda não-
conscientes e não-verbalizados (...) (CAVALCANTI, 2005, p.36) 
 

Com base no que retrata a autora, reforça-se a questão de que a referência da vida na 

Ilha Queimada e por extensão na Amazônia, seria primordial na prática pedagógica do 

professor, não apenas na construção dos conceitos fundamentais, mas também como 

referência na compreensão de assuntos mais complexos para o aluno ribeirinho. 

Em síntese, ao final das três aulas observadas chegam-se às seguintes questões: o 

ensino de Geografia desenvolvido na Escola Alexandre Ferreira da Silva ocorre de forma 

desarticulada da realidade amazônica e do lugar ribeirinho; a centralidade do conhecimento 

no professor e nos conteúdos do livro didático prejudicaram a interação com os 

conhecimentos do aluno e com o contexto amazônico, cenário da vida ribeirinha. Dessa 

forma, demonstrando ser um ensino frágil em relação à construção dos conceitos geográficos 

e apreensão dos conteúdos curriculares. 

Outra situação que compromete o ensino por meio da escala geográfica amazônica 

está relacionada ao fato do professor não possuir os conhecimentos específicos do conteúdo e 
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nem pedagógico do conteúdo geográfico, pontos defendidos por Shulman (1986) e nesta 

investigação considerados básicos para o ensino. 

Apesar de o professor demonstrar conhecimentos gerais e do contexto escolar, ainda 

não foram suficientes para fortalecer e potencializar o ensino, além do que o professor poderia 

abordar os conteúdos tendo como base os diversos cenários que se apresentam no contexto 

amazônico para, junto com os alunos, construírem conceitos e aprofundarem os 

conhecimentos.      

No diálogo com o professor sobre o desenvolvimento do processo pedagógico descrito 

no diário acerca de suas aulas, o mesmo admitiu apresentar limitações e dificuldades pela falta 

de formação na matéria, ainda narrou que sempre procura se dedicar ao estudo e às pesquisas 

para poder dar conta de desenvolver as aulas de Geografia, sendo que o mesmo não ocorre 

quando trabalha com língua portuguesa, matéria de sua formação.  

Diante da situação, como comentado anteriormente, esse fato não inviabiliza a 

pesquisa, pelo contrário, está sendo demonstrada a importância e relevância da formação 

inicial na construção do conhecimento do professor e na sua capacitação para o 

desenvolvimento profissional em determinada área. Verifica-se que quando há o desvio da 

função os impactos são relevantes no processo de ensino e aprendizagem. Neste caso reforça-

se a teoria de Shulman (1986), o domínio específico do conteúdo e pedagógico do conteúdo 

são basilares no ensino. 

É necessário esclarecer que não é o foco dessa investigação avaliar o conhecimento ou 

o desempenho do professor em suas práticas pedagógicas, os comentários tecidos sobre suas 

aulas fazem parte do contexto investigativo no ensino, são pontos importantes para atingir um 

dos objetivos da pesquisa: analisar como os professores desenvolvem o processo de ensino de 

Geografia quanto aos aspectos e dimensões didático-metodológicos tendo como referência o 

contexto amazônico na escala geográfica relacional – lugar-região-global. Além do que o 

trabalho é uma construção conjunta entre professores e a pesquisadora. 

O próximo procedimento foi fazer a leitura crítica do diário de classe/campo, debater e 

elencar os pontos de fragilidade no desenvolvimento do conteúdo e traçarmos as estratégias 

com o objetivo de possibilitar e potencializar o ensino tendo a Amazônia como referência, 

conforme descritos no quadro 3. 
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Quadro 3: Fragilidades e estratégias de ensino na Escola Alexandre Ferreira da Silva  
Pontos de fragilidade Fortalecimento do ensino  Estratégias de ensino Material didáticas 

A ausência da 
alfabetização cartográfica 
prejudica a compreensão 
dos conteúdos e, de certa 
forma, dificulta o ensino 
por meio da relação 
escalar. 
 
Pouca referência da 
realidade do aluno: 
Amazônia e lugar 
ribeirinho na mediação 
entre o currículo e as 
referências imediatas, o 
que dificultou a fluidez 
do ensino. 

Leitura, análise e 
interpretação de mapas. 
Localização geográfica 
das Ilhas Queimadas na 
Amazônia, no Brasil e no 
mundo. 
 
 
Mediação didática entre 
os conteúdos curriculares 
e a realidade do lugar e do 
mundo, dando ênfase a 
geografia do espaço 
Amazônico na construção 
das ideias e da 
compreensão. 
 
  

Aula expositiva e 
dialogada. 
Tempestades de ideias; 
Oficinas de elaboração 
de mapas; 
Dinâmicas de grupo. 
Jogos interativos. 
Explanação do 
conteúdo. 
 
Aula expositiva e 
dialogada. 
Construção e 
interpretação de textos. 
Relacionar imagens de 
diferentes contextos. 
Ensaios fotográficos. 
Composição de painel 
fotográfico e maquetes. 

Mapas. 
Livro didático. 
 
Imagens e 
fotografias. 
Textos. 
Livro didático. 
Mapas. 
Diversos materiais 
para a construção da 
maquete. 

    
Fonte: Dados do trabalho de campo. Organizado pela autora, 201 

 
Com base nas reflexões e análises nas aulas do professor, os planejamentos e as ações 

foram cuidadosamente pensadas. Diante disso, foi proposta uma sequência didática no 

desenvolvimento dos conteúdos: “O estudo da natureza e sua importância para o homem”, 

assunto trabalhado pelo professor e somente observado, que se concluiu que precisaria ser 

potencializado, e “O campo e a cidade”, que seria o próximo assunto de acordo com a matriz 

curricular.  

As aulas pautaram-se no objetivo da tese: dar visibilidade ao contexto amazônico 

como referência para a compreensão dos conteúdos curriculares, obviamente dentro do objeto 

de estudo da ciência geográfica que de acordo Cavalcanti (2005, p.13). 

 
O objeto de estudo geográfico na escola é, pois, o espaço geográfico, entendido 
como um espaço social, concreto, em movimento. Um estudo do espaço assim 
concebido requer uma análise da sociedade e da natureza, e da dinâmica resultante 
da relação entre ambas.  

 
Na concordância com o pensamento da autora, a mediação didática foi planejada para 

a utilização da escala geográfica amazônica de forma articulada e relacional com a realidade 

ribeirinha e com os fenômenos mundiais. As aulas foram desenvolvidas buscando dar 

movimentação dialética entre as espacialidades, procurando atentar para o fato de que a 

compreensão do espaço global é complexa, a Geografia tem a finalidade de trabalhar essas 

referências mais genéricas em contato com as cotidianas (CAVALCANTI, 2005). Diante 
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dessa compreensão, as aulas foram concretizadas considerando o processo de ensino como a 

externalização da produção de conhecimento expressado por meio das práticas pedagógicas. 

Por conta da total falta de material didático de apoio na escola, foram disponibilizados 

os mapas oficiais necessários como auxílio pedagógico na exploração do conteúdo (Mapa-

múndi, do Brasil, da região Amazônica do Pará e Amapá, além do globo terrestre), todos os 

mapas foram doações do IBGE/AP. Também foram confeccionados, em alguns casos com o 

envolvimento dos alunos, mapas interativos (Quebra-cabeça, Rosa-dos-ventos e mapas ricos 

em imagem visual – coloridos).  

Tendo em vista a necessidade de reforçar e potencializar o assunto trabalhado 

anteriormente pelo professor: “O estudo da natureza e sua importância para o homem”, 

decidiu-se retornar aos textos do livro didático introdutório: “Os lugares do nosso dia a dia” e 

“Nossas relações com outros lugares” com o objetivo de promover a construção do 

conhecimento utilizando a escala geográfica amazônica na articulação entre o lugar e o 

mundo. 

Seguindo a orientação inicial do texto de promover a localização geográfica dos 

lugares, o estudo compreendeu não apenas o reconhecimento espacial/locacional, mas 

também as relações espaciais empreendidas entre Amazônia, o lugar ribeirinho e o mundo. 

Diante dessa proposta o ensino foi desenvolvido com a inserção da escala geográfica, que de 

acordo com Castro (2014) amplia a análise dos fenômenos extrapolando o campo da 

representação gráfica para a apreensão da realidade.  

Ainda no sentido de promover uma melhor leitura espacial com base na 

interação/articulação, valeu-se da representação espacial cartográfica, considerando a visão de 

Almeida e Pasinni (1999, p. 12), 

 
o professor deve estar consciente de que o espaço próximo para ser analisado precisa 
ser abordado em sua relação com outras instancias espacialmente distantes. Nesse 
processo, a realidade é o ponto de partida e de chegada. De sua observação o aluno 
deve extrair elementos os quais deve refletir e a partir disso ser levado à construção 
de conceitos. 
 

A necessidade da utilização da linguagem cartográfica fez-se presente na sala de aula 

da Escola Alexandre Ferreira da Silva por se acreditar que o domínio espacial é elementar e 

indispensável na compreensão da interação entre os lugares, e, principalmente nas análises 

espaciais (Almeida; Passini, 1999). Parte-se do princípio de que é necessário o domínio da 

linguagem cartográfica, ler e interpretar os mapas compreende conhecer sua estrutura 

linguística para possibilitar a interpretação espacial a partir da representação.  
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Nesse estudo, o qual parte de uma compreensão espacial relacional compreendendo o 

contexto amazônico e ribeirinho como matrizes analíticas, o emprego da escala geográfica foi 

essencial à medida que extrapola o âmbito da objetividade para a subjetividade, quanto à 

pretensão de construir conhecimentos a partir das relações sociais.  

Diante desses postulados teóricos considerados nas práticas pedagógicas, o 

desenvolvimento do ensino ocorreu por meio das seguintes estratégias: 

 
 Mapa mental através da observação e de oficinas de elaboração de mapas:  

De acordo com Richter (2011, p 18),  

 
o mapa mental no ensino de geografia é um recurso que permite a construção de 
uma expressão gráfica mais livre, tendo a perspectiva de que o estudante possa 
transpor para essa representação espacial os conteúdos geográficos aprendidos, 
assim, além de utilizar a fala, a escrita, a imagem ou o próprio mapa 
convencional/tradicional, o aluno terá a oportunidade de apresentar num mapa 
mental suas interpretações a respeito de um determinado lugar representações, 
provenientes de leituras mais científicas da realidade. 
 

Com base na concepção de Richter sobre a importância do mapa mental, o propósito 

da aplicação dessa técnica foi o de criar oportunidade para um ensino que proporcionasse a 

liberdade de expressão nas representações espaciais sobre a relação entre o lugar, a Amazônia 

e o mundo.  Também de reforçar a compreensão dos elementos básicos que contribuem para a 

leitura e interpretação de um mapa e de introduzir conhecimentos sobre a localização do 

espaço Amazônico em relação a outros espaços.  

A interação com os conteúdos do livro didático foi o ponto de partida para o início do 

estudo sobre o assunto “Os lugares do nosso dia-dia” e “Nossas relações com outros lugares”. 

Inicialmente achamos pertinente trabalhar a localização das Ilhas Queimadas e da Amazônia 

no Brasil e no mundo. Para a leitura e interpretação dos mapas foi disponibilizado o material 

necessário para os grupos de alunos, que receberam o Mapa-múndi, do Brasil, Região Norte e 

do Pará aglutinado com o Amapá. 

De posse dos mapas, as primeiras observações e discussões foram sobre os elementos 

que constituem um mapa, sua importância e relevância na interpretação dos mesmos. Assim 

se pode proporcionar a leitura espacial por meio de um mapa, tendo em vista que o aluno 

ribeirinho não tinha nenhum conhecimento cartográfico nem de localização, entende-se que 

sem esse entendimento ficaria difícil de executar a ação pedagógica.  

A figura 21 representa o momento em que o ensino se estabeleceu mediante a 

interação dos discentes com o mapa. Acredita-se que este foi um importante meio didático 

que enriqueceu os conteúdos e corroborou com as representações espaciais. Tal situação, em 
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particular, significou a abertura do diálogo entre os discentes ribeirinhos com os mais diversos 

contextos que se apresentavam representados nos mapas. 

Figura 21: alunos interagindo com o mapa  

 
Fonte: arquivo pessoal – FARIAS, Rosana T. S. de, 2018. 

 
Aproveitando o momento de contato direto e de familiaridade do aluno com o mapa 

foi orientado para que eles construíssem o itinerário espacial das Ilhas Queimadas, o objetivo 

foi de proporcionar o ensino voltado para a localização geográfica do aluno ribeirinho dentro 

do contexto amazônico, brasileiro e no mundo.   

O itinerário espacial partiu da localização da escola Alexandre Ferreira da Silva (Ilha 

de Ipanema); Localização da Ilha de Ipanema (Ilhas Queimadas); Localização das Ilhas 

Queimadas (Município de Afuá); Localização do Município de Afuá (Estado do Pará); 

Localização do Estado do Pará (Região Norte do Brasil); Localização do Brasil no mundo 

(Hemisfério Ocidental).  

Após fazerem o itinerário por meio da observação nos mapas foi solicitado que 

representassem textualmente ou por figurações, a figura 22 demonstra um dos resultados 

desse trabalho.  
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Figura 22: Representação textual do itinerário feito pelos alunos 

  
 Fonte: Dados do trabalho de campo. Arquivo pessoal – FARIAS, Rosana T. S. de, 2018. 

 
 
Após o ensino proporcionar a escala espacial cartográfica e geográfica no sentido de 

compreender que apesar de habitarem em uma Ilha na Amazônia ela não está isolada do 

mundo, há uma corrente hierárquica administrativa ligando os lugares, foi introduzido o 

estudo da relação e articulação social, econômico e cultural entre os lugares. Para isso foi 

abordado o texto de apoio do livro didático o qual entra nesse assunto. A lógica do estudo foi 

conhecer o contexto amazônico e ribeirinho para compreender outros lugares. 

A leitura dos textos didáticos “Os lugares do nosso dia-dia” e “Nossas relações com 

outros lugares” foi o ponto de partida. O primeiro texto retrata um lugar alheio a realidade do 

contexto ribeirinho amazônico, relata o espaço urbano, cita os elementos que constroem o 

espaço da cidade, tais como: ruas, avenidas, cinemas, bairros, enfim, a dinâmica urbana foi a 

construção de lugar que o texto traz, levando a compreender que os conceitos de lugar e 

paisagem estão atrelados a esse espaço. 

Para se estabelecer a articulação com o conteúdo do texto e transpor a realidade 

ribeirinha a partir do contexto amazônico, a construção dos conhecimentos foi estabelecida 

por meio da aplicação da técnica de Brainstorming do escritor Alex Faickney Osborn, 

conhecida no Brasil como tempestade de ideias. Trata-se de uma técnica para explorar o 
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potencial de ideias de um determinado grupo de maneira criativa e com baixo risco de atitudes 

inibidoras (LIMA, 2011).  

O objetivo da aplicação dessa técnica foi de explorar os conhecimentos dos 

professores e alunos ribeirinhos sobre o contexto amazônico, possibilitando comparar e 

traduzir o espaço representado no livro didático de forma a potencializar a compreensão 

diante das relações/articulações espaciais. Conforme íamos fazendo a leitura do texto, o qual 

retratava uma realidade que não era a ribeirinha, porém se assemelhavam a alguns lugares da 

Amazônia, as ideias eram postas pelos alunos e professores conforme o que conheciam e 

haviam experimentado.  

Foram citadas, como exemplo de lugares, as grandes metrópoles regionais (Belém e 

Manaus), extrapolando o âmbito regional também foram citadas as cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro, transpondo o território nacional, falavam das cidades europeias e dos Estados 

Unidos. Por não conhecerem outros lugares, os alunos se detinham mais em caracterizar o seu 

lugar, alguns citaram Macapá e Afuá.  

O ensino foi se tornando interessante e todos queriam contribuir, os conhecimentos 

dos professores e alunos foram dando significados e importância à região amazônica e aos 

diferentes lugares, inicialmente as relações entre os lugares foram feitas pelas características 

paisagísticas e socioculturais, falaram de clima, relevo e vegetação.  

Para que as ideias não ficassem soltas e dispersas elas foram pontuadas e registradas 

no quadro para que todos pudessem visualizar e fazer a leitura. Também no sentido de dar 

sequência lógica ao conteúdo, os professores iam interagindo e unindo os fios condutores da 

ideia, ou seja, compreender por meio do contexto amazônico e do conteúdo do texto que 

existem diferentes lugares e que estão relacionados entre si  

Seguem alguns relatos da tempestade de ideias:  

 
(Dados da observação participante – registros do diário de classe/campo) 
 
Na minha Ilha tem muita água e floresta, tem animais selvagens, peixes e jacarés. 
Cada lugar apresenta uma paisagem diferente, de acordo com a forma como as 
pessoas e as sociedades constroem esse espaço. 
No meu lugar não andamos de carro, nem tem ruas, também não tem montanhas 
como mostrou o livro. 
A Amazônia é grande, tem lugares igual ao que você descreveu, o seu lugar, o 
ribeirinho, porém tem lugares como as cidades grandes, como é o caso de Manaus e 
Belém, até mesmo Macapá, que tem ruas, bairros, parques, cinemas, Shopping. 
Mas tem cidades igual Afuá que tem ruas, mas não tem carro, só andam de bicicletas 
e a pé.  
Também têm lugares na Europa e nos Estados Unidos, esses são fora do Brasil, que 
são bem diferentes (...). 
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O ensino por meio da análise da realidade espacial da Amazônia, incluindo o contexto 

escolar ribeirinho com o auxílio da técnica tempestade de ideias, possibilitou a articulação 

com o texto do livro didático e potencializou a compreensão sobre os lugares e as paisagens 

nas diversas escalas em que os fenômenos puderam ser observados.  

Ainda para dar mais sentido e significado ao contexto amazônico como conteúdo 

geográfico foi aplicada a técnica da dinâmica de grupo, incentivando o ensino por meio da 

pesquisa na compreensão dos fenômenos. Ocorreu da seguinte forma: foi dado aos grupos um 

mapa da região Norte do Brasil apenas com os contornos para que os alunos pudessem 

constituir os elementos e constituir seu próprio mapa. Ficaram livres para a escolha do 

fenômeno geográfico que gostariam de retratar. A base para esse trabalho foi o Atlas 

Geográfico que ficou disponível para consulta e escolha das temáticas. 

 
Figura 23: Ensino pela construção de mapas 

Fonte: Trabalho de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S. de, 2018. 
 

O mapa foi a base para a projeção do espaço conhecido e vivido. Os alunos 

representaram a Amazônia em seus mais diversos aspectos: distribuição populacional, a 

economia, formação política e administrativa (estados e capitais) e o relevo. Foi interessante 

observar o despertar da criatividade para a representação, muitas cores e ícones para dar vida 
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ao conteúdo. O contato com a Amazônia pelas representações espaciais proporcionou um 

olhar sobre ela de alguém que mora nela e que precisa conhecer melhor o seu espaço. Nesse 

momento de primeiros reconhecimentos espaciais, o ensino foi focado nos aspectos sociais e 

econômicos, conforme exemplo das representações dos alunos na figura 24.  

 
Figura 24: Mapa construído pelos alunos 

 
Fonte: Trabalho de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S. de, 2018. 

 
 
Os mapas construídos pelos alunos foram o ponto de partida para a interação com o 

texto do livro didático. Por meio do mapa, representado na figura 24, iniciou-se a discussão 

sobre a população amazônica, comparou-se com a população ribeirinha, com a de Macapá, 

com a de São Paulo até chegar na China que têm uma superpopulação.  Dessa forma foi sendo 

construindo um entendimento sobre os diversos lugares. Em meio ao diálogo, o interesse dos 

alunos e curiosidades aumentavam de acordo com a proporção escalar da dimensão do 

fenômeno, assim foi possível que outros assuntos pertinentes fossem debatidos, como o modo 

de vida das pessoas em outros lugares.    
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Todos os mapas confeccionados foram apresentados e submetidos a um longo debate 

sobre os temas, obviamente que os professores e a pesquisadora se encarregaram em conduzir 

uma sequência lógica de compreensão escalar e conteúdos com base no texto de referência.  

Outra dinâmica de grupo empregada foi dos mapas em forma de quebra-cabeça 

(Figura 25). A introdução dessa técnica visou proporcionar maior familiaridade e 

conhecimento do espaço da Amazônia e da região norte do Brasil, despertando para o 

aprofundamento da mentalização da configuração espacial (formato e tamanho), da 

localização geográfica, das fronteiras e dos pontos referenciais.   

Os mapas em forma de quebra-cabeça despertaram para as partes que compõem o 

todo. Levou a compreensão de que a Amazônia é um imenso espaço composto por vários 

lugares interligados. Também foi possível perceber a hierarquia regional: região, estados, 

capitais, cidades, municípios e os diversos lugares. Essa técnica também permitiu o ensino de 

forma dinâmica e interessante. Proporcionou o trabalho em grupo, exercitou a capacidade de 

desenvolver estratégias e estimulou o domínio espacial. É preciso diversificar a forma de 

ensinar, a aplicação de múltiplas práticas contribuem para melhorar a apreensão dos 

conteúdos. 

 
Figura 25: Mapas quebra-cabeças 

  
Fonte: Trabalho de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S. de, 2018. 
 

 Aproveitou-se o deslumbramento dos alunos pelos quebra-cabeças e se reforçou com 

as abordagens sobre as diversidades socioculturais e econômicas na Amazônia, ainda se 

estabeleceu uma relação direta entre as partes (Estados) que formam o todo, também houve a 

relação com o mundo. 
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Após montarem o quebra-cabeça, iniciaram as discussões: primeiro que a região é 

formada por diversos lugares e sociedades, no entendimento de que todos somos amazônidas 

e que temos muita coisa em comum, porém, cada lugar tem suas especificidades no seu modo 

de vida e no seu desenvolvimento. Falaram das Ilhas Queimadas, das cidades grandes e muito 

desenvolvidas como Manaus e Belém, das médias cidades como Macapá, e sobre Afuá. Por 

fim, discutiu-se a relação da Amazônia com outros países do mundo. Esse momento foi bem 

interessante e proveitoso, conseguiu-se transportar a Amazônia para dentro do texto didático 

complementando a leitura com o conjunto de conteúdos do conhecimento de todos. 

Resgatando novamente a técnica da tempestade de ideias, as discussões seguintes 

referentes ao segundo texto do livro didático “Nossas relações com outros lugares” pautaram-

se nos elementos de relação e articulação entre os diversos espaços que compõem a região 

Amazônica e o mundo, alunos e professores foram relatando a existência dessas conexões.  

São exemplos pontuais das abordagens da tempestade de ideias: 

 
(Dados da observação participante – registros do diário de classe/campo) 
 
A comercialização do açaí entre as Ilhas Queimadas com as cidades amazônicas e 
com o mundo. 
As compras realizadas em Macapá para suprir a necessidade dos moradores das 
Ilhas.  
A forma de vestir expressa a tendência da moda global na Amazônia e ribeirinha. 
A introdução dos ritmos musicais na Amazônia e na vida dos ribeirinhos.  
A interação entre os alimentos e os temperos utilizados na cozinha Amazônica 
ganham o mundo, assim como, são incorporados na culinária amazônica. 
As diferenças regionais e mundiais na cultura e economia. 
 

 Exemplificação do desenvolvimento da técnica: todos puderam lançar suas ideias 

sobre o texto: “Nossas relações com outros lugares”. Um dos professores ficou responsável 

em organizar no quadro as abordagens feitas pelo grupo, após a exposição de todos sobre o 

assunto, as discussões convergiram para a construção do conhecimento de forma a 

compreender o fenômeno na relação com as diversas escalas, sendo o contexto amazônico o 

referencial nessa construção. 

Esse processo de ensino estabeleceu potencialidades ao conteúdo quando 

proporcionou a construção do conhecimento geográfico mediante uma realidade mais 

próxima, conhecida e vivida pelos estudantes e professores, corporificando e significando o 

texto didático. O contexto amazônico foi o elo entre a realidade do cotidiano e a realidade que 

se apresenta em outros lugares.  

Para a exploração do próximo tema “O campo e a cidade” foi introdutório para o 

início das discussões os preliminares conceitos de campo e cidade, os mesmos surgiram a 
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partir do diálogo em sala de aula, o conhecimento dos professores em conjunto com o 

conhecimento dos alunos construiu a ideia inicial, que foi sendo amadurecida no decorrer do 

desenvolvimento da temática.  

Exemplificação: algumas ideias de campo e cidade discutidas entre os professores e 
alunos:  
 
 

(Dados da observação participante – registros do diário de classe/campo) 
 
As Ilhas Queimadas, onde moramos é o campo, aqui vivemos de roças, plantamos 
banana, também tiramos o açaí.  
 
Não é em todo campo que a vida é igual a das Ilhas Queimadas, existem lugares com 
grandes plantações de milho, de soja, e outros produtos, e que utilizam muita 
tecnologia, os tratores, as máquinas que colhem.  

 
O campo produz os produtos primários e na cidade se concentram as indústrias. Há 
uma troca entre elas, mas não é só isso, 
 
A vida no campo é mais simples, não tem muita coisa que tem na cidade, aqui não 
tem ruas, carros, prédios grandes.  
 
Tem cidades que não são consideradas campos, mas também não tem carros e nem 
grandes prédios, é o caso de Afuá.  
 
Belém e Manaus são cidades bem grandes e movimentadas.  
 
Campo e cidade são formas diferentes de produzir o espaço por meio das relações 
das sociedades com a natureza e entre as pessoas.  

 
Após se ter provocado a construção da ideia de campo e cidade, a próxima estratégia 

foi a exploração de textos escritos por meio de aulas expositivas e dialogadas e painéis de 

imagens. De acordo com Kleiman (2007, p.20.), quanto mais conhecimento textual o leitor 

tiver, quanto maior a sua exposição a todo tipo de texto, mais fácil será sua compreensão. 

Ainda para esse autor, a compreensão de um texto só é possível quando há prévios 

conhecimentos.  

Partindo dessa perspectiva as aulas iniciaram com a exploração do conteúdo do texto 

“o espaço geográfico do campo e da cidade e suas relações”. O mesmo aborda os diversos 

contextos do campo e da cidade e discute a relação econômica e social entre eles. Procedemos 

com a leitura do texto e debates. Foi-se agregando saberes e possibilitando o desenvolvimento 

da leitura crítica que pudesse abranger os conhecimentos específicos da ciência geográfica e 

os conhecimentos gerais dos professores e alunos. 

O objetivo dessa estratégia foi de discutir textos geográficos no sentido de fomentar e 

potencializar o ensino sobre o campo e a cidade concebendo a Amazônia como uma escala na 
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relação dialética entre o lugar ribeirinho e o mundo por meio da mediação didática entre os 

textos escritos e os conhecimentos dos professores e alunos. 

Exemplificação: Em uma frase do texto “Mantemos relações com certos lugares que, 

muitas vezes, nem imaginamos que existem”, no sentido de problematizar questionamos: com 

quais lugares vocês acham que as Ilhas Queimadas mantêm algum tipo de relação? Obtivemos 

as seguintes respostas: 

 
(Dados da observação participante – registros do diário de classe/campo) 
 
Com Macapá quando meu pai vai lá para vender o açaí. 
Com Macapá quando minha mãe vai receber o bolsa família. 
Com Afuá quando o papai vai visitar a minha tia. 
Com Belém quando vendemos o palmito pra lá. 
 

Nessa discussão, as escalas do âmbito do conhecimento imediato foram relatadas, no 

sentido de aumentar essa dimensão e fazer relações com outros lugares se começou a discutir 

as conexões que existem entre as Ilhas com outros estados da Amazônia e brasileiros, para 

além do país, com o mundo, o açaí e o palmito foram as relações econômicas e as questões 

socioculturais como usos e costumes também se estabeleceram nessas escalas. 

Como as imagens demonstradas no livro didático não representava a vida, nem a 

construção do espaço ribeirinho, achamos pertinente utilizar a técnica do painel de imagens 

para fazer essa demonstração e amadurecer as discussões sobre a produção dos dois espaços e 

a relação entre eles para poder elucidar melhor os conceitos. 

Sobre a questão de trabalhar a formação dos conceitos geográficos: 

 
É recomendável a consideração das representações sociais dos alunos, ao menos por 
duas razões. Em primeiro lugar, ao expressar o conhecimento cotidiano do aluno, ou 
seja, o que ele já conhece e que é compartilhado socialmente, as representações 
sociais ajudam a superar o relativismo e o subjetivismo no ensino. Em segundo 
lugar, são conhecimentos ainda em construção e não verbalizados. As 
representações sociais estão no nível do conhecimento vivido, que contém elementos 
de um conceito já potencialmente existente nos alunos, que pode ser tomado como 
parâmetro de aprendizagem significativa (CAVALCANTI, 2012, p.48-49). 
 

Com base nessa perspectiva de Cavalcanti, ou seja, a construção de conceitos a partir 

da vivência do aluno, aqui incluiremos também dos professores ribeirinhos, tendo em vista 

que ambos constroem conhecimentos diversos quando desenvolvem suas vidas na Amazônia. 

Essa prática pedagógica objetivou atingir esses conhecimentos para gerar conceitos. 

Assim compreendido, a pesquisadora, juntamente, com os professores e alunos se 

empenharam em trazer o maior número de imagens possíveis que retratassem os espaços do 

campo e da cidade em diferentes contextos para a montagem do painel. Imagens do espaço 
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ribeirinho compuseram esse material. Foi um momento de construção conjunta do material 

didático, ou seja, pesquisadora, professores e alunos montaram o painel. 

O painel foi montado de forma a demonstrar que os espaços ribeirinhos e amazônicos 

se relacionam em um mundo globalizado, e que dentro da Amazônia, no lugar ribeirinho os 

elementos particulares e globais estão presentes e ajudam a construir os espaços (figura 26). 

 
Figura 26: Painel fotográfico da relação campo-cidade 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
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O ensaio de figuras representativas foi exaustivamente discutido a partir da articulação 

entre os elementos presentes no contexto amazônico e ribeirinho com o mundo. As relações e 

correlações se iniciaram pelos aspectos globalizados presentes no cotidiano dos alunos das 

Ilhas Queimadas, muitos exemplos foram citados e discutidos, dentre eles: os objetos e 

eletrodomésticos presentes nas residências e na escola, também se abordou sobre os produtos 

que saem das Ilhas para serem consumidos em outras localidades, como o açaí, o palmito, a 

banana, o milho, dentre outros.  

As abordagens sobre o painel avançaram para a forma de construção espacial e na 

relação e interação entre esses espaços, e que elementos econômicos, sociais e culturais 

proporcionam essas articulações. Também estavam presentes nessas discussões as tensões e 

os conflitos de interesses na produção, inclusive a disputa pelas terras. 

Procurou-se construir o conhecimento demonstrando que todos os lugares estão 

interligados, seja diretamente ou indiretamente, a conexão se processa pelas mais diversas 

vias tecnológicas, sociais, culturais e econômicas. As figuras no painel que representam os 

grandes centros urbanos como Manaus e Belém foram referenciados como difusores e 

propagadores dessas articulações. A cidade de Macapá e de Afuá foram relacionadas às Ilhas 

Queimadas como a referência imediata relacional seja no âmbito político, econômico, social e 

cultural. 

Diante da percepção da fragilidade dos textos do livro didático em representar o 

espaço amazônico e ribeirinho, se achou pertinente produzir um material didático de apoio 

que retratasse a realidade ribeirinha e que otimizasse o uso da escala geográfica amazônica na 

compreensão da relação campo-cidade entre os lugares amazônicos e fora dele com outras 

localidades. O material foi denominado como “O campo e a cidade na Amazônia brasileira” 

(Apêndice B).  

Os conteúdos dos textos foram planejados e discutidos pela pesquisadora e professores 

levando em consideração o contexto amazônico, ribeirinho e global de forma a relacionar os 

fenômenos geográficos. Foi um trabalho que exigiu dedicação e tempo. O texto começou a ser 

planejado em 2017, porém, foi composto integralmente em dois meses (abril e maio de 2018), 

as ideias fluíam e a pesquisadora foi a organizadora dos textos e da edição. Os textos que o 

compõem foram pensados, sistematizados e organizados com o objetivo de proporcionar o 

conhecimento a partir da relação entre os contextos do campo, das cidades amazônicas, 

ribeirinho e mundial. 

Os conteúdos textuais são ricos em imagens e atividades interativas dando 

oportunidade para que o aluno pudesse ser um dos sujeitos ativos e colaborador da construção 
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do conhecimento. O texto também traz conhecimentos específicos sobre a história e a 

geografa das Ilhas Queimadas, até então desconhecidos pelos professores e alunos.  

Outro ponto de discussão foram as particularidades destes espaços, as discussões 

pautaram-se na seguinte perspectiva: mesmo diante da globalização os espaços mantêm suas 

características. Dessa forma, as abordagens se fundamentaram nas manifestações econômicas, 

culturais, nas crenças, nos mitos, na forma de construir o espaço geográfico nas cidades 

amazônicas e nas localidades, foram citados exemplos do modo de vida nos grandes centros 

urbanos e comparados com o modo de vida nas pequenas e médias cidades com a vida no 

campo e com a vida nas cidades americanas e europeias, enfim o material foi amplamente 

trabalhado na sala de aula.  

Após esse momento, a problematização foi pensar a articulação entre os lugares por 

meio de um produto regional que pudesse fazer a integração entre os diversos lugares, 

incluindo as Ilhas, a produção do açaí e a sua comercialização foi a peça-chave nessa 

interlocução. 

O açaí produzido nas Ilhas e que percorre o mundo foi o exemplo explorado para 

pensar essa conexão, com isso, foi solicitado aos alunos que traçassem a trajetória do açaí 

desde a saída das Ilhas até atingir outras cidades do Brasil e outros países (figura 27). 

 
Figura 27: Representação da relação campo-cidade – a trajetória do açaí 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
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As representações demonstrativas das relações espaciais a partir da produção do açaí 

foram discutidas no âmbito regional, local e global, de forma a perceber que os fenômenos 

espaciais são articulados nas diversas escalas, e que ao tentar compreender pelo viés do 

contexto proximal de vivência e conhecimento dos sujeitos escolares o ensino se fortalece e se 

torna potente na construção do conhecimento. 

A experiência produzida na escola Alexandre Ferreira da Silva possibilitou a tessitura 

de algumas considerações conjuntas, entre a pesquisadora e o professor como protagonistas 

do processo da observação participante. O primeiro comentário foi sobre algo que jamais 

passaria aos nossos olhares, o fato do professor não apresentar o domínio especifico do 

conteúdo geográfico e pedagógico do conteúdo, conforme admitidos por Shulman (1986) 

como básicos para o desenvolvimento do ensino. 

Logo essa teoria foi ratificada, pois, os impactos foram sentidos nos momentos de 

discussões teóricas, planejamentos e ações, eram visíveis as limitações do docente no 

aprofundamento das abordagens. Por conta disso, a contribuição da pesquisadora em relação 

às abordagens do conteúdo e explanação em sala de aula teve um peso maior, apesar da 

disposição, comprometimento e dedicação do professor ao ensino de Geografia. 

Outra apreciação conjunta feita à observação participante foi sobre a importância de se 

ter possibilitado corrigir uma grande lacuna que havia no processo educativo ribeirinho, a 

ausência da alfabetização cartográfica, aprender a fazer a leitura espacial e se localizar no 

mundo foi um passo decisivo na compreensão dos temas, especificamente, para essa pesquisa, 

foi fundamental nas abordagens do contexto amazônico e na relação com o lugar ribeirinho e 

com mundo. 

De modo geral a reflexão que se faz sobre a observação participante considerando todo 

o processo experimental desenvolvido na escola Alexandre Ferreira da Silva, a qual envolveu 

o conjunto de estratégias e ferramentas didáticas, tais como: aulas expositivas, discussões, 

planejamentos participativos e a aplicação de práticas pedagógicas, percebeu-se que esse 

aparato de ensino quando trabalhado de forma integrada entre as escalas, com ênfase na 

realidade e no conhecimento dos professores e  alunos ribeirinhos amazônicos, proporcionou 

o fortalecimento dos conteúdos e potencializou a construção do conhecimento geográfico. O 

uso da escala geográfica com o auxílio da escala cartográfica representou a fortaleza nas 

práticas pedagógicas, principalmente, na articulação com os conteúdos do livro didático. 
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4.2 As práticas de ensino de Geografia na Escola Clodóvio Coelho 

 
Na escola Clodóvio Coelho, em decorrência do sistema modular de ensino e do 

trabalho do professor em várias disciplinas, foi necessária a realização de algumas adaptações 

para a execução da observação participante, neste caso, as aulas de geografia do 6º ano foram 

concentradas até a conclusão dos trabalhos na referida classe.  As observações participantes 

iniciaram-se no mês de agosto de 2018 e tiveram a duração de doze dias, sendo três aulas 

dedicadas apenas às observações e nove de observação com intervenção. 

Com o intuito de não causar nenhum prejuízo aos planejamentos do professor as aulas 

observadas foram as que estavam em curso seguindo a matriz curricular, o professor estava 

desenvolvendo o seguinte tema: Paisagens rural e urbana (conceitos, produção no campo, 

produção no meio urbano, relação campo e cidade).  

Na primeira observação das aulas do professor se pode constatar que possuía 

conhecimentos específicos dos conteúdos geográficos, pois, trabalhava os conceitos 

geográficos e desenvolvia o texto mediante as categorias de análise, fato que se atribui a sua 

formação inicial em Licenciatura Plena e Bacharelado em Geografia.  

O domínio dos conteúdos específicos da matéria é um dos pontos básicos para o 

ensino (SHULMAN, 1986), o conhecimento geográfico a ser pedagogicamente concretizado 

em sala de aula é a condição primordial em todo processo. Essa relação e condição está 

diretamente ligada segundo Souza e Mota (2014) à formação inicial e continuada do professor 

no sentido de subsidiar e dar o suporte necessário para que o docente possa desempenhar bem 

a sua função. 

Diante disso, aumentaram as expectativas com relação às aulas do professor, tendo em 

vista que o trabalho do docente da escola Alexandre Ferreira da Silva se mostrou frágil quanto 

ao desenvolvimento do conteúdo e pedagógico pelo fato de a formação inicial ser 

incompatível com a matéria geografia, por conseguinte não havia o domínio dos 

conhecimentos específicos. 

Em meio às observações das aulas do professor da Escola Clodóvio Coelho, pode-se 

perceber que utilizou o texto do livro didático para introduzir o assunto, o tema foi “O rural e 

o urbano”, a priori, trabalhou os conceitos de campo e cidade de acordo com as definições 

estabelecidas no texto. Nas exemplificações para diferenciar os dois espaços buscava a 

contribuição dos alunos no sentido de caracterizar o lugar ribeirinho como rural, mediante os 

elementos determinantes como o extrativismo e a agricultura familiar. 
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No desenvolvimento das aulas utilizou como estratégias as interpretações textuais por 

meio de aulas expositivas e dialogadas, buscou interagir com os alunos na compreensão dos 

conteúdos a partir da realidade deles, questionou sobre as atividades extrativas e agrícolas que 

as comunidades locais desenvolvem. 

Utilizou-se como recurso de auxílio didático o Mapa-múndi, sendo este o único 

presente na escola. No decorrer de suas aulas ficou evidente a necessidade de proporcionar   o 

domínio da leitura espacial dos mapas, tanto, quanto na Escola Alexandre Ferreira da Silva, os 

alunos não eram alfabetizados cartograficamente, não tinham noção de localização, também 

confundiam estados, capitais e cidades, não sabiam se localizar espacialmente, achavam que 

faziam parte geograficamente da cidade de Macapá e não do Estado do Pará.  

Esse fato prejudicava a sequência lógica da compreensão dos conteúdos, um exemplo 

foi quando o professor tentou relacionar o espaço do campo nas Ilhas Queimadas com as 

grandes plantações rurais de soja no centro oeste do Brasil, foi perceptível que nessa conexão 

faltava ter em mente a localização destes espaços para poder entender de que lugares se estava 

falando.  

Outra questão observada, o professor pouco explorava o mapa como recurso para a 

compreensão do conteúdo, apenas apontava para demonstrar a localização de cidades, quanto 

a essa forma de utilização do mapa, Almeida e Passini (1999) retratam que os mapas não 

devem ser instrumentos de mera identificação de elementos, mas sim, de análise e 

compreensão das relações espaciais. 

Quanto à relação e articulação do conteúdo curricular com a Amazônia e com o 

mundo, o professor procurava contextualizar os temas a partir da realidade espacial das Ilhas 

Queimadas de forma pontual, considerando as atividades desenvolvidas como: o extrativismo 

do açaí, caça, pesca e agricultura, dentro desse entendimento o professor buscava desenvolver 

o conteúdo sem fazer maiores correlações com a Amazônia e o mundo, ainda considerando a 

ocorrência dos fenômenos localmente, portanto, de forma compartimentada. 

Sobre essa forma de trabalhar com as escalas de acontecimentos dos fenômenos 

geográficos, Pontuschka (2013, p. 134) faz a seguinte inferência:   

 
A consciência da importância da escala em que se trabalha em geografia é 
fundamental. Não se consegue trabalhar em apenas uma escala ou, se isso acontecer, 
o professor terá dificuldade de contribuir para a compreensão da totalidade da 
problemática espacial. Se ele estiver trabalhando na escala mundial, sem correlação 
com os problemas espaciais que dizem respeito ao cotidiano do aluno, o estudo da 
geografia pode permanecer abstrato e o estudante não terá condições de 
compreender seu próprio espaço. Se, ao contrário, estudar o espaço geográfico da 
cidade ou do bairro em que mora e desconsiderar a relação com espaços de 
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dimensões maiores, chegará a explicações restritas, insuficientes para a compreensão 
da localidade daquele espaço. 

 
Ainda se pode contribuir com as observações da autora, considerando que além de se 

trabalhar a escala em diversas dimensões também é imprescindível estudar os fenômenos 

geográficos de forma articulada e interativa entre os elementos que constroem essa ponte, no 

caso da aula do professor essa articulação poderia ter ocorrido a partir de produtos produzidos 

na Ilha e que são comercializados em diversos lugares, inclusive fora do país, a exemplo do 

açaí, seria uma oportunidade para relacionar fenômenos em diversas escalas de forma a 

aproximar a realidade do lugar a outros lugares desconhecidos e de difícil compreensão para 

os alunos ribeirinhos. 

Na leitura do diário de classe/campo da escola em que possibilitou nosso diálogo 

crítico sobre as observações das aulas, resultaram em pensar e refletir sobre novas estratégias 

no sentido de fortalecer o ensino de geografia e potencializar, tendo o contexto amazônico 

como matriz nas discussões e correlações entre os diversos contextos rurais e urbanos, 

conforme descritos no quadro 04. 

 
Quadro 04: Fragilidades e estratégias de ensino na Escola Clodóvio Coelho 

Pontos de fragilidade Fortalecimento do ensino  Estratégias de ensino Material didáticas 

Ausência da alfabetização 
cartográfica representou 
um complicativo no 
desenvolvimento do 
conteúdo.  
 
Utiliza apenas a realidade 
do lugar como referência 
sem expandir para a 
Amazônia para aumentar o 
raio de conhecimentos e 
potencializar o ensino. 

Leitura, análise e 
interpretação de mapas. 
Localização geográfica das 
Ilhas Queimadas na 
Amazônia, no Brasil e no 
mundo. 
Mediação didática entre os 
conteúdos curriculares e a 
realidade do lugar e do 
mundo, dando ênfase a 
geografia do espaço 
Amazônico na construção 
das ideias e da 
compreensão. 
  

Aula expositiva e 
dialogada. 
Tempestades de ideias; 
Oficinas de elaboração 
de mapas; 
Dinâmicas de grupo. 
Jogos interativos. 
Explanação do conteúdo. 
 
Aula expositiva e 
dialogada. 
Construção e 
interpretação de textos. 
Relacionar imagens de 
diferentes contextos. 
Ensaios fotográficos. 
Composição de painel 
fotográfico e maquetes. 

Mapas. 
Livro didático. 
 
Imagens e fotografias. 
Textos. 
Livro didático. 
Mapas. 
Diversos materiais para 
a construção da 
maquete. 

    
Fonte: Dados do trabalho de campo. Organizado pela autora, 2018. 

 

Com base no diagnóstico traçado, as ações foram sistematizadas e organizadas, o tema 

a ser trabalhado durante a observação participante foi “O campo e a cidade e suas relações”.  

Por falta de recurso didático de apoio a escola também recebeu diversos materiais que 

foram doados pelo IBGE (Mapa-múndi, do Brasil, da região Amazônica do Pará e Amapá e 
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Atlas geográfico), outros complementares foram produzidos na escola pelos professores, 

pesquisadora e alunos, alguns foram disponibilizados pela pesquisadora, a exemplo dos mapas 

de quebra-cabeças. Munidos do material didático de apoio, as aulas se iniciaram com a 

participação interventiva da pesquisadora e do professor por meio da explanação e 

exemplificação dos assuntos. O contexto amazônico relacionado com o lugar ribeirinho e o 

mundo foi o viés espacial a ser explorado na construção e compreensão do tema.  

O tema: “O campo e a cidade e suas relações” foi introduzido com o texto do livro 

didático denominado: “A inter-relação dos espaços da produção, da circulação e do 

consumo”, em síntese, o texto trata dos lugares enquanto espaços de funcionalidades na 

produção de bens e serviços e a teia de relações desses lugares no mundo globalizado, pode 

ser entendido através dos seguintes trechos:  

 
Ainda que muitas das atividades econômicas se desenvolvam em espaços distintos, 
podemos afirmar que há estreitas relações de dependência entre elas (...) (Trecho do 
livro didático Geografia: espaço e vivência, 6º ano, p. 42). 
 
(...) Por sua vez, diversas atividades econômicas estabelecidas no campo, como a 
agricultura e a pecuária moderna, dependem da produção industrial {máquinas, 
fertilizantes, vacinas}, assim como dos estabelecimentos comerciais e de serviços 
(lojas de peças, e implementos agrícolas, bancos, institutos de pesquisa) localizados 
nas cidades, para se desenvolver plenamente (Trecho do livro didático Geografia: 
espaço e vivência, 6º ano, p.43). 
 

A primeira observação que se atribuiu ao texto foi em relação à complexidade da 

abordagem para o entendimento dos sujeitos escolares ribeirinhos que desenvolvem um modo 

de vida bem diferente do contexto mencionado no conteúdo do texto. Outra questão foi em 

relação as imagens que o texto utiliza para representar o fenômeno da relação entre o campo e 

a cidade, ´para isso utilizou a produção de flores na Colômbia comercializados na Itália. 

É preciso ter um olhar atento para potencializar o ensino de geografia com o uso do 

livro didático, é necessário encontrar caminhos na relação com seus conteúdos para 

estabelecer conexão com a realidade escolar, ainda é preciso encontrar maneiras de dar 

sentido à geografia nas propostas do livro (TONINI; GOULART, 2017). 

Neste caso, se pensou na importância da articulação no sentido de dar significado ao 

texto e relevância espacial, o contexto amazônico seria a escala a fazer essa conexão entre o 

conteúdo do texto e a realidade do aluno ribeirinho. Antes disso, existia uma lacuna que 

precisava ser preenchida, está se reportando à leitura e interpretação espacial por meio dos 

mapas, caso contrário, ficaria difícil falar da relação entre dois lugares sem haver o 

conhecimento de no mínimo a localização desses espaços. 
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Cientes da situação, deu-se início às primeiras investidas visando à localização 

geográfica das Ilhas Queimadas e da Amazônia no Brasil e no mundo. Sem essas referências 

mínimas de espacialidades ficaria difícil a compreensão das aulas, pois os sujeitos escolares 

não apresentavam nenhuma noção de localização geográfica. 

No sentido de estabelecer essa apreensão, várias técnicas foram executadas. Iniciamos 

com o mapa mental seguido da tempestade de ideias: cada grupo de aluno recebeu um 

conjunto de mapas (Mapa-múndi, Brasil, Amazônia, e do Pará aglutinado com o Amapá), 

puderam concentrar seus olhares curiosos e questionadores sobre ele, após um tempo de 

observação os alunos foram expondo suas ideias, dúvidas e desconfianças, os pontos foram 

discutidos com a turma e esclarecidos pelos professores, foram construídos conceitos, 

importância, elementos do mapa e significados (figura 29). 

 
Figura 28: Ensino com a interpretação do mapa 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
. 

 
Nessa atividade a Amazônia foi um dos pontos de análises e interpretações, a partir 

dela o conhecimento foi sendo construído. As questões relevantes foram: a localização da 

Amazônia no Brasil, sua configuração espacial, os limites com outros estados brasileiros, 

como ela é representada na legenda e o que foi possível identificar de diferencial em relação 

às outras regiões do país. No sentido de incorporar o tema do texto didático nos estudos 
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cartográficos e geográficos preliminares, foram observados no mapa o itinerário das flores 

que saíam da Colômbia para a Itália, a visualização dos lugares já seria um bom ponto de 

partida para a compreensão. 

Após proporcionar o reconhecimento dos elementos que compõem um mapa e sua 

leitura, foi aplicada a técnica do itinerário espacial: consistiu em realizar um percurso espacial 

a partir das observações e descobertas feitas pelos alunos, quando observaram os mapas, com 

a contribuição dos professores, o objetivo foi o de situar, geograficamente, as Ilhas 

Queimadas e perceber que elas fazem parte da dinâmica de relações espaciais dentro da 

Amazônia e fora dela. 

 
Figura 29: Localizando as Ilhas Queimadas 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
 

De posse dos mapas, o ensino consistiu em observar neles a localização geográfica 

iniciando pela Escola Clodóvio Coelho (Ilha do Morcego); Localização da Ilha do Morcego 

(Ilhas Queimadas); Localização das Ilhas Queimadas (Município de Afuá); Localização do 

Município de Afuá (Estado do Pará); Localização do Estado do Pará (Região Norte do 

Brasil); Localização do Brasil no mundo (Hemisfério Ocidental). 

Após essa observação, no sentido comparativo entre a trajetória anteriormente 

observada das flores conforme demonstrada no livro didático, foi traçado o itinerário do 
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palmito, produto muito conhecido por todos e que é exportado para várias localidades do 

Brasil e do mundo. A figura 30 representa o resultado do ensino com a utilização da escala 

geográfica amazônica na compreensão de outras situações externas à realidade do aluno, 

conforme exemplo das flores. Ao referenciar um acontecimento comercial que ocorre na 

Amazônia, conhecido e vivenciado pelos sujeitos escolares, acredita-se que houve a 

potencialidade do ensino. 

 
Figura 30: Itinerário do palmito 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
 

Quando foi demonstrado o itinerário do palmito saindo da Amazônia para o mundo, e 

fazendo a comparação com o movimento comercial das flores entre a Colômbia e a Itália, os 

dois exemplos foram importantes para a articulação entre o conteúdo do livro didático e a 

realidade do aluno ribeirinho amazônico, a base para isso foi a potencialidade do conteúdo a 

partir do estabelecimento da relação escalar do fenômeno na representação de uma realidade 

que ocorre na Amazônia. 

Outra técnica relevante utilizada foi a oficina de elaboração de mapas, o objetivo dessa 

atividade foi de proporcionar na prática o ensino, a partir da teorização dos conhecimentos 

dos alunos no cenário do seu espaço real com os olhares sobre o mapa.  Nesta estratégia o 
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conhecimento sobre a Amazônia e a relação com outros espaços foi amplamente explorada. 

Foram apresentados vários temas sobre a região, possibilitando maior conhecimento e 

familiaridade com o espaço amazônico. Ao final todos os temas foram comentados e 

comparados com a realidade das Ilhas Queimadas e incorporados no tema do texto de apoio. 

Cada grupo de aluno recebeu um mapa da região Norte, nele estavam apenas 

contornos para que pudessem constituir os elementos, assim tendo autonomia para se 

tornarem produtores de seu próprio mapa, poderiam escolher o fenômeno que gostariam de 

demonstrar no mapa por meio da legenda, assim dando significado ao mapa. A base para esse 

trabalho foi o Atlas Geográfico que ficou disponível para auxílio dos alunos. A figura 31 é um 

exemplo de representação feita por um dos alunos.  

 
Figura 31: representação populacional da Região Norte 

  
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
 
 

Especificamente sobre o mapa construído que trata sobre a população, a discussão foi 

sobre as diferenças populacionais entre a urbana e o meio rural e a concentração populacional 

nas cidades. O estudo partiu do contexto amazônico, as metrópoles como concentradoras de 
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população foi um dos exemplos explorados. O uso da representação cartográfica foi 

importante nesta experiência, pois:  

 
o uso do mapa em colaboração ao desenvolvimento do raciocínio geográfico é 
imprescindível, já que a representação cartográfica expressa, por meio de sua 
linguagem de comunicação, a organização espacial da sociedade e, assim, possibilita 
a sua leitura na perspectiva geográfica. Em suma, o ato de utilizar, ler, refletir e 
construir um mapa está diretamente relacionado ao processo de um olhar mais 
espacial (RICHTER, 2010, p. 38). 
 

Continuando com o emprego das técnicas cartográficas visando dar ainda mais 

subsídios na compreensão dos conteúdos, ainda foi possível desenvolver a dinâmica de grupo 

com os mapas, consistiu na montagem de quebra-cabeça, sendo constituídos a Região Norte 

do Brasil e Amazônica. 

Essa técnica estimulou a mentalização do mapa quanto à configuração espacial 

(formato e tamanho), quanto à localização geográfica, das fronteiras e dos pontos referenciais 

que determinam a região Amazônica, tendo em vista que ela é a principal referência de todo o 

nosso estudo, não há como desenvolver a pesquisa sem que haja o conhecimento básico sobre 

ela. 

 
Como em qualquer processo de leitura, é necessário a existência de alguns 
elementos que contribuem para a atividade de interpretação e construção da 
linguagem. No caso do mapa não seria diferente, essa representação espacial precisa 
de determinados elementos que lhe dão sentido, como por exemplo a localização, a 
orientação, a simbologia, a escala (cartográfica e geográfica), a projeção e as 
coordenadas geográficas (RICHTER, 2004). O conjunto desses elementos constitui a 
possibilidade do mapa comunicar com maior clareza os fenômenos representados e 
de, indiretamente, dialogar com seu usuário. Desta maneira, a escola também se 
torna responsável por ensinar esses elementos pela realização das práticas 
pedagógicas que organizam o conhecimento sistematizado em linguagens 
específicas, como o mapa (RICHTER, 2010 p.41). 

 
Esses apontamentos do autor deixam ainda mais evidente a necessidade de promover 

estratégias didáticas por meio da leitura e interpretação dos mapas, sem estes conhecimentos 

basilares cartográficos ficaria complexo compreender as representações espaciais nos textos 

didáticos, representaria um complicativo na articulação com os conteúdos que se pretende 

trabalhar nas práticas seguintes.  

As figuras 32 e 33 registram o momento em que o ensino é proporcionado por meio da 

interação direta dos alunos com os mapas visando o reconhecimento das espacialidades. O 

referencial da formação espacial amazônica e do lugar ribeirinho no mundo foi o ponto de 

partida para a compreensão das dinâmicas sociais escalares. 
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Figura 32: Ensino com a dinâmica do mapa de quebra-cabeça 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
 
 
Figura 33: Ensino com a dinâmica do mapa de quebra-cabeça 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
 

O ensino com os mapas quebra-cabeça proporcionou o entendimento de que há uma 

conexão administrativa hierárquica entre os lugares, as Ilhas Queimadas e a Amazônia fazem 

parte dessa rede. Após este entendimento ficaria mais fácil interagir com o texto introdutório 

“A inter-relação dos espaços da produção, da circulação e do consumo” tendo em vista que 
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essa relação cartográfica é importante para se fazer a relação escalar geográfica. Assim posto, 

se retornou a uma outra parte da leitura do texto que explanava sobre a relação entre os 

lugares através da circulação de pessoas e mercadorias, retratava o comércio e o consumo 

entre os lugares. 

Após a leitura do texto em sala de aula, as discussões se iniciaram com uma questão 

problematizadora: quais produtos da Amazônia circulam no mercado mundial? Imediatamente 

as respostas surgiram, o açaí e o palmito foram os mais citados, afirma-se que pelo fato de 

estarem no cotidiano dos alunos. Decidiu-se então trabalhar com a produção, circulação e o 

consumo do açaí e do palmito no mundo. As aulas foram dialogadas para que a construção do 

conhecimento fosse coletiva, após as exposições de ideias, a atividade seguinte foi a 

constituição da cadeia produtiva do açaí a partir das Ilhas Queimadas.  A figura 34 é um 

exemplo de expressão de um dos alunos sobre o tema. Essa representação desperta para o 

reconhecimento de que o ensino de Geografia proporcionado pela construção do 

conhecimento a partir do contexto amazônico torna-se mais significativo e interessante. 

 
Figura 34: Cadeia produtiva do açaí 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
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Na hora das apresentações das representações figurativas, houve a interação de toda a 

turma, inclusive, professores e da pesquisadora na compreensão da circulação do açaí, sempre 

fazendo a comparação com as diferentes formas de consumir o produto, deixando claro as 

contradições sociais e culturais no consumo do produto. Admite-se que foi um trabalho 

interessante e empolgante de realizar.  

O texto que antes parecia complexo de compreender foi sendo desenvolvido por meio 

de exemplificações e comparações com a realidade amazônica, com isso, abrindo caminhos 

para a construção do conhecimento geográfico significativo nas escolas ribeirinhas. O que a 

experiência demonstrou até o momento foi que essa viagem da inter-relação dos espaços de 

produção e circulação não seria tão interessante para o ensino ribeirinho se não fizesse uma 

escala pelo contexto amazônico. 

Dando continuidade às aulas, a próxima estratégia foi trabalhar o texto didático “O 

campo e a cidade na Amazônia brasileira” produzido em conjunto com os professores. Os 

conteúdos expressam a diversidade de espaços produzidos na região. 

Os textos foram pensados, sistematizados e organizados de forma a proporcionar a 

construção do conhecimento geográfico dentro do encadeamento dos contextos ribeirinho, 

amazônico e mundial dando visibilidade a essa região como importante fonte de conteúdos e 

conhecimentos na constituição dos diversos saberes.   

Os conteúdos textuais contemplam diversidades de imagens e atividades interativas 

instigando o aluno a demonstrar o seu conhecimento dando maior participação ao processo de 

ensino. O texto também contempla as particularidades e especificidades histórico e 

geográficas das Ilhas Queimadas. Como os textos contemplam muitas atividades interativas, 

os procedimentos pedagógicos foram de leituras críticas dialogadas complementadas com a 

execução dos exercícios.  

Ainda para fortalecer a compreensão, foram montados painéis de imagens para que se 

pudesse visualizar de forma concreta as dinâmicas espaciais, as interações entre os diversos 

espaços e suas peculiaridades quanto à formação socioespacial, econômica e cultural.   

As imagens foram selecionadas pelos professores, pesquisadora e alunos, assim como 

providenciaram as fotografias da Ilha. Os painéis foram dispostos de forma a retratar as 

relações e articulação entre os diversos espaços no mundo globalizado. As imagens dos 

painéis foram amplamente analisadas e discutidas em sala de aula (figura 35).  
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Figura 35: Painel fotográfico da relação entre os espaços urbano e rural 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
 

As discussões e abordagens sobre o painel despertou para a construção do 

conhecimento geográfico coletivo na sala de aula acerca da diversidade de lugares, de culturas 

e modos de vida, a relação escalar geográfica entre o lugar ribeirinho, a Amazônia e o mundo 

foi o caminho encontrado para fortalecer e significar o conhecimento.  

Também como material colaborativo na compreensão da temática foi construída uma 

maquete com os elementos representativos dos dois espaços campo e cidade de forma 

relacional, ou seja, os dois espaços foram representados na mesma maquete (figura 36). A 

maquete é um material didático que serve de base para projetar e explorar o espaço 

(ALMEIDA; PASSINI, 1999). O ensino com o auxílio da maquete serviu para representar as 

relações espaciais entre o campo e a cidade. Os dois espaços foram constituídos em sala de 
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aula, dessa forma, também despertando para a criatividade e a interatividade com os pontos 

referenciais do fenômeno.  

 
Figura 36: Maquete da relação campo cidade 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 

 
Foram representadas a relação entre a cidade de Macapá e as Ilhas Queimadas, a 

primeira observação feita na maquete foi quanto as diferenças entre os dois espaços 

considerando a produção espacial e o modo de vida: a questão da mobilidade, os elementos 

urbanos e dos ribeirinhos, dentre outros que produzem o campo e a cidade. 

Outro ponto de discussão foram os elementos sociais e econômicos na relação entre as 

Ilhas e a cidade de Macapá presentes no cotidiano dos alunos, principalmente, a 

comercialização do açaí, todos os dias, na época da safra do produto, as embarcações seguem 

rumo aos portos da cidade para vendê-lo e, na relação recíproca, comprar  os produtos 

industrializados disponíveis na cidade e o usufruto dos serviços oferecidos pelo espaço urbano 

de saúde, serviços bancários e educação, alguns mantêm seus filhos estudando nas escolas de 

Macapá. 

Após o final da observação participante na Escola Clodóvio Coelho o diário de 

classe/campo foi aberto para algumas ponderações sobre o processo: a primeira foi assumir a 

importância de integrar o contexto escolar amazônico no processo da mediação didática, 
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principalmente em se conseguir articular com os conteúdos do livro didático, foi incontestável 

o fortalecimento do ensino. 

Uma advertência importante foi quanto à relevância das leituras cartográficas e 

geográficas na compreensão das espacialidades por meio dos mapas, esse fato foi constatado 

quando durante o processo de ensino os instrumentos cartográficos foram fundamentais na 

compreensão dos assuntos dando visibilidade às representações espaciais abrindo caminhos 

para a compreensão escalar.  

Por fim, em meio a uma longa reflexão de todo o processo desenvolvido durante os 

doze dias de experiência nas Escolas Clodóvio Coelho e Alexandre Ferreira da Silva sobre o 

ensino de geografia, com vistas a demonstrar a escala geográfica amazônica como importante 

dimensão na produção do conhecimento geográfico, advertimos e a compreendemos como 

mais uma possibilidade no direcionamento pedagógico e que permite concretizar um ensino 

potencialmente significativo.   

Achou-se pertinente que os professores da ribeira também fizessem suas considerações 

sobre a experiência desenvolvida e seus resultados, afinal de contas foi um trabalho 

compartilhado, suas vozes merecem destaque para manifestarem suas expectativas e 

conclusões sobre a pesquisa, seguem seus pronunciamentos:  

 
(Dados da entrevista oral) 
 
De modo geral a pesquisa nos apontou caminhos que podemos seguir para 
desenvolver melhor o ensino ribeirinho, nos fez enxergar que é possível desenvolver 
um ensino de qualidade mesmo nas precárias condições que a escola apresenta 
(Professor A).  
 
Aprendemos que não podemos nos acomodar diante das situações difíceis que 
aparecem no caminho é preciso inovar e pensar como podemos melhorar, buscar 
propostas para melhor desenvolver o trabalho (Professor A). 
 
Nesses dias juntos em sala de aula percebemos que muitas coisas podemos fazer 
para melhorar o ensino, uma delas é não se acomodar diante das práticas 
pedagógicas, é importante e necessário aplicar várias técnicas de ensino para 
desenvolver o conteúdo (Professor B). 
 
Aprendemos que a Amazônia e a vida ribeirinha têm muitos conteúdos geográficos 
que podemos utilizar para desenvolver o ensino. Vimos os alunos mais motivados 
para aprender, mais participativos, até mesmo felizes, acreditamos que foi porque 
realizamos um ensino mais voltado para eles, que desse importância a vida deles 
(Professor A). 
 
Também gostamos da forma como a pesquisa foi desenvolvida, o que geralmente 
acontece é o pesquisador vir até o local da pesquisa, extrai o que deseja e depois 
escreve sobre o que viu, no caso dessa pesquisa foi diferente, nós tivemos a chance 
de dar opinião, de participar diretamente de tudo junto com a pesquisadora, de 
concordar ou discordar, o mais importante de tudo foi ter deixado a contribuição 
para o ensino (Professor B).   
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Refletindo sobre as falas dos professores sobre a pesquisa, pode-se dizer que a 

intervenção foi necessária e pertinente à medida que expõe a realidade do ensino, torna visível 

para os professores as problemáticas, que talvez, pelo envolvimento do cotidiano escolar não 

conseguiam tomar consciência da real situação. A pesquisa veio como um alerta para rever as 

práticas e promover a renovação do ensino.  

Acredita-se que a pesquisa despertou os professores para uma nova forma de leitura do 

espaço geográfico, permitindo ir além do lugar ribeirinho, atingindo outras dimensões, a 

pesquisa demonstrou que isso é possível por meio do contexto amazônico em um pensar e 

fazer relacional. Os professores ainda se reportam aos impactos positivos da pesquisa no 

contexto da sala de aula quanto ao conjunto que integra ensino e aprendizagem, quando 

mencionam a satisfação dos alunos por um ensino que se tornou significativo e interessante. 

Por fim, é possível perceber no pronunciamento dos docentes ribeirinhos que a 

pesquisa foi capaz de produzir efeitos tanto de ordem pessoal quanto profissional, estabeleceu 

a tomada de consciência sobre o ensino que vinham produzindo e o quanto poderiam fazer 

para melhorar.  
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5 A ESCALA GEOGRÁFICA AMAZÔNICA COMO DIMENSÃO NO 
ENSINO DE GEOGRAFIA DAS ESCOLAS RIBEIRINHAS 
 

Nesta última seção, no sentido figurado da expressão, transcreve-se uma síntese  

 
... das navegâncias pelos caudalosos rios do ensino nas escolas ribeirinhas da 
Amazônia brasileira. Muitos foram os mergulhos nos conhecimentos específicos e 
pedagógicos da ciência geográfica. Nas grandes ondas das práticas alguns desvios 
tiveram que ser feitos para ultrapassá-las e atingir, do outro lado do rio, os conteúdos 
curriculares que pudessem fazer sentido aos sujeitos que habitam nas águas e nas 
florestas amazônicas. O circuito do conhecimento, percorrido nas escalas dos rios e 
igarapés das Ilhas, foi entrelaçado com outras escalas e aproximou o que estava 
além-mar, para se atingir conhecimentos tão distantes de uma realidade intrínseca à 
população ribeirinha. (FARIAS, Rosana T. S., 2018, excerto extraído das 
observações do diário de campo) 

 
Além de sintetizar, teve-se a ousadia, no bom sentido da expressão, de dar sugestões 

de propostas didático-pedagógicas como um legado de nosso trabalho. Muitas experiências 

que poderiam ter sido executadas não foram possíveis de realizar, exigiria muito tempo, então 

achou-se pertinente deixar algumas orientações.  

A escala geográfica amazônica foi a dimensão utilizada para se pensar, refletir e dar 

concretude ao ensino ribeirinho. Inicialmente não se tinha consciência das reais dimensões 

que essa escala poderia alcançar nas práticas pedagógicas, foi durante o desenvolvimento da 

pesquisa que os elementos substanciais foram emergindo dando forma, corpo e estrutura aos 

estudos. 

O uso da escala geográfica permitiu a aproximação com a realidade para a observação 

do fenômeno, a relação entre as escalas admitiu estudá-lo nas diversas dimensões escalares 

(CASTRO, 2014). Essa escala pode compreender na pesquisa desde um nível bem pequeno, a 

escala do corpo, até um bem maior, a escala global, dependendo do objetivo da pesquisa, a 

relação entre elas é providencial (SOUZA, 2013). 

A utilização da escala geográfica foi a forma encontrada para o desenvolvimento da 

pesquisa realizada nos interiores da região Amazônica, mais precisamente, nas Escolas 

Ribeirinhas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho. A articulação entre as escalas 

proporcionou a aproximação do lugar permitindo o “encontro e o diálogo” (SOUZA, 2013, 

p.215) e a relação/articulação com outros contextos como a região e o mundo. 

A escala geográfica amazônica foi uma expressão empregada nessa pesquisa para 

qualificar e identificar a sua especificidade quanto ao tipo de escala e dimensão contextual 

utilizada na compreensão e nas práticas pedagógicas das escolas ribeirinhas, melhor 

explicando: a junção da escala utilizada – a geográfica, aglutinada com a dimensão 
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pesquisada – o contexto amazônico, o que resultou no emprego do termo – escala geográfica 

amazônica.  

A conectividade e a articulação com os componentes que constroem o ensino foram os 

alicerces do estudo, a escala geográfica amazônica proporcionou os encontros entre os 

diversos contextos, o lugar ribeirinho, a região e o global. Pontuschka (2013, p.135) expressa 

essa realidade quando nos afirma que o jogo racional das escalas é importante para a 

compreensão entre os fenômenos sociais da mesma escala e a sua articulação com escalas de 

outras dimensões. 

Considerando essa racionalidade adquiriu-se a consciência de que a geografia 

produzida na região, quando articulada com a geografia das Ilhas Queimadas e com a escala 

mundial, permitiu aos professores no ensino escolar enxergar os fenômenos geográficos, 

principalmente nos textos didáticos, não apenas de forma limitada no espaço imediato de 

ocorrência, mas em outras reais dimensões.  

Estar cientes da importância da escala geográfica amazônica, enquanto um elemento 

fundamental no ensino das escolas ribeirinhas, ainda não era suficiente, foi necessário se 

pensar e ter a clareza de que sua efetivação nas práticas pedagógicas somente seria possível se 

bem articulada pelos dispositivos teórico-metodológicos, não apenas da ciência geográfica, 

mas estender a todo o conhecimento que se pudesse incorporar. 

Um dos aspectos na efetivação do ensino mediante a escala geográfica amazônica foi a 

utilização dos conhecimentos específicos da geografia considerado por Shulman (1986) como 

uma das bases fundamentais para o ensino, se referiu em seus estudos ao domínio da matéria 

que o professor trabalha. Essa foi a primeira condição para que se pudesse estabelecer as 

conexões entre as escalas. Para o encaminhamento do trabalho pedagógico outra dimensão 

estabelecida por Shulman (1986) foi levada em conta, o conhecimento pedagógico geral, ou 

seja, os recursos didáticos, os planejamentos, os métodos e as técnicas de ensino. 

Segundo Mizukami (2004) esses elementos da prática não se restringem ao 

conhecimento pedagógico específico da matéria que o professor desenvolve, mas também às 

de outras áreas que possam contribuir com a efetivação do ensino. Ainda para ela, o 

conhecimento vai além das áreas do saber disciplinar extrapolando para o campo do geral, 

incluindo sobre as características dos sujeitos escolares e dos contextos educacionais. 

Diante disso, foi importante os conhecimentos em relação ao contexto amazônico. 

Viver o cotidiano espacial proporcionou agregar saberes em várias instâncias, esse foi um 

aspecto relevante na consideração da Amazônia como uma escala no ensino. Sobre essa 

construção de conhecimentos no cotidiano, Cavalcanti (2012, p.45) salienta que em suas 
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atividades diárias, alunos e professores constroem geografia, vão formando espacialidades 

cotidianas. Ao construírem geografia, também produzem conhecimentos que são geográficos. 

Toda essa base de conhecimento de Shulman (1986) com as contribuições de 

Mizukami (2004) foram consideradas nas referências didático-pedagógicas e na execução do 

ensino, com vistas a efetivar o ensino por meio da conexão entre as escalas amazônica, local e 

global. Essa articulação permitiu criar potencialidades para fazer a leitura dos fenômenos 

geográficos, para tanto, valeu-se do conjunto de elementos escolares, neste caso, está se 

referindo aos diversos conhecimentos teóricos e práticos, ao conjunto de ferramentas didático-

pedagógicas utilizadas, a teorização e materialidade dos conteúdos curriculares, a mediação 

didática, a adaptação ao sistema de ensino e ao contexto escolar. 

 Ainda se inclui nesse bojo os docentes que se disponibilizaram a pensar e refletir o 

ensino e descobrir caminhos de como utilizar esses componentes que referenciassem o 

contexto amazônico e o lugar ribeirinho, a fim de construir um ensino potencialmente 

geográfico, ou seja, ocorreu a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo, assim 

determinado por Mizukami (2004) aqueles saberes que foram transformados, criados e 

recriados pelos professores durante o processo de ensino.  

 
5.1 O contexto Amazônico como uma escala geográfica no ensino ribeirinho 

 
Após o desenvolvimento da pesquisa e seus desdobramentos nas escolas ribeirinhas 

pode-se afirmar que o contexto amazônico representou uma escala potente na construção do 

conhecimento geográfico, configurou-se como mais uma possibilidade de leitura espacial. Foi 

uma resposta àquela inquietude inicial em relação ao ensino ribeirinho gerada no decorrer dos 

caminhos percorridos durante a vida pessoal e profissional da pesquisadora, e que despertou 

os seus olhares e algumas investidas no sentido de compreender a realidade do ensino 

ribeirinho e poder contribuir com a sua transformação.  

O cenário observado mostrou o ensino ribeirinho fragilizado nas relações entre a teoria 

e a prática. Havia um certo enfraquecimento na articulação entre o contexto cotidiano 

ribeirinho e os conteúdos explorados nos textos escolares, ainda por causa da 

indisponibilidade de material didático nas escolas, as práticas pedagógicas eram concentradas 

nos livros didáticos e em aulas expositivas, poucos dispositivos pedagógicos eram 

empregados na compreensão das espacialidades. 

A escala geográfica amazônica representou as lentes desse cenário escolar para 

enxergar com mais clareza os conteúdos curriculares e dar significados ao ensino, à 
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transparência dos fenômenos espaciais que pareciam complexos quanto ao entendimento, e a 

relação com a cotidianidade do lugar foram se corporificando mediante a correlação entre as 

escalas mediadas pela dimensão amazônica. 

A concretude do contexto amazônico como possibilidades de ensino exigiu a mistura 

de ousadia, experiências, vivências, intensos diálogos com os professores ribeirinhos, 

conversas com outros colegas de profissão, e, até mesmo, com os que trabalham com outras 

ciências, debates com o orientador desta tese e, principalmente, o fortalecimento dos 

conhecimentos teórico-metodológicos. Foi dentro dessa teia que o contexto amazônico foi 

experimentado como uma possibilidade de escala para se pensar, planejar e fazer acontecer o 

ensino interessante e significativo nas escolas ribeirinhas. 

As dinâmicas espaciais que ocorrem na região, as quais proporcionam as relações 

internas – entre os lugares, macrorregionais – entre as regiões brasileiras e global – com 

outros países, foi o caminho para fortalecer os conteúdos curriculares e as práticas 

pedagógicas nas escolas ribeirinhas.  

Ao se admitir, por meio da experiência aplicada nas escolas ribeirinhas, que por dentro 

das dinâmicas espaciais amazônicas foi possível fazer a leitura do lugar ribeirinho e do mundo 

de forma articulada e relacional, potencializando os sentidos e os significados dos conteúdos, 

exigiu perceber quais pontos foram latentes nesta viabilidade.  

A primeira observação que se fez foi o fato de as Ilhas Queimadas fazerem parte da 

rede de relações social, econômica, ambiental e cultural do contexto Amazônico e global, essa 

foi a ideia de região e lugar construídos na ação interna e externa globalizada (SANTOS, 

2005) enquanto representação do espaço percebido e concebido dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, alunos e professores. 

Considerando isso, o jogo articulador que se promoveu entre o contexto amazônico 

com os conteúdos didáticos e com os conhecimentos específicos e pedagógicos dos 

professores, também incluindo os conhecimentos dos alunos sobre o lugar e a região foram as 

chaves da potencialização do ensino ribeirinho. As práticas pedagógicas foram planejadas e 

acionadas considerando três aspectos fundamentais, um deles são as Ilhas queimadas como 

um lugar no mundo moderno que se reproduz na articulação com outros lugares, para melhor 

entender o que se quer dizer, observa-se o que diz Carlos (2007, p.21-22) sobre isso: 

 
O lugar se produz na articulação entre o mundial que se anuncia e a especificidade 
histórica do particular. Deste modo o lugar se apresenta como o ponto de articulação 
entre a mundialidade em constituição e o local enquanto especificidade concreta, 
enquanto momento. 
 



146 
 

 

Assim, as atividades propostas nas escolas implicaram tanto na aproximação do lugar 

como o espaço da reprodução das relações sociais e econômicas dos ribeirinhos como também 

na relação com os diversos espaços. Outro aspecto é o espaço da globalização que envolve o 

sistema-mundo, por conseguinte, a relação lugar-região-mundo (SANTOS, 2005) foi a 

compreensão para a articulação entre as escalas e que deram sustentação ao conhecimento 

produzido a partir das estratégias de ensino que empregamos.  

Entre o espaço das Ilhas Queimadas e a globalização está o contexto amazônico como 

uma escala geográfica, esta região produz os componentes e elementos expressos nas 

dinâmicas espaciais dessa que forma uma massa conteudista geográfica, a qual foi apropriada 

e incorporada nas teorias e práticas pedagógicas. 

A primeira seção  deste trabalho demonstrou com propriedade esse potencial quando 

abre as portas da Amazônia para que o leitor possa percebê-la tanto no âmbito de suas 

particularidades, quanto de suas relações globalizadas, e também permite que a visualize 

como uma escala relacional que compreende desde aquele pequeno ponto que demarca as 

Ilhas Queimadas no meio das águas e das matas amazônicas até as grandes metrópoles 

urbanas como Manaus e Belém que comandam dentro e, fora dela,  os fluxos  de mercadorias 

e pessoas. 

Quando se explora o contexto amazônico nas escolas ribeirinhas na compreensão dos 

textos didáticos que, quase sempre, demonstravam uma realidade antagônica à do ribeirinho, 

tornando a compreensão complexa e sem sentido, observa-se que se havia trilhado o caminho 

certo, o ensino era fortalecido. 

Obviamente, é necessário esclarecer que a educação geográfica não ocorre como um 

passo de mágica, apenas com algumas investidas. Para se obter esses resultados foi necessário 

dar o empoderamento ao contexto amazônico como potencialidade, isso só foi possível com o 

emprego do aparato didático pedagógico de sustentação às práticas pedagógicas. Essa questão 

será esclarecida no próximo subitem. 

 
5.2 A escala geográfica amazônica empoderando o ensino das escolas das Ilhas 
Queimadas  

  
 

O que se fez com a descoberta de um conteúdo rico vivencial e proximal da escola 

ribeirinha - o contexto amazônico? Pegou-se esse tesouro e foi transformado em conteúdos 

escolares, não foi fácil trazê-lo para o currículo escolar e aproximá-lo dos conhecimentos, foi 
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necessária a junção de forças para poder acontecer, está se falando de esforço relacionado aos 

conhecimentos de todas as naturezas, com isso se conseguiu produzir uma geografia diferente. 

Volta-se a falar sobre as bases do conhecimento de Shulman (1986), afinal, os atos de 

ensinar foram projetados nesses fundamentos. Durante o processo de desenvolvimento das 

práticas pedagógicas na sala de aula as adaptações dos conteúdos e suas relações foram 

possíveis quando se utilizaram os conhecimentos básicos do ensino.  

Para que essas articulações de conhecimentos fossem concretizadas na prática, 

inicialmente foram observadas e consideradas: as ferramentas fundamentais do ensino, o livro 

didático e o currículo das escolas. Os encaminhamentos das ações em relação aos textos 

didáticos dependiam de como essas ferramentas possibilitavam fazer isso.  

Assim entendido, partiu-se para vislumbrar o potencial apresentado nos conteúdos do 

livro didático, para isso foram consideradas as orientações de Tonini e Goulart (2017, p.262), 

os quais propõem que: 

 

Tencionar os escritos dos livros didáticos, não para descobrir os fatos e as 
informações, mas para possibilitar um diálogo com a complexidade da vida dos 
estudantes e das rotinas escolares. Isto significa retomar os textos compostos nas 
coleções, considerar as concepções de Geografia propostas em relação aos conceitos 
e conteúdos, não os aceitando como presentes dados, ao quais são reproduzidos de 
forma prescrita. Buscar torna-los parte do contexto vivido pelos estudantes para 
assim materializá-los em ações concretas passíveis de crítica. 

 

Diante dessas prescrições dos autores, o diálogo com os conteúdos do livro didático de 

Geografia das escolas ribeirinhas denominado Geografia: espaço e vivência permitiu  

constatar que pouco se reportavam ao contexto amazônico, retratavam uma realidade 

generalizada distante do ribeirinho, no entanto, davam autonomia para que se pudesse intervir 

e interagir de forma concreta no sentido de articulações práticas entre os textos escolares com 

a realidade amazônica e com o mundo, esse foi um passo importante, pois, certificamos que 

seria possível trabalhar com liberdade a escala geográfica amazônica.   

Antes de qualquer intervenção no sentido de potencializar o uso do livro didático, 

observou-se como os professores ribeirinhos vinham interagindo e trabalhando com esses 

currículos em suas práticas escolares, tendo em vista que os instrumentos possibilitavam esse 

concatenamento. Para isso, possibilitou-se ao professor falar sobre suas próprias experiências 

em sala de aula, pode manifestar-se tanto de forma escrita quanto verbal, narrou a forma como 

interagia com os instrumentos didáticos, expôs seus conhecimentos e como utilizava-os para 

construir o ensino de geografia. Também foi oportunizado para que retratasse sua relação com 

a escola e com a comunidade.  
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Com base em suas falas foi possível perceber que muitos eram os desafios a vencer, os 

problemas se apresentavam nas mais diversas ordens, desde a falta de infraestrura da escola 

até questões pedagógicas foram apresentadas, o ensino se mostrava complexo e difícil de ser 

executado de forma satisfatória.  

 Mesmo ouvindo os professores ainda não foi possível tecer diagnósticos e 

prognósticos com total segurança, faltava algo fundamental, saber como materializavam os 

conteúdos e os conhecimentos na prática, a sala de aula foi o lugar certo para isso, foram doze 

dias nas classes do 6º ano dedicados às observações participantes. 

Em meio a essas observações das práticas dos professores foi possível perceber logo 

de início que o livro didático está presente no dia a dia da sala de aula, é o guia dos currículos 

e dos procedimentos didáticos. O professor (A) seguia rigorosamente cada página do livro, em 

um esforço concentrado fazia algumas tentativas de relação com a realidade ribeirinha, 

entretanto, a falta de domínio do conhecimento geográfico, por não apresentar formação na 

área, foi o fator preponderante na reflexão de sua prática pedagógica. 

Nas aulas do professor (B) foi possível perceber que conseguiu efetivar maior 

articulação entre os conhecimentos geográficos com os conteúdos do livro didático, mas ainda 

se apresentava de forma complexa precisando adequar as estratégias como proposições nesta 

relação. 

Conforme descrito, o livro didático utilizado na escola apresenta múltiplos gêneros 

textuais na representação do espaço geográfico, entretanto, para potencializar esses conteúdos 

foram utilizadas as articulações das escalas geográficas para promover a aproximação com a 

realidade amazônica. Sobre essa questão consideram-se as ponderações de Tonini e Goulart 

(2017, p.263): 

 
Os textos precisam ser reescritos pelos professores para que, nas escolas, se efetive o 
real sentido de aproximar com o cotidiano dos estudantes e as múltiplas linguagens 
trazidas nos poemas, nos gráficos, nas ilustrações, nos mapas, nas atividades e as 
orientações daquilo que é a materialidade da vida dos estudantes.  

 

As observações demonstraram a necessidade de intervenções no sentido de fortalecer e 

potencializar o ensino. Havia problemas na mediação didática quanto à articulação entre a 

realidade do aluno escolar ribeirinho com o mundo. Os assuntos ficavam dispersos difíceis de 

compreender porque não condiziam com o cotidiano dos ribeirinhos, reportavam-se à Europa, 

Estados Unidos, Japão etc., o aluno sequer sabia localizar a Amazônia e as Ilhas Queimadas 

no espaço. 
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O trabalho coletivo entre os professores foi primordial para que as ações fossem 

estabelecidas no sentido de potencializar o ensino por meio de ferramentas didático-

pedagógicas que referenciassem a Amazônia e promovesse a articulação com o lugar e o 

mundo na construção do conhecimento geográfico. 

As ações foram planejadas, discutidas e determinadas. Decidiu-se aplicar as estratégias 

pensando em sua viabilidade para o tempo da pesquisa. A diversidade de ferramentas 

didáticas como textos escritos, mapas, jogos e maquetes contribuiu para que a escala 

geográfica amazônica fosse elo entre os conteúdos curriculares com os conhecimentos dos 

professores e dos alunos e com os textos didáticos. Procurou-se fazer com que o livro didático 

não se tornasse o único instrumento de auxílio nas práticas pedagógicas, entretanto, 

representou importante componente curricular e estratégico na demonstração de como os 

professores podem interagir com este instrumento de forma a articular as diversas escalas 

geográficas.  

 
5.3 Contribuições para o ensino ribeirinho: algumas propostas de atividades  

 
A cada dia, nós professores de Geografia, somos desafiados diante do exercício da 

profissão, um deles é pensar o ensino dentro do universo ribeirinho e refletir sobre o modo de 

ensinar e praticar o currículo escolar, em um contexto cujas particularidades da vida cotidiana 

são engendradas pelo espaço-tempo das águas e das florestas, onde a articulação com as 

tecnologias da informação e da comunicação ainda são pouco expressivas. 

Foi pensando em potencializar a Geografia escolar que não somente incorporasse a 

realidade ribeirinha, mas também que fosse capaz de aproximá-la a outros espaços sociais por 

meio do ensino que inserimos a escala geográfica amazônica nas práticas pedagógicas. 

O objetivo aqui é de compartilhar ainda mais esta ideia com sugestões de propostas de 

atividades de ensino fundamentadas na articulação entre as escalas geográficas: o lugar 

ribeirinho, o contexto amazônico e o mundo. A sequência de atividades que propomos 

contempla o currículo das escolas ribeirinhas para o 6º ano, algumas foram pensadas durante 

o desenvolvimento da presente pesquisa, outras são oriundas de nossas experiências 

pedagógicas ao longo da vida profissional. 

O elenco de assuntos das propostas de atividades foi sugerido pelos professores 

ribeirinhos os quais manifestaram a dificuldade em desenvolvê-los por dois motivos 

principais: o primeiro pela infraestrutura da escola que limita o ensino à sala de aula; o 

segundo pela falta de recursos pedagógicos, principalmente midiáticos considerados 
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importantes quanto ao auxílio visual da dinâmica dos fenômenos geográficos o que facilitaria 

bastante a compreensão dos alunos. 

Diante de tantas particularidades a serem consideradas nas práticas pedagógicas e 

tendo que desenvolver um ensino possível de acontecer, utilizamos os conteúdos do livro 

didático que estão sempre à disposição do professor e apresentam diversidades de gêneros 

textuais, os quais interagimos e intervimos no sentido de articular com a realidade amazônica, 

além de apresentarmos outras práticas pedagógicas que pudessem contribuir com a 

compreensão dos conteúdos. Devemos considerar sempre que o desempenho do professor na 

mediação é fundamental no processo de execução das propostas de ensino, cabe a ele o 

planejamento, a sistematização e organização de todo processo. 

As propostas de ensino aqui apresentadas foram pensadas e planejadas considerando o 

contexto escolar ribeirinho das escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho, ambas 

apresentam limitações em relação ao uso de recursos midiáticos para auxiliar as práticas 

pedagógicas dos professores, ainda há outra dificuldade pela carência de material didático, 

diante disso procuramos trabalhar com materiais acessíveis aos professores e de baixo custo. 

Todas as propostas de atividades foram experimentadas em salas de aulas em escolas 

ribeirinhas, algumas foram executadas nas referidas escolas, outras são relativas à pesquisas 

anteriores e compunham o arquivo pessoal da pesquisadora, porém, que se adequam a 

realidade proposta.  

 

1ª proposta de ensino 

 

Tema: Terra e o Sistema Solar.  

As práticas pedagógicas têm por objetivo potencializar o ensino do referido conteúdo 

de forma a relacionar o fenômeno nas diversas escalas de influência e/ou ocorrência, lugar, 

Amazônia, Mundo, para tanto, utilizamos o conteúdo do livro didático interagindo de forma a 

construir conhecimentos sobre a Terra e o Sistema solar atribuindo significados demonstrando 

a relação que há entre os fenômenos e a vida cotidiana dos ribeirinhos.  

 
1.1 “Representando o nosso Sistema Solar”. 

 

Objetivo da atividade nesse primeiro momento é de apresentação e representação do 

tema, o ensino deve despertar a consciência para a compreensão de como o Sistema Solar está 

constituído para isso é importante criar familiaridade visual com o fenômeno.   
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Textos de apoio teórico do livro didático: Terra: nosso Planeta, nossa casa. 

 
 Explorar o texto buscando discutir de forma crítica e dialogada visando abordar e construir 

os principais conceitos e compreender o funcionamento do fenômeno – Sistema Solar. 

 Representação do Sistema Solar: vamos construir o nosso próprio sistema solar.  

Materiais: folhas de palmeiras do açaí/ sementes ou frutos (chamadas nas Ilhas de caroços) de 

forma arredondadas de vários tamanhos e cores (exemplo: o buriti é um fruto de cor vermelha 

e pode representar Marte). 

Procedimentos: entrelaçar as folhas de duas em duas para que fiquem mais firmes; no 

chão da sala de aula ou em cima de uma mesa grande, começar a montar o Sistema Solar.  

Exemplificação: 

 Figura 37: Representação do Sistema Solar 

 
Fonte: Dados de campo. Arquivo pessoal da autora – FARIAS, Rosana T. S de, 2018. 
 

1.2 “A dança do Planeta Terra no nosso dia-dia” 

 
Textos de apoio do livro didático: Os movimentos da Terra. 

 

Objetivos da atividade: desenvolver um ensino sobre os movimentos da Terra de forma a 

demonstrar que há importantes relações vitais relacionados à sobrevivência e ao mesmo 
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tempo sociais entre esses movimentos e a vida no Planeta. Significar o conteúdo 

estabelecendo a importância de estudá-lo e de compreendê-lo na dinâmica econômica e 

socioespacial da Terra. 

 Disponibilizar as imagens que representem os movimentos da Terra, conforme  

 
 
Figura 38: Representação dos movimentos de Rotação e Translação da Terra 

 
Fonte: <Escola Educação: Disponível em: https://escolaeducacao.com.br/movimentos-da-terra-e-seus-efeitos/>. 
Acesso em: 10 de jul. de 2018. 

 
Figura 39: Movimento de Rotação e Translação e suas consequências 

 
Fonte: <Disponível em: http://dan-scientia.blogspot.com/2010/07/particularidades-dos-movimentos-da.html>. 
Acesso em: 15 de jul. de 2018. 
 
 
 É importante introduzir o assunto por meio da leitura do texto, esclarecer os conceitos 

básicos e, ao mesmo tempo, demonstrar a dinâmica dos fenômenos nas imagens. É preciso 

problematizar inserir o aluno no diálogo, fazer pensar e questionar estabelecendo um debate 

sobre o assunto. 
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 Agora é o momento de trabalhar a percepção desses movimentos no cotidiano do 

ribeirinho, é possível fazer isso problematizando: discuta com os colegas sobre o seu 

cotidiano nas Ilhas Queimadas e responda às questões: Como você percebe as consequências 

desses movimentos no seu dia-dia? Como esses movimentos influenciam nas atividades 

econômicas e sociais das Ilhas Queimadas? Como esses movimentos são representados na 

linha do Equador na cidade de Macapá, conforme a figura abaixo?  

 
Figura 40: Monumento Marco Zero do Equador na cidade de Macapá 

 
Fonte: <http://portalamazonia.com/noticias/equinocio-de-primavera-podera-ser-observado-no-amapa>. Acesso 
em: 15 de jul. de 2018. 
 
 Após a compreensão de como os fenômenos repercutem na vida ribeirinha das Ilhas 

Queimadas, vamos aumentar a escala dos impactos do acontecimento em outras dimensões 

sociais, utilizaremos os questionamentos: Como outras sociedades se relacionam com estes 

fenômenos quanto ao modo de vida?  

   
1.3 “Dando vida ao nosso Planeta Terra” 

 
Textos de apoio teórico do livro didático: Terra, planeta da vida.  

Objetivos da atividade: proporcionar a construção do conhecimento sobre os 

elementos que compõem o planeta Terra por meio da percepção dos alunos ribeirinhos para 

poder haver compreensões destes elementos em outras dimensões. Ao dar vida ao Planeta em 
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que vive o aluno vai tomando consciência dos principias elementos que constituem/ formam a 

terra. 

 
 Inicie problematizando: reflita sobre os principais elementos que precisamos para viver em 

nosso Planeta.  

 Agora é hora de materializar essa reflexão na prática. Desenhe o planeta Terra (uma grande 

esfera), dentro dele coloque os elementos que você pensou e julgou ser indispensável dentro 

dele. É importante deixar o aluno usar de sua criatividade para representar como quiser.  

 Materiais: folhas de papel, lápis ou caneta, lápis de cor.  

 
Exemplificação:  

 

Figura 41: Representação do Planeta Terra 

 
Fonte: Dados do trabalho de campo. Arquivo pessoal da autora, 2015. 
 
 
 Momento de discussão: explorar o assunto em sala de aula de acordo com as 

representações/ideias dos alunos dando significados aos elementos que representaram, e fazer 

a interação entre as representações dos alunos com as abordagens do texto.  



155 
 

 

 Reflita sobre os elementos representados por todos e responda: como estes elementos estão 

presentes em sua vida no dia a dia. 

 
1.4 Cadê a Amazônia nesse imenso planeta?  

Objetivos da atividade: proporcionar a percepção da Amazônia como um espaço que 

está relacionado e articulado espacialmente no mundo.  

 Construção do mapa mental: materiais: folha de papel, lápis ou caneta, atlas 

geográfico, 01figura da Amazônia, 01 do Brasil, 01 do Continente Americano e 01 do mundo. 

Procedimentos: dispor as figuras de forma a representar a localização da Amazônia.  

 
Exemplificação:  

Figura 42: Representação da localização da Amazônia  

 

 

 

 

 

 
Fonte: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia_Legal>. Acesso em 15 jul. de 2018. 
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1.5 “Terra: Planeta água. Onde está a água? ” 

 
Textos teóricos de apoio do livro didático: A ação das águas e as paisagens da Terra. 

Objetivos da atividade: construir conhecimentos sobre a questão da água no Planeta a 

partir da análise dos alunos sobre o tema para a compreensão do fenômeno em outros 

contextos. Estabelecer significados à água no contexto ribeirinho, amazônico e mundial.  

 
 Inicie as discussões utilizando uma música conhecida e que retrata a realidade da questão 

da água no Planeta.  

Exemplificação: 

Planeta Água 
(Guilherme Arantes) 
 
Água que nasce na fonte serena do mundo 
E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente riacho 
E deságua na corrente do ribeirão 
 
Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 
Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas, ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 
No leito dos lagos 
 
No leito dos lagos 
Água dos igarapés 
Onde Iara, a mãe d'água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão tristes, são lágrimas na inundação 
Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas que encharcam o chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra 
Pro fundo da terra 
 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 
Terra! Planeta Água 

 

 Problematização: reflita sobre a letra da música dialogando com os colegas e responda às 

questões abaixo: 
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Identifique na letra da música elementos que você conhece no seu dia a dia e que 

fazem parte da paisagem das Ilhas Queimadas, e diga como a água está presente na sua vida?  

Identifique na letra da música elementos que fazem parte de outras regiões brasileiras.  

Como a música retrata o ciclo da água?  

Como você percebe a dinâmica das águas no seu dia a dia?  

 Dar início a leitura do texto interagindo com as respostas do aluno. Não esquecer de inserir 

nas discussões o contexto amazônico no Planeta Água (maior bacia hidrográfica do mundo; a 

falta de água potável nas cidades amazônicas, a poluição dos cursos d’água). Discutir sobre a 

escassez de água no Brasil e em muitos países do mundo.  

 
1.6 “Conhecendo a nossa rede hidrográfica” 

 
Objetivos da atividade: proporcionar o conhecimento da rede hidrográfica amazônica e 

estabelecer a importância dela na vida das populações amazônicas e para o mundo. 

Proporcionar o conhecimento das redes hidrográficas a partir das referências e interações 

cotidianas do aluno ribeirinho com elas.  

 Material didático de apoio: disponibilizar um mapa da rede hidrográfica brasileira. 

 

Exemplificação: 

                    Figura 43: Mapa da Hidrografia do Brasil 

 
Fonte: <http://bibocaambiental.blogspot.com/2011/07/hidrografia-do-brasil-resumao.html>. Acesso em: 17 jul. 
de 2018. 
 
 Observe o mapa e responda as questões abaixo: 
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Identifique no mapa qual região hidrográfica as Ilhas Queimadas fazem parte? O que 

você observou para conseguir identificar? 

Você acha que o Brasil é um país rico ou pobre em recursos hídricos, justifique sua 

resposta?  

 Representar a micro rede hidrográfica do seu lugar a partir da sua percepção espacial: 

observe todos os cursos d’água que estão relacionados ao rio que passa em frente a sua escola 

ou a sua casa. 

 
Exemplificação:  

Figura 44: Representação da rede hidrográfica do rio Ipanema  

 
Fonte: Dados do trabalho de campo. Arquivo pessoal da autora, 2018. 
 

 
 A partir dos desenhos representados, responda: 

Quais importâncias você atribui à bacia que você representou? 

Quais as relações e/ou atividades que elas proporcionam no seu dia-dia?  

 
2ª proposta de ensino 

Tema: “A dinâmica do relevo e as paisagens terrestres” 

As práticas pedagógicas têm por objetivo potencializar o tema de forma a discutir, 

analisar e interpretar a dinâmica do relevo dentro das diversas escalas de forma relacional.  
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Aos conteúdos do texto do livro didático serão adicionados os conhecimentos dos professores 

e alunos.   

2.1 “Observando as nossas paisagens terrestres” 

 
Textos teóricos de apoio do livro didático: “O relevo e suas formas”  

Objetivos da atividade: construir conhecimentos gerais sobre o relevo e sua dinâmica 

na Terra de forma a relacionar sua ocorrência em vários lugares. Potencializar o tema 

agregando conhecimentos específicos sobre a dinâmica do relevo na Amazônia fazendo a 

interação com o cotidiano e estabelecendo importâncias econômicas e sociais. 

 
 Iniciar as discussões explorando o conteúdo do texto buscando discutir de forma crítica os 

principais conceitos e os fatores relacionados aos fenômenos. 

 Painel de imagens: montar um painel de imagens com o maior número possível de 

representações de formas e feições do relevo terrestre, importante trazer bastante da 

Amazônia do contexto ribeirinho.  

Materiais: figuras de formas e feições de relevo, cartolinas ou um papel grande para 

colar as figuras, folha de papel e caneta.  

Procedimentos: colar as figuras na cartolina ou no papel conforme o material 

conseguido para isso.   

 A turma deve observar atentamente o painel, refletir e discutir sobre a dinâmica do relevo 

na superfície terrestre conforme as discussões feitas no texto, procurando relacionar as 

imagens do painel com as representações no texto. 

 Problematização sobre o painel: pense, observe e discuta com os colegas sobre o relevo das 

Ilhas Queimadas e compare com as imagens do painel, depois responda:  

Alguma paisagem do painel de imagens representa o relevo do seu lugar? Quais são e 

porquê?  

Faça e descreva o relevo das Ilhas Queimadas. 

Qual é a importância do relevo no seu cotidiano e como se relaciona com ele? 

 
2.2  “Mapeando nossas paisagens terrestres” 

 
Texto de apoio: “Mapa dos domínios morfoclimáticos do Brasil” 

Objetivos da atividade: construir conhecimentos gerais sobre os domínios 

morfoclimáticos em relação às escalas de ocorrências e analisar como as sociedades 
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interagem com estes elementos. Construir conhecimentos sobre como os ribeirinhos percebem 

na Amazônia os domínios morfoclimáticos em seu cotidiano e como interagem com eles. 

 Disponibilizar um mapa que identifique os domínios morfoclimáticos do Brasil. 

 

Exemplificação: 

Figura 45: Domínios Morfoclimáticos do Brasil 

 
Fonte: <https://www.todoestudo.com.br/geografia/floresta-amazonica>. Acesso em: 18 jul. de 2018. 

 
 Identifique no mapa, com o auxílio da legenda, o tipo de relevo e vegetação do lugar onde 

você mora. Converse com os seus colegas sobre as características do relevo e da vegetação do 

lugar onde você mora.  

 Discussão: de acordo com o mapa, o painel e o texto, como as sociedades interagem e 

modificam o relevo e o clima, comece falando sobre a sociedade ribeirinha. 

 De acordo com o mapa e com a observação do painel de imagens, identifique as paisagens 

que representam o relevo brasileiro. Agora observe as que não são encontradas no Brasil e 

que constroem a paisagem terrestre em outros países.  

 
3ª proposta de ensino 

Tema: “O clima e a vegetação” 

As propostas de práticas pedagógicas objetivaram potencializar o tema de forma a 

discutir o clima e a vegetação na interação do cotidiano das populações em diversas escalas 
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geográficas. Proporcionar aos alunos ribeirinhos construírem o conhecimento sobre o clima e 

a vegetação do lugar a partir de suas interações com estes elementos no cotidiano. 

 
 

3.1 “Conhecendo o nosso clima e a vegetação do Brasil” 

 
Texto de apoio: “Mapas do Clima e da vegetação do Brasil”  

Objetivos da atividade: construir conhecimentos gerais sobre os tipos de climas e de 

vegetação do Brasil. Observar as ocorrências do fenômeno em vários lugares e suas 

correlações econômicas e sociais. Possibilitar ao ribeirinho construir conhecimentos sobre o 

clima e a vegetação das Ilhas Queimadas a partir de suas vivências, também poder comparar 

com outras realidades.  

 
 Disponibilizar um mapa que identifique o clima e outro que identifique a vegetação. 

 
Exemplificação: 

 Figura 46: Mapa climático do Brasil 

 
 Fonte: <https://www.todamateria.com.br/climas-do-brasil/>. Acesso em: 18 de jul. de 2018. 
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Figura 47: Mapa da Distribuição da vegetação do Brasil 

 
Fonte: <https://www.todamateria.com.br/vegetação-do-brasil/>. Acesso em: 20 de jul. de 2018. 
 
 
 Identifique nos mapas o tipo de clima e de vegetação do lugar onde você mora.  

 Caracterize o clima e a vegetação do lugar onde você mora por meio dos elementos e 

fenômenos que você observa no cotidiano.    

 Observe o clima e a vegetação em outros lugares do Brasil e compare com o que ocorre no 

seu lugar.   

 
3.2 “Como as sociedades se relacionam com o clima e a vegetação” 

 
Texto de apoio: A dinâmica entre o homem e o relevo  
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Objetivos da atividade: Analisar ação humana sobre o relevo, a forma de agir e os 

impactos. Comparar a forma dos ribeirinhos interagirem com o relevo em relação à outras 

sociedades.  

 Painel de imagens: montar um painel de imagens com o maior número possível de 

representações de como as pessoas interagem com o clima e a vegetação em outros lugares  

Materiais: figuras que representem o tema, cartolinas ou um papel grande para colar as 

figuras, cola. 

Procedimentos: colar as figuras na cartolina ou no papel conforme o material 

conseguido para isso.   

 Identificar as figuras que representam os tipos de clima e de vegetação do Brasil, 

relacionar com outros lugares do mundo também representados nas figuras.  

 Discutir com a turma sobre a interação/relação das sociedades com o clima e vegetação a 

partir da realidade local e da Amazônia (forma de interagir e impactos).  

 
Observe as histórias em quadrinhos e reflita sobre elas. 

Figura 48: História em quadrinhos Turma da Mônica 

 
Fonte: <http://profwladimir.blogspot.com/2014/05/quadrinhos-sobre-fenomenos-climaticos.html>. Acesso em: 
22 de jul. de 2018. 
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Figura 49: História em quadrinhos Gelito 

 
Fonte: http://arterocha.blogspot.com/2015/12/gelito-historia-em-quadrinhos-06.html>. Acesso em: 22 de jul. de 
2018. 
 
 
 Monte sua própria história em quadrinhos para contar sobre o clima e a vegetação do seu 

lugar. 

 
Figura 50: História em quadrinhos do clima das Ilhas Queimadas 

 
Fonte: Dados do trabalho de campo. Arquivo pessoal da autora, 2015. 
 
 
 Discuta sobre as três histórias em quadrinhos com os colegas e responda: 

  O que está sendo retratado na primeira história em quadrinhos? 

  O que está sendo retratado na segunda história em quadrinhos? 
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  O que você retratou na sua história?  

  Quais diferenças existem entre as três histórias em quadrinhos? 

  Você observou alguma semelhança entre o que você retratou na sua história em 

relação ao que foi retratado nas outras duas histórias?  

Esclarecemos que a pretensão de oferecermos as sugestões de atividades é no intuito 

de deixar nossa humilde contribuição ao ensino ribeirinho. Os exemplos de práticas 

pedagógicas que demonstramos podem se configurar como bons dispositivos aqueles 

professores que desejarem utilizar ou fazer adaptações as suas realidades educacionais. O que 

propomos é o compartilhamento de ideias diante do grande desafio de construir 

conhecimentos em situações tão específicas e particulares como é o caso das escolas das Ilhas 

Queimadas. 

Esperamos continuar em busca de caminhos para investir no ensino de geografia, é 

preciso alimentar as práticas pedagógicas, que continuemos inventando, criando, dialogando, 

dando ideias, observando e intervindo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Na introdução deste trabalho anunciamos que a raiz desta 
pesquisa é o contexto amazônico no ensino da Geografia nas 
escolas ribeirinhas. Aportamos nas Ilhas Queimadas levando 
apenas esta raiz e, junto com os professores, plantamos nos 
conteúdos curriculares, nos textos didáticos e nas práticas 
pedagógicas, todos os dias regávamos com conhecimentos, 
diálogos, discussões e ações. As expectativas pelos frutos iam 
aumentando cada vez que um galho crescia e criava forças, a 
árvore do conhecimento ficou frondosa e frutífera com tantas 
escalas geográficas que podíamos, quando olhávamos lá 
estava fortalecida e potente.  O ensino é assim, é o cultivo 
constante de raízes até virarem árvores, às vezes não vingam, 
mas isso é bom, porque experimentamos outras, até 
encontrarmos aquela que irá fluir, nós professores, só não 
podemos desistir nunca de plantar ideias. (FARIAS, Rosana T. 
S. de, 2018, excerto extraído das observações do diário de 
campo). 

 

No caminho em direção ao desenvolvimento da pesquisa sobre o ensino de Geografia 

nas escolas das Ilhas Queimadas na Amazônia adentramos no universo escolar, não apenas 

como observadora, mas também como participante de todo o processo de ensino e, junto com 

os professores ribeirinhos, compartilhamos ideias, tiramos dúvidas, falamos de receios quanto 

à pesquisa, dividimos e procuramos solucionar problemas do cotidiano escolar, discutimos 

teorias, pensamos juntos, planejamos aulas e executamos práticas pedagógicas. Tivemos 

momentos intensos de observações, questionamentos e de realizações pedagógicas. 

A pretensão em estudar especificamente o ensino de Geografia no contexto ribeirinho 

na Amazônia foi de refletir sobre o processo de construção do saber geográfico nestas escolas 

e podermos contribuir com mais uma possibilidade de abordagem dos conteúdos.  

Constatamos que nas escolas ribeirinhas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio 

Coelho o conhecimento da matéria Geografia se constitui no âmbito das particularidades da 

realidade educacional dos interiores marajoaras amazônicos. O ensino ainda está a reboque do 

sistema multisseriado e multidisciplinar o que se converte em inúmeros enfrentamentos para 

os docentes na constituição do ensino. Professores em uma mesma classe produzindo vários 

conhecimentos ao mesmo tempo, além de incondicionalmente se desdobrarem para 

trabalharem conteúdos de matérias em que não apresentam formação inicial, esta é a condição 

de um dos professores que desenvolve o ensino de geografia.  

A reflexão crítica que fazemos diante desta situação é que o processo de ensino nas 

escolas ribeirinhas está à margem das bases do conhecimento necessários para a construção 
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dos saberes, principalmente em relação aos conhecimentos geográficos específicos dos 

conhecimentos pedagógicos, além de que o ensino ainda se distancia da realidade do lugar e 

da Amazônia. Neste caso, quando inserimos nas práticas pedagógicas o conhecimento 

geográfico escalar houve maior aproximação e correlação dos fatos e fenômenos espaciais o 

que tornou possível um ensino mais consistente e interessante a medida em que trabalhamos 

com um conjunto de conhecimentos na construção de novos saberes.  

Outra questão latente que envolve o ensino escolar ribeirinho é quanto à carência na 

infraestrutura física e didático-pedagógica, os espaços escolares são pequenos, limitando as 

práticas às salas de aula e o material destinado para o auxílio de atividades complementares é 

bastante restrito ou inexistente, como é o caso do exemplo dos mapas.  

E os professores, o que dizer deles diante da responsabilidade de efetivarem a 

educação nessas condições, são os verdadeiros mártires que, no cotidiano da sala de aula, 

procuram formas de vencer e/ou amenizar os desafios, presenciei professores comprando 

material didático com o seu salário para desenvolver atividades que pretendia, fui abordada 

por uma docente que solicitou a doação de livros paradidáticos para incentivar a leitura de 

seus alunos, além disso, também foi possível observar que trabalham juntos em projetos 

interdisciplinares e no empenho em contribuir com as festividades escolares em todos os 

sentidos, inclusive financeiro. 

Na quase total ausência de material os livros didáticos se configuram como 

exclusividade se tornando instrumentos curriculares fundamentais e norteadores do processo 

educativo. Esta evidência nos levou a trabalhar os seus conteúdos de forma a aprofundar a 

interação com os textos no sentido de transpor a realidade ribeirinha e Amazônica para dentro 

do livro, ao mesmo tempo em que utilizávamos os conteúdos mais gerais do livro para retratar 

a realidade local.  

Especificamente sobre o ensino de Geografia, foco desta pesquisa, nossas reflexões 

foram além dos olhares aparentes, entramos na essência do ensino na sala de aula e 

constatamos que o processo de constituição dos conhecimentos geográficos apresenta diversas 

lacunas. 

Um desses espaços em branco é em relação à articulação entre o conjunto de 

conhecimentos que o professor detém com os conteúdos curriculares e com os textos do livro 

didático, a forma como a mediação acontece não é capaz de promover a efetiva aproximação 

destes conteúdos à realidade do contexto educacional ribeirinho. 

Muitos assuntos contextualizados no livro didático são de difícil compreensão por 

representarem contextos distanciados da vida e do cotidiano dos sujeitos escolares. 
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Observamos que durante a mediação didática quando tentaram interagir com os conteúdos do 

livro para fazer esta articulação as dimensões escalares foram entre o lugar ribeirinho e a 

dimensão retratada no texto, dessa forma, os fenômenos geográficos pareciam se limitarem 

quanto ao espaço e ao tempo dos acontecimentos se tornando complexo quanto à 

compreensão, além de não ser atribuída a devida importância e significados aos fenômenos 

para a vida ribeirinha. Com isso fica evidente a importância fundamental do papel do 

professor de geografia nas conexões dos fenômenos e no transcurso entre a realidade e os 

textos didáticos.  

Esclarecemos que ao analisarmos os conteúdos do livro didático que os professores 

utilizam para o 6º ano, detectamos que orienta e possibilita a sua intervenção à medida em que 

abordam os conceitos e as dinâmicas dos fenômenos geográficos de forma generalizada, 

apesar de nos gêneros textuais, que representam os espaços geográficos, quase não retratam a 

realidade amazônica, não compreendemos isso como um fator de impedimento para que o 

professor possa inserir o contexto escolar ribeirinho nas abordagens, pelo contrário, vimos 

como um indicativo de prerrogativa do professor em promover estas articulações durante a 

mediação. 

Diante disso, compreendemos que há necessidade eminente da interação entre os 

conhecimentos do professor ribeirinho com os conteúdos curriculares para promover a 

articulação dos fenômenos de forma escalar na relação entre o lugar com a Amazônia e o 

mundo, por entendermos que analisar e interpretar o espaço geográfico de forma estanque 

sem compreender as relações com outras dimensões mais essenciais ao ensino ribeirinho os 

assuntos tornam-se complexos e de difícil compreensão. 

Foi dentro deste intricado contexto educacional que estabelecemos as observações 

participantes. O eixo das nossas intervenções por meio de ações didático-pedagógicas foi de 

comprovar a tese de que por meio da escala geográfica amazônica, ou seja, utilizando a 

geografia do contexto regional de forma relacional com o lugar ribeirinho e com o mundo, 

poderíamos estabelecer as articulações necessárias para o ensino e torná-lo potente e 

significativo nas escolas ribeirinhas.  

Seguindo esta direção partimos da perspectiva de que o ensino de geografia pautado 

no empoderamento do contexto amazônico como o lugar de vivências e experiências dos 

professores e alunos, possibilitaria melhores compreensões do espaço geográfico nas diversas 

dimensões que se apresentassem. Acreditamos que a escala geográfica amazônica seria a 

engrenagem articular entre o lugar e o mundo possibilitando compreender os complexos 

fenômenos espaciais distantes do universo ribeirinho, porém, relacionados a eles.    
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Logo de início foi preciso ter a consciência de entender a região como detentora das 

mais diversas dinâmicas espaciais desde as manifestações particulares regionais até as 

globais. Os conhecimentos geográficos e pedagógicos somados às leituras espaciais sobre o 

lugar ribeirinho e a Amazônia formaram um conjunto de conhecimentos que nos permitiram 

desenvolver as mediações entre estes conhecimentos com as propostas dos conteúdos 

curriculares e dos textos didáticos do livro. 

O aparato didático-pedagógico que utilizamos para integrar a escala geográfica 

amazônica como matriz na compreensão de assuntos geográficos foram os vetores da relação 

entre a região Amazônica com o lugar e com o mundo. Dentro desta concepção, no sentido 

prático nos valemos das ferramentas didático-pedagógicas que pudessem explorar os 

conhecimentos dos professores e alunos ribeirinhos advindos de suas vivencias e experiências 

no lugar e na Amazônia.   

A leitura e interpretação dos mapas e os mapas mentais foram instrumentais 

fundamentais na articulação desses conhecimentos e interação com os textos didáticos, 

proporcionaram o ensino da compreensão da dinâmica espacial a partir da representação dos 

fenômenos locais e regionais pelos sujeitos escolares e professores, assim foi possível agregar 

significados na apreensão de assuntos mais gerais e que apresentavam maior complexidade. 

 O livro didático representou neste processo de ensino um dos vieses de produção de 

significados, quando dispõe em seu conteúdo multiplicidades de gêneros textuais, além de 

trazer as discussões sobre os conceitos fundamentais, as formas e a essência dos fenômenos 

geográficos, aproveitamos estas deixas para instigarmos a representação dos fenômenos e das 

dinâmicas geográficas mediante o espaço proximal, lugar e Amazônia, percebido pelos alunos 

e professores para podermos fazer a ponte entre as escalas estabelecidas nos conteúdos 

textuais do livro. Foi mais uma forma de promovermos a potencialização do ensino utilizando 

a escala geográfica amazônica.  

Na obstinação de proporcionarmos conteúdos ainda mais significativos para a 

compreensão nos estudos geográficos por meio da escala geográfica amazônica, preparamos 

nosso próprio material didático, nele contemplamos conteúdos específicos sobre o lugar 

ribeirinho e a Amazônia de uma forma a relacionar com outros lugares. O material traduz o 

que desejamos nesta tese, fazer leituras espaciais do mundo por meio da compreensão do 

contexto amazônico. 

Nosso material didático instigou o ensino pelo diálogo entre o ribeirinho, que interagiu 

trazendo a sua Geografia, com os professores que introduziram os seus conhecimentos e com 

o mundo que está presente em todos os lugares e que pode ser visto e compreendido dentro 
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deles e por meio da articulação entre eles.  Podemos afirmar que esse foi mais um instrumento 

de fortalecimento do ensino mediante o contexto amazônico como uma escala para se pensar, 

refletir e compreender o espaço geográfico.    

Para evidenciar ainda mais o contexto amazônico como uma importante escala 

geográfica no ensino nas escolas ribeirinhas, pontuamos os seguintes fatores de 

fortalecimento e de potencialidade: promove a compreensão dos fenômenos geográficos nas 

diversas dimensões e a aproximação com a realidade ribeirinha; o contexto amazônico se 

apresenta como elo entre os conhecimentos dos professores e alunos e os conteúdos do livro 

didático;  na interação com outros conteúdos a escala amazônica fortalece o conjunto de 

conhecimentos para a sua compreensão quando introduz conhecimentos dos professores e 

alunos; torna o ensino mais interessante, empolgante e dinâmico quando instiga e dá 

oportunidade para alunos e professores construírem conhecimentos sobre a sua própria 

geografia e compreenderem outras geografias. 

A construção compartilhada da pesquisa propiciou abrir caminhos, novos rumos e 

possibilidades de ensino foram delineados para a educação geográfica ribeirinha tanto na 

direção teórica quanto metodológica. No desafio de pensar, refletir e experimentar novas 

práticas pedagógicas potencializadoras encontramos um oásis no contexto amazônico. O 

trabalho colaborativo foi fundamental para pensar os conteúdos de Geografia sobre a 

Amazônia nas escolas Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho. 

Esperamos também que este trabalho contribua para dar visibilidade ao ensino dentro 

do universo escolar amazônico ribeirinho, que congregue o conjunto de literaturas à 

disposição como mais uma referência não só no campo científico e acadêmico, mas também, 

na busca de novos caminhos curriculares e metodológicos que considerem em suas 

abordagens as diversas realidades do contexto amazônico.   

No plano do ensino de Geografia a pesquisa possa contribuir com mais uma 

possibilidade de abordagem na construção do conhecimento sobre o espaço geográfico, a 

partir da compreensão das relações dialéticas estabelecidas entre a Amazônia e o mundo. 

Ainda esperamos que a tese se configure como novas perspectivas no campo da 

Geografia em escolas ribeirinhas visando um ensino significativo e formativo dos cidadãos 

capazes de fazer leituras espaciais conscientes de sua própria realidade e a relação com outras 

reais dimensões. 

Também ensejamos que a pesquisa possa fomentar e instigar o professor da ribeira a 

pensar e a refletir sobre novos caminhos a trilhar no processo de ensino, exercer sua 

autonomia na relação e interação com os instrumentos didáticos, livros e currículos, e buscar 
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implementar dinâmicas nas práticas pedagógicas com a utilização de múltiplos materiais 

didáticos que estejam ao alcance da realidade escolar. 

Não posso furtar-me em deixar aqui registrado minhas sinceras recomendações aos 

professores ribeirinhos, quero dizer que: 

Vocês têm um papel fundamental na organização e sistematização dos conteúdos e 

precisam estar atentos para não conduzi-los como manual a ser seguido de forma linear, mas 

sim, utilizá-lo como um caminho que possibilite o ensino voltado para a realidade amazônica. 

Exerçam a democracia curricular e utilizem suas autonomias na interação e articulação 

com eles para possibilitar novas experiências didático-pedagógicas e transformem a escola no 

espaço de integração entre os conteúdos e as experiências e vivências dos sujeitos envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Para que sejam autônomos na articulação e interação com o currículo e buscar novos 

caminhos para o processo de ensino e aprendizagem é preciso dominar os conhecimentos 

básicos, a formação continuada seria um bom caminho. 

É preciso o engajamento mais firme na política e gestão educacional para discutirem 

as condições gerais educacionais das escolas ribeirinhas e irem em busca de melhores 

condições para o ensino.  

Cabe a vocês desenvolverem a Geografia como disciplina e importante campo 

científico para aproximar o mundo vivido do aluno com o desconhecido, para isso, já 

plantamos uma semente. Não esqueçam que existem outros caminhos para serem descobertos! 

Deixamos à disposição de todos, a tese de que a escala geográfica amazônica 

potencializa o ensino de Geografia, proporciona significados aos conteúdos curriculares 

quando estabelece a aproximação do contexto amazônico e escolar com a atual conjuntura 

global, possibilitando fazer análises e leituras críticas do espaço geográfico, a partir das 

relações e interações entre o lugar a região e o mundo.  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

 
APÊNDICE A 

 
FORMULÁRIO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES  

 
 

Título da pesquisa: ENSINO DE GEOGRAFIA NAS ESCOLAS DAS ILHAS 
QUEIMADAS-PARÁ: o lugar ribeirinho no contexto Amazônico 
 
Localidade da pesquisa: Ilhas Queimadas, Escolas Alexandre Ferreira da Silva, localizada 
no Rio Panema e Clodóvio Coelho, Localizada no Rio Morcego. 

 
Pesquisadora: Rosana Torrinha Silva de Farias  
 
 
Data: _____________________ 
 

Parte 1 – generalidades sobre o ensino  
 

1. Nome do professor: 
_____________________________________________________________________
_______ 

2. Instituição de Ensino: 
_____________________________________________________________________
_______ 

3. Formação profissional: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________ 

4. Tempo de atuação na função: ________________________ 
5. Tempo de atuação na atual escola: ____________________ 
6. Quais os anos/séries que ensina Geografia? ________________________ 
7. Fale sobre a sua impressão/percepção acerca da escola que trabalha, considerando: 

A) Estrutura da escola 
B) Condições pedagógicas 
C) Condições de trabalho 
D) Alunos  
E) Material didático 
F) Papel da Geografia para contexto ribeirinho 
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G) Que conteúdos você trabalhou nesse semestre que vc  julgou ser o mais importante 
para seus alunos? Como você trabalhou esse conteúdo?  

H) Que conteúdos você trabalhou nesse semestre que vc  julgou ser menos 
interessante para seus alunos? Como você trabalhou esse conteúdo?  

I) Que conteúdos Geográficos você tem mais dificuldade de ensinar nessas escolas? 
Por que? Qual conteúdo vc mais gosta de ensinar nessa escola? Porque? 

8. Fale sobre seu desempenho como professor na comunidade ribeirinha bem como sua 
relação com essa comunidade  
 
 

Parte 2 – sobre o currículo  
 
 

1. Ao planejar suas aulas, quais os currículos que você mais utiliza? Explique. E o que 
menos utiliza, explique. 

2. O que o currículo significa para você?  (Como os professores pensam e refletem o 

currículo)  

3. Como que a proposta curricular da escola norteia seus planejamentos e suas práticas 

pedagógicas? (Interação e relação do professor com o currículo) 

4. Como você utiliza os conteúdos curriculares para desenvolver o ensino considerando a 
relação entre o contexto amazônico, a realidade de vida do aluno e o contexto global? 
Cite exemplos de desta aplicação na prática. 

5. Quais as dificuldades em desenvolver o currículo considerando a realidade de vida do 
aluno na Amazônia no contexto da globalização?  

 
 

Parte 3 – sobre o livro didático  
 

 
6. Quais livros didáticos você utiliza em seu trabalho? Justifique. 
7. Com que frequência você utiliza os livros didáticos? 
8. O que os livros didáticos significam para você? 
9. Você acha que os conteúdos dos livros didáticos possibilitam o trabalho pedagógico 

voltado para a relação entre o contexto amazônico e o mundo?    
10. Como você trabalha os conteúdos do livro didático?  
11. Você relaciona os conteúdos dos livros didáticos com o contexto amazônico e global? 

Como você desenvolve na prática? 
12. As sugestões didáticas contidas no LD ajudam no desenvolvimento da aula? Explique 

e exemplifique. 
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O CAMPO E A CIDADE NA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

  
MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA O 6º ANO 

  
 
 
 
 

Ilha Queimada/PA 
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SUMÁRIO 
 
3      Apresentação do material didático 
4      Cartografando a Amazônia 
8      Construindo a ideia do espaço do campo e o espaço da cidade  
20    As grandes metrópoles regionais da Amazônia: Manaus e Belém 
28    Cidade de Macapá 
37    Cidade de Afuá 
43    O meu lugar na Amazônia: a ilha Queimada ou da Serraria e a Ilha de Ipanema 
53    Atividades Complementares  
56    Referências 
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APRESENTAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

A proposta pedagógica apresentada nesse material didático foi pensada e construída 

durante o desenvolvimento da pesquisa de campo sobre o ensino de geografia em escolas 

ribeirinhas, tema da tese de Doutorado em Geografia da Professora Rosana Torrinha Silva de 

Farias da Universidade Federal do Amapá, a referida investigação envolveu as Escolas 

Alexandre Ferreira da Silva e Clodóvio Coelho, ambas localizadas na Ilha Queimada, 

município de Afuá, Estado do Pará, integram o Complexo Marajoara da Amazônia Brasileira.  

A construção textual foi o resultado da primeira fase da pesquisa, a observação 

participante, doze aulas em cada escola foram assistidas. Considerando a forma de trabalhar 

os conteúdos voltados para a realidade do aluno ribeirinho e seu cotidiano na Amazônia, após 

momentos de reflexões e discussões, no sentido de propor novas possibilidades e potencializar 

o ensino, nós professores, criamos esse material complementar. 

Dentre os conteúdos do currículo do 6º ano, o tema “O campo e a cidade na Amazônia 

Brasileira” foi selecionado para ser explorado e trabalhado nesta experiência, seguimos uma 

sequência didática visando à construção do conhecimento tendo como referência a Amazônia 

como o lugar de vivência do aluno a da realidade escolar.  

A priori, o assunto foi abordado com aulas expositivas e interativas tendo como base 

os fenômenos sócios espaciais dos ribeirinhos na Amazônia. Em meio a este caminho 

observamos que havia grande dificuldade dos alunos em relação ao conhecimento 

cartográfico, ou seja, não tinham noção de localização, leitura e interpretação de mapas, e, 

esta questão, dificultava o processo de ensino sobre a temática, tendo em vista que a 

cartografia significa importante instrumento na construção do conhecimento, decidimos 

proporcionar a alfabetização cartográfica, o que foi estabelecido com bastante sucesso por 

meio da aplicação do mapa mental e dinâmica de grupo, esta iniciativa corroborou com a 

fluidez das aulas expositivas. Na sequência didática, como material de apoio, propomos estes 

textos geográficos os quais contemplam conceitos importantes, práticas, atividades e 

ilustrações que possibilitem o ensino motivador, dinâmico e dentro da realidade do aluno 

ribeirinho amazônico. 
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CARTOGRAFANDO A AMAZÔNIA  
 

  Tirando nossas dúvidas sobre Amazônia Legal, Amazônia Internacional e Região 
Norte do Brasil. 
 

Ao contrário do que muitos pensam a Amazônia Legal, Amazônia Internacional e 

Região Norte do Brasil não são sinônimos, se diferem pela formação territorial ou 

abrangência regional. Essas três grandes regiões possuem características e peculiaridades em 

relação a alguns aspectos que compreendem a Amazônia, tais como: apresenta em seu 

território o bioma amazônico dominado pela floresta equatorial, uma das maiores do mundo, 

clima quente e úmido com chuvas abundantes, rico em biodiversidade e possui a maior Bacia 

Hidrográfica do mundo, formada pelo rio Amazonas e seus afluentes.  

 
Observe as imagens e reflita sobre elas: 

 
Imagem 1: Infográfico da Amazônia Legal ou Brasileira e Amazônia Internacional  

 
Fonte: Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/414542340687063216/:acesso em agosto de 2018. 
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Imagem 2: Região Norte do Brasil no mapa político 

 
Fonte: Disponível em: https://www.todamateria.com.br/mapa-do-brasil/. Acesso em 05/2018. 
 

Conforme a observação das imagens preencha os diagramas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAZÔNIA 
INTERNACIONAL 

AMAZÔNIA LEGAL 

REGIÃO NORTE 

Países integrantes 

Estados integrantes 

Estados integrantes 

AMAZÔNIA 
INTERNACIONAL 
AMAZÔNIA LEGAL 
REGIÃO NORTE  

Cite características comuns entre as três 
regiões: 
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Pode-se afirmar que a Ilha Queimada e a Ilha do Ipanema fazem parte da Amazônia Legal, 
Internacional e da Região Norte do Brasil? Justifique sua resposta. 

Explore sua vivencia na Amazônia e seu conhecimento sobre ela, cite aspectos que você 
acha relevante como característica da Amazônia.  

 
Pertence a Amazônia o maior complexo hidrográfico do Mundo – a Bacia Amazônica, 

comandada pelo grande rio Amazonas, seus afluentes e subafluentes, com mais de 7 milhões 

de quilômetros quadrados e mais de 1.000 afluentes, alguns deles estão entre os 10 maiores 

do Planeta: Negro, Japurá e Madeira.  

                Imagem 3: Bacia Amazônica em território brasileiro 

 
       Fonte:Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=Imagem+da+bacia+hidrográfica+amazônica 
       Acesso em 05/2018. 

 

Algumas curiosidades sobre a história desse grande rio!  

 

O rio Amazonas é o maior e o mais caudaloso do mundo, tem um comprimento de 

6992 km. O primeiro nome dado ao grande Rio Amazonas foi pelos indígenas da região, 

Amaru Mayu, quer dizer "a Serpente Mãe do Mundo".  

Na época das grandes navegações, objetivando as conquistas e explorações das novas 

terras pelos europeus, em 1540 Francisco de Orellana, vindo do Peru, pretendia chegar 

a Espanha, descobriu um grande rio e o batizou de Rio Orellana. Ao ser atacado, na Foz 
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do Rio Nhamundá por uma tribo indígena de mulheres guerreiras passou a chamá-lo de Rio 

Amazonas, em referência as amazonas gregas, também mulheres guerreiras.  

O Amazonas tem sua origem no sul do Peru, na nascente do rio Apurímac, na parte 

ocidental da Cordilheira dos Andes, e deságua no Oceano Atlântico junto ao rio 

Tocantins no delta do Amazonas. Ao longo de seu percurso recebe várias denominações: 

durante seu itinerário no Peru recebe os nomes de Carhuasanta, Lloqueta, Apurimac, Ene, 

Tambo, Ucayali e Amazonas; entra no território brasileiro com o nome de Solimões, somente 

em Manaus após a confluência com o Rio negro, no encontro das águas, ele passa a ser 

chamado de Rio Amazonas até a sua foz no Oceano Atlântico. 

A imensa rede hidrográficaAmazônica é acompanhada pela Floresta Tropical 

Amazônica, abriga mais de um terço de toda a biodiversidade do mundo. Há mais de 2.100 

espécies de peixes atualmente reconhecidos na Bacia Amazônica. O Amazonas é um dos 

principais habitats do boto, também conhecido como ‘golfinho do rio Amazonas 

(Ambientebrasil: disponível em: http://ambientes.ambientebrasil.com.br/amazonia/floresta) 

Interaja com o tema. Seja um repórter por um dia!   
 

 Converse com as pessoas das ilhas e descubra o que sabem sobre o rio Amazonas. 

Qual a importância do rio Amazonas para o desenvolvimento das Ilhas?  

Quais relações tem o rio que banha sua localidade de moradia com o Amazonas? 

CONSTRUINDO A IDEIA DE ESPAÇO DO CAMPO E ESPAÇO DA CIDADE   
 

O espaço da cidade (urbano) e o espaço do campo (rural) são formas diferentes de 

organizar o espaço geográfico. No espaço do campo (rural), normalmente predominam as 

atividades primárias, ou seja, o extrativismo e a agropecuária (VESENTINNI; VLACH, 

2006).  

No espaço da cidade (urbano), há quase exclusivamente as atividades secundárias 

(indústrias) e terciárias (comércio e serviços), embora ocasionalmente existam algumas 

atividades primárias. Assim, o campo e a cidade se complementam e são interdependentes 

(VESENTINNI; VLACH, 2006).  
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O espaço do campo 
 
Imagem 4: Fazenda agrícola no Pará               Imagem 5: Fazenda pecuária no Pará 

 
Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/search?: Acesso em 9, março,2018.  
 
Imagem 6: agricultor no estado do Amapá        Imagem 7: extrativismo da castanha do Brasil  

 
Fonte: Disponível em : https://www.google.com.br/search?: Acesso em 9, março,2018. 
 
Imagem 8: extrativismo do açaí nas Ilhas do Pará: acondicionamento e transporte        

Disponível em: https://www.google.com.br/search?: Acesso em 9, março,2018. 
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Ajudando a construir essa ideia: tendo como referência o seu lugar de moradia, descreva 
o espaço ribeirinho:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entendendo melhor o meu espaço  
 

Debata com os colegas sobre as atividades desenvolvidas nas Ilhas e descreva cada uma 
delas. 

De quais atividades você participa com sua família e como elas são desenvolvidas? 
 

De olho nas imagens do campo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre as imagens observo que: 
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Gostaria de saber mais sobre as dinâmicas do campo na Amazônia!  
 

Inicialmente, a produção no campo da Amazônia brasileira concentrava-se na pequena 

lavoura e atividades extrativas pelos povos que habitavam a terra, indígenas e ribeirinhos, 

com a chegada dos colonizadores portugueses deu-se início a ocupação por meio da 

exploração econômica do território, até por volta de 1800 era centrada na busca das chamadas 

drogas do sertão, pimenta, cacau, canela, dentre outras, assim como, o tráfico de escravos 

indígenas que eram capturados, evangelizados e escravizados. 

Do final do século XIX até o início do século XX iniciou o extrativismo do látex das 

seringueiras para a produção da borracha natural. Ocorreram dois ciclos da borracha na 

Amazônia: o primeiro entre 1879 e 1912, entrando em declínio na década de 1920, perdendo 

mercado para os países asiáticos, reerguendo-se no período da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) conhecido como o segundo ciclo, enfraquecendo novamente no pós-

guerra. 

 
               Imagem 9: extração do látex da seringueira  

 
               Fonte: Wikipédia. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_da_borracha 
                  Acesso em 05/2018. 
 
Outra atividade relevante é a extração de madeira, primeiramente em tora exportada 

para várias regiões do Brasil e exterior. A partir da década de 1970, com o fechamento das 

exportações das madeiras em toras, o produto passou a ser beneficiado por indústrias 

chamadas serrarias. Vários fatores promoveram o crescimento deste comércio: a construção 

de estradas estratégicas de acesso na Amazônia (BR 010 e BR 230), o custo de aquisição 

dessa madeira era baixo, pois a extração era realizada sem restrição ambiental e fundiária, 
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também ocorria o esgotamento dos estoques madeireiros no Sul do Brasil, combinado com o 

crescimento econômico do País, criou uma grande demanda para a madeira Amazônica 

(VERÍSSIMO et al, 1998). 

A partir da década de 1980 se alastra na Amazônia o extrativismo e a comercialização 

do palmito, produto alimentar obtido a partir da palmeira, podendo ser do coco, o juçara, a 

pupunha e o açaí, produto de grande aceitação no mercado nacional e internacional. Muitas 

fábricas são montadas, principalmente, nas margens dos rios para o beneficiamento da matéria 

prima, no caso da Amazônia em decorrência da abundância, o palmito é extraído da palmeira 

do açaizeiro. 

Pode-se dizer que o ‘boom’ da extração e comercialização madeireira e do palmito, os 

quais ocorriam de forma desenfreada e predatória, provocou a devastação da floresta tropical. 

Esse comércio entra em decadência na década de 1990, com as legislações ambientais 

aplicadas ao território brasileiro, com vistas à conservação do patrimônio ambiental.     

Na controvérsia do discurso ambiental e do aparato legal, na década de 1990, as terras 

amazônicas são dominadas pelos plantios em larga escala de soja, milho e de enormes 

fazendas pecuaristas, com isso, a região passa a receber grandes investimentos de capitais, 

serviços e tecnológicos, ao mesmo tempo, em que acelera o processo de desmatamento, 

degradação e poluição dos recursos hídricos. 

Ainda, esse modelo de desenvolvimento entra em conflito com a forma tradicional de 

explorar a região, ou seja, pelo pequeno produtor rural e extrativista, agravado pela lógica 

fundiária estabelecida pelos ricos produtores que necessitavam de grandes extensões de terras 

para o desenvolvimento do agronegócio (Agronegócio: também chamado de agribusiness, é 

toda a relação comercial e industrial envolvendo a cadeia produtiva agrícola ou pecuária).  

A agroexportação se reproduz com a exploração, expropriação das comunidades 

tradicionais e com a concentração de terras nas mãos das grandes corporações empresariais.  

Impactos sociais são relevantes no campo em decorrência da expansão da fronteira 

agrícola na Amazônia, observa-se a migração de populações das áreas rurais em direção às 

cidades. Diante disso, a Amazônia Legal se configura, no âmbito nacional e internacional, 

como a região que concentra o maior número de conflitos e violência no campo do país 

(GONÇALVES, 2017). 

Forma-se na Amazônia o ‘arco do desflorestamento’, denomina-se a área de avanço 

agropastoril (Agropastoril:  atividade agrícola e pastoril desenvolvidas em um determinado 

lugar) ao norte, o desmatamento exagerado vem provocando a substituição da floresta 
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amazônica e a perda da biodiversidade (Biodiversidade: conjunto de todas as espécies de 

seres vivos existentes em determinada região ou época). 

 

                       Imagem 10: Arco do desflorestamento na Amazônia 

 
Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=Mapa+do+arco+do+desflorestamento. Acesso em 
março de 2018. 

Interaja com o tema. Seja um repórter por um dia!   
 

Converse com pessoas de sua região sobre quais destas atividades reportadas no texto eram 
e/ou ainda são desenvolvidas nas Ilhas, descreva como cada uma delas ocorreu e/ou ocorrem. 

Quais impactos socioambientais as atividades econômicas desenvolvidas nas Ilhas estão 
provocando? 

Observe o mapa do arco do desflorestamento e responda em quais Estados da Amazônia 

esse fenômeno está ocorrendo? 

Qual sua opinião sobre as causas e as consequências do arco do desflorestamento na 

Amazônia? 

Quero saber mais sobre o extrativismo e agropecuária na Amazônia brasileira!  
 

O extrativismo e a agropecuária são as principais atividades desenvolvidas no campo 
da região amazônica. Além do extrativismo vegetal, abriga em seu território algumas das 
maiores reservas minerais do planeta, despontando para o intenso extrativismo mineral. O o 
organograma demonstra a ocorrência dos principais minérios na Amazônia.  
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Havia grandes reservas de manganês na Serra do Navio, no Amapá, mas seu 
potencial foi esgotado com a intensa exploração.  

Texto: Garimpo e extração mineral na Amazônia  
 

[...] A maioria dos garimpeiros que atuam diretamente na coleta de ouro são 
trabalhadores braçais com baixo grau de escolaridade. O trabalho no garimpo é extremamente 
desgastante física e emocionalmente: não há nenhuma assistência médica a exploração aos 
agentes da natureza é constante e há o risco de desabamento de barrancos. Violência e 
dependência de drogas são ocorrências comuns nesse trabalho. Ao passo que os comerciantes 
de ouro, que compram o produto do garimpo, e os “donos do garimpo” são mais abastados, 
vivendo do usufruto da riqueza produzida no local, esses donos e empresários investem o 
dinheiro conseguido em terras (principalmente na pecuária) na região e no mercado 
financeiro. 

Os garimpeiros gastam seu dinheiro com os produtos mínimos para subsistência, bebidas 
alcoólicas e outros bens de consumo adquiridos no próprio local.  Frequentemente, em outros 
países, a riqueza produzida na mineração é usada para investimento no desenvolvimento 
local, com o auxílio do Estado. O garimpo de ouro na Amazônia não se enquadra nessa regra: 
é uma atividade nômade. As áreas de garimpo são exauridas e as populações move-se para a 
próxima área, deixando um rastro de empobrecimento ambiental e social, assoreamento dos 
rios e contaminação por mercúrio. 
(Fonte: SBPC/Consciência – Revista eletrônica de Jornalismo Cientifico. Disponível em : www.comciencia.br. 
Acesso em: agosto de 2018). 
 
Interaja com o texto 
 

Quais atividades extrativas e agropecuárias são desenvolvidas nas Ilhas Queimadas? 
Discuta com os colegas as problemáticas sociais e econômicas decorrentes das atividades 
extrativas na Ilha Queimada.  
 

De acordo com o texto a atividade de extração do ouro provoca problemas de diversas 
ordens. Discuta com seus colegas sobre essas problemáticas, faça uma relação dos problemas, 
depois identifique pontos de aproximação entre as problemáticas da extração do ouro e das 
atividades desenvolvidas nas Ilhas. 
 
 
 
 
 
 

Ferro e manganês Bauxita Cassiterita Ouro 

Serra do Carajás 
 no Pará 

Serra de 
Oriximiná 

Rondônia, Pará e 
Amazonas 

Pará e Amapá 
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Música para reflexão   
 
Saga da Amazônia (Geraldo Azevedo) 
Era uma vez na AMAZÔNIA, a mais bonita floresta. 
Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. 
No fundo d'água as IARAS, caboclo lendas e mágoas. 
E os rios puxando as águas. 
 
PAPAGAIOS, PERIQUITOS, cuidavam das suas 
cores. 
Os peixes sangrando os rios, curumins cheios de 
amores. 
Sorria o JURUPARI, URAPURU, seu porvir. 
Era: FAUNA, FLORA, FRUTOS E FLORES. 
 
Toda mata tem caipora para a mata vigiar. 
Veio caipora de fora para a mata definhar. 
E trouxe DRAGÃO-DE-FERRO, prá comer muita 
madeira. 
E trouxe em estilo gigante, prá acabar com a capoeira. 
 
Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar. 
Prá o dragão cortar madeira e toda mata derrubar. 
Se a floresta meu amigo tivesse pé prá andar, 
eu garanto meu amigo, com o perigo não tinha ficado 
lá. 
 
O que se corta em segundos gasta tempo prá vingar. 
E o fruto que dá no cacho prá gente se alimentar?? 
Depois tem passarinho, tem o ninho, tem o ar. 
IGARAPÉ, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é um 
mar. 
Mas o DRAGÃO continua a floresta devorar. 
E quem habita essa mata prá onde vai se mudar?? 

Corre ÍNDIO, SERINGUEIRO, PREGUIÇA, 
TAMANDUÁ. 
TARTARUGA, pé ligeiro, corre-corre TRIBO DOS 
KAMAIURA. 
 
No lugar que havia mata, hoje há perseguição. 
Grileiro mata posseiro só prá lhe roubar seu chão. 
Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. 
Afora os que já morreram como ave-de-arribação. 
Zé da Nana tá de prova, naquele lugar tem cova. 
Gente enterrada no chão: 
 
Pois mataram índio que matou grileiro que matou 
posseiro. 
Disse um castanheiro para um seringueiro que um 
estrangeiro roubou seu lugar 
 
Foi então que um violeiro chegando na região. 
Ficou tão penalizado e escreveu essa canção. 
E, talvez, desesperado com tanta devastação, 
pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção. 
Com os olhos cheios de água, sumiu levando essa 
mágoa dentro do seu coração. 
 
Aqui termina essa história para gente de valor. 
Prá gente que tem memória muita crença muito amor. 
Prá defender o que ainda resta sem rodeio, sem aresta. 
ERA UMA VEZ UMA FLORESTA NA LINHA DO 
EQUADOR. 
 

 
Interagindo com a música 
 

De modo geral, o que a música retrata?  

Que relação você faz entre a letra da música e a apropriação do espaço amazônico?  

 Quais elementos geográficos retratados na música identificam as Ilhas como fazendo 

parte desse contexto?  

Interprete o trecho da música e responda as questões abaixo:  

 
O que se corta em segundos gasta tempo prá vingar. 
E o fruto que dá no cacho prá gente se alimentar?? 
Depois tem passarinho, tem o ninho, tem o ar. 
IGARAPÉ, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é um mar. 
 
A. Qual fruto o autor se refere e que outra importância tem além de alimento? 
B. Qual rio o autor está se referindo e porque o chama de rio mar? 
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Quais conflitos na Amazônia a música denúncia? 

Quais conflitos ocorrem nas Ilhas? 

Interprete o seguinte trecho da música e responda as questões abaixo:  

 
Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar. 
Prá o dragão cortar madeira e toda mata derrubar. 
Se a floresta meu amigo tivesse pé prá andar, 
eu garanto meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá. 
 
A. Que projeto a música está se referindo e o que ele quer dizer com ‘ninguém 

testemunhar’? 

B. O que o autor chama de dragão? Esse dragão foi ou é usado nas Ilhas? 

 

Nos trechos da música o autor retrata as lendas Amazônicas, pesquise sobre elas: 

 
A. ‘No fundo d'água as IARAS’ 

B. ‘Toda mata tem CAIPORA para a mata vigiar’ 

’Veio caipora de fora para a mata definhar’, discuta com seus colegas sobre os caiporas 

que vieram definhar a mata? 

 

Agora observe o espaço da cidade! 
 
Imagem11: Cidade de Manaus, capital do Amazonas 

 
Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/search?: Acesso em março,2018. 
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Imagem 12: Cidade de Belém, capital do Pará 

 
Fonte: disponível em: https://www.google.com.br/search?: Acesso em março,2018. 

 

Interagindo com as Imagens  
 

Dialogue com os colegas sobre as duas cidades e identifique aspectos urbanos semelhantes 
entre elas? Caso tenha visitado uma delas, compartilhe suas experiências e conhecimentos. 
 
Imagem 13: Cidade de Macapá, capital do Amapá 

 
Fonte: Disponível em : https://www.google.com.br/search?: acesso em março,2018. 
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Imagem 14: Cidade de Afuá, município do estado do Pará 

 
Fonte: Disponível em : https://www.google.com.br/search?: acesso em  março, 2018. 

 

Interagindo com as Imagens  
 

Dialogue com os colegas sobre as duas cidades e identifique aspectos urbanos semelhantes 
e diferentes entre elas? Caso tenha visitado uma delas, compartilhe suas experiências e 
conhecimentos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Descreva o que você identificou sobre as cidades amazônicas 
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Gostaria de saber mais sobre as dinâmicas espaciais amazônicas?  
 

Nos séculos XVI e XVII os portugueses iniciaram o processo de conquista e proteção 

das terras colonizadas contra as invasões estrangeiras, vários fortes foram erguidos na região 

amazônica com a finalidade de proteger a colônia, dando origem a algumas cidades: em 1616 

foi erguido o Forte do Presépio, atualmente denominado de Forte do Castelo de São Jorge, 

originando a cidade de Belém; em 1669 foi construído o Forte de São José da Barra do Rio 

Negro, localizado estrategicamente entre os rios Amazonas e Negro, dando origem à cidade 

de Manaus; no ano de 1687, foi construída a fortaleza de São José de Macapá, 

estrategicamente na foz do rio Amazonas, dando origem à cidade de Macapá.  

A população amazônica se concentrava no campo e era restrita nas cidades, porém 

entre as décadas de 1970 ao ano 2000 houve considerável aumento do crescimento 

populacional urbano. ‘O povoamento regional passou a se localizar ao longo das rodovias e 

não mais ao longo da rede fluvial, como no passado, transformando-se em uma floresta 

urbanizada’ (BECKER, 2005). 

O intenso processo de urbanização iniciou a partir da década de 1950 com o 

desenvolvimento econômico implantado na região, produzindo a valorização das cidades em 

relação à infraestrutura básica e de serviços técnicos e industriais, destaca-se a implantação 

das redes de telecomunicações e de estradas e rodovias, o que permitiu articulações locais- 

nacionais, bem como locais- globais (BECKER, 2004). 

Interagindo com as imagens, o texto e com os colegas  
 

Porque a Amazônia ficou conhecida como uma floresta urbanizada? 

Quais aspectos se assemelham às origens históricas das cidades amazônicas? 

Como você caracteriza as cidades amazônicas? 

 
AS GRANDES METRÓPOLES REGIONAIS DA AMAZÔNIA: MANAUS E BELÉM 

 
Manaus 

Capital do estado do Amazonas, está localizada no centro da maior floresta tropical 

do mundo, mais precisamente na confluência dos rios Negro e Solimões. É a cidade mais 

populosa de Amazônia brasileira, com mais de 2,1 milhões de habitantes (IBGE, 2017), 
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também considerada o principal centro urbano, financeiro, tecnológico, entretenimento e 

industrial da região norte do Brasil, por isso, é considerada uma metrópole regional na 

hierarquia urbana brasileira. 

Foi fundada pelos portugueses por volta de 1669 com as grandes explorações feitas 

pelos países europeus, o marco foi a fundação do forte de São José da Barra do Rio Negro. 

Foi elevada à vila em 1832 com o nome de Manaos, em homenagem à nação indígena 

dos Manaós. Foi legalmente transformada em cidade no dia 24 de outubro de 1848 com o 

nome de Cidade da Barra do Rio Negro. Somente em 4 de setembro de 1856 voltou a ter seu 

nome atual – Manaus. 

É considerada cidade turística por recepcionar muitos visitantes interessados em 

conhecer e desfrutar da riqueza cultural, ambiental e do desenvolvimento econômico. Tem 

como maior símbolo cultural o Teatro Amazonas, um dos mais luxuosos edifícios construído 

com a fortuna da borracha, é considerado Patrimônio Histórico Nacional. A cidade apresenta 

importantes monumentos: museus, parques, praias, teatros, Parque Municipal do Mindu, 

o Jardim Botânico de Manaus, a Praia da Ponta Negra, também possui importantes institutos 

de pesquisas, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, o Instituto Federal do Amazonas. A 

cidade é sede de eventos de grande repercussão nacional e internacional, como o Festival 

Amazonas de Ópera e o Amazonas Filme Festival. 

 
Imagem 15: Teatro Amazonas                                 Imagem 16: Palácio Provincial 

 
Fonte: Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Manaus Acesso em 05/2018. 
 

Manaus é considerada a metrópole da Amazônia Ocidental. Seu forte papel de 

metrópole regional está relacionado ao fato de concentrar as principais sedes regionais e 
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nacionais de instituições financeiras, empresas públicas e privadas e organizações, 

importantes para o desenvolvimento do estado (TRINDADE Jr. 2006). 

No começo do século XX Manaus era chamada de a ‘Paris dos Trópicos’, devido a sua 

intensa modernização durante a época áurea da borracha, atraindo investimentos estrangeiros 

e imigrantes de algumas partes do mundo, sobretudo franceses. Nessa época foi batizada 

como ‘Coração da Amazônia e Cidade da Floresta’.   

Manaus representa um dos maiores centros industriais do Brasil. As mais 

importantes indústrias da cidade atuam na área de transportes e comunicações. A energia 

proveniente do gás natural da região possibilita o crescimento de algumas áreas no setor 

industrial, visando à exportação.  

Grande parte das indústrias está localizada próxima à fonte de matérias-primas, 

como a extração de minerais e madeiras, com pequeno beneficiamento dos produtos. A 

cidade apresentou estabilidade econômica e crescimento industrial de 29,17% em 2011.  

Na atualidade, Manaus é ao menos três vezes mais rica do que há três décadas, 

representando mais da metade da economia do estado do Amazonas. A maior parte das 

fábricas e indústrias beneficiadas pelos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus estão 

localizadas no Distrito Industrial, na zona sul da cidade. 

A Zona Franca de Manaus (ZFM): é um centro financeiro implantado no ano de 1967 pelo 

governo brasileiro com os seguintes objetivos: fomentar o desenvolvimento econômico da 

região e promover o desenvolvimento das cidades amazônicas e das fronteiras 

internacionais; fortalecer e intensificar a integração produtiva e social dessa região ao país, 

visando garantir a soberania nacional sobre suas fronteiras; promover a ocupação efetiva 

deste espaço com a fixação e atração populacional e gerar emprego e renda na região 

(SUFRAMA: Disponível em: http://www.suframa.gov.br/zfm_o_que_e_o_projeto_zfm.cfm).  

Vantagens como as taxas alfandegárias reduzidas, área de livre comércio de 

importação, exportação e incentivos fiscais, atraiu diversas empresas e indústrias nacionais e 

estrangeiras para o local. A zona Franca abrange não só o território do Amazonas, mas 

também, se expande pelos estados do Acre, Rondônia e Roraima e as cidades de Macapá e 

Santana, no Amapá.  

Com a Zona Franca foi criado o Polo Industrial de Manaus, De acordo com a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), há diversidade de indústrias, a da 

automotiva (Honda, Yamah), montagem de motos e tratores; produtos eletroeletrônicos 
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(Siemens, Nokia), produção de forno de microondas, walkman, toca disco digital a laser 

portátil, rádio gravador, etc.; fabricação de relógios; indústria de produtos químicos, como de 

extintores, mangueiras e todos os acessórios para combate a incêndio; no polo plástico são 

produzidos variedades de materiais plásticos; na indústria alimentícia destacam-se os 

salgadinhos de modo geral (pipocas, milhos, etc.); indústrias de biscoitos; indústria de 

produtos lácteos (leite, iogurte, etc.); indústria de massas em geral (macarrão); indústria de 

refrigerantes. Além de deter um polo agropecuário. 

As áreas de livre comércio da Zona Franca de Manaus abrangem: Tabatinga (AM); 

Guajará-Mirim (RO); Boa Vista e Bonfim (RR); Macapá/Santana (AP); Brasiléia, Epitaciolândia 

e Cruzeiro do Sul (AC). 

Imagem 17: área de abrangência da Zona Franca de Manaus 

 
Fonte: Toda Matéria. Disponível em https://www.todamateria.com.br/zona-franca-de-manaus/ 
Acesso em 05/2018. 

 

Cultura e sociedade manauara 

Manaus é caracterizada por apresentar diversidade cultural, proveniente da 

miscigenação entre os povos nativos da região, indígenas e ribeirinhos, com os diversos 

grupos de migrantes, principalmente espanhóis, também se destaca a migração dos 

nordestinos, vindos ao fim do Século XIX e início do Século XX atraídos pelo Ciclo da 

Borracha. 

A cidade oferece muitos teatros, museus, galerias de arte, estabelecimentos de 

shows e espetáculos. É sede da primeira universidade criada no Brasil, no ano de 1909, a 

Universidade Federal do Amazonas, antes chamada de Escola Universitária Livre de Manaós. 
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Também abriga o maior museu do Norte, o Museu do Homem do Norte, que divulga a 

identidade étnica cabocla.  

Os manauaras retratam a história da economia da borracha no museu Seringal Vila 

Paraíso, o espaço abriga árvores de seringueiras, trilhas e construções típicas da época: 

casarão do seringalista, casa do seringueiro e casa de aviamento.   

Interagindo com o texto e com os colegas  
 

Quais relações existem entre a história da apropriação do espaço de Manaus e a história 

da apropriação das Ilhas? 

Quais relações existem entre a cidade de Manaus e as Ilhas? 
 
Belém 
 

Capital do estado do Pará, situada ao norte do país, é considera metrópole regional por 

exercer forte influência econômica, política e social na região, principalmente na Amazônia 

Oriental: municípios do Pará, estado do Amapá e parte do Maranhão, tanto no ponto de 

vista econômico, como político e cultural. 

 A cidade de Belém foi fundada em 1616 pelos colonizadores portugueses, desenvolveu-

se as margens da Baia do Guajará a partir da construção do forte do presépio (atual forte do 

Castelo de São Jorge). É o segundo município mais populoso da região norte com 1 485 732 

habitantes (IBGE, 2017). 

No início do século XX, devido ao forte comércio da borracha, a cidade recebeu grande 

quantidade de imigrantes europeus que influenciaram na arquitetura local, se 

estabelecendo a edificação europeia ficando conhecida na época como Paris n'América. Os 

casarões, as igrejas, os colégios e o famoso Teatro da Paz, são alguns exemplos de 

construções coloniais em estilo europeizado. 

É visível na cidade o contraste entre a antiga arquitetura europeia e a moderna: os 

grandes casarões com os edifícios e condomínios de luxo, apresentam modernos e 

avançados sistemas de serviços biotecnológicos, bancários, comerciais e considerável rede 

de shopping center. 

 

 



203 
 

 

 

 

Não entendi porque Belém foi chamada de Paris n'América!  

 
A cidade de Paris é a capital da França, país europeu, com uma história de 

construções de palácios reais, ricas catedrais, apesar de atualmente a cidade se encontrar 

bastante modernizada, ainda mantém grande parte da arquitetura antiga. Quando os 

portugueses chegaram a Belém, inspirados na arquitetura parisiense iniciaram as 

imponentes construções, dentre eles: o Casarão Paris N’América, Parque da Residência, 

Museu de Arte Sacra, Palacete Pinho, Casa das Onze Janelas e o Ver-o-Peso, ou seja, 

construíram uma ‘Paris N’América’.   

 
Imagem 18: Comercial Paris N’América (1820)  e Casa das Onze Janelas (Belém/PA) 

 

 

Imagem 19: Bairro da Cidade Velha (Belém)      Imagem 20: Ver-o-peso de Belém  

  
Fonte Diário do Pará. Disponível em http://www.diarioonline.com.br/noticia-184894-belem-tem-seu-pedaco-de-
paris-ali-no-comercio.html. Acesso em 05/2018. 
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Imagem 21: Cidade de Paris (França) 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris#/media/File:Paris_montage_2013. jpg. Acesso em 05/2018. 
 

Ouviram falar em Belle Époque?  

Belle Époque é uma expressão francesa que significa bela época, foi um período 

histórico da Europa de expansão da cultura urbana, iniciou no século XIX até o ano de 1914 

(eclosão da Primeira Guerra Mundial). Foi considerada uma era de ouro da beleza que 

reunia, dentre outros: intelectualidade, artes, cinema, alta costura, entretenimento (teatros, 

ópera, cabarés, ritmos musicais e danças), inovações na arquitetura e desenvolvimento nos 

meios de comunicação e transporte (FERRANTI; SOUZA, 2013).  

Paris era considerada o centro produtor e exportador da cultura mundial.  Esse novo 

modo de viver o cotidiano urbano europeu foi implantado nas cidades amazônicas pelos 

portugueses, financiado pela economia da borracha, demonstração da forma de reprodução 

do capital e da acumulação de riquezas pela burguesia europeia. As marcas da Belle Époque 

são visíveis nas construções arquitetônicas históricas amazônicas e na influência cultural do 

povo da região.  

A cidade de Belém, por comandar o comércio da borracha na Amazônia e deter o 

principal porto de escoamento do látex, se tornou o centro concentrador e difusor da 

cultural da região, deu-se início ao processo de modernização no Norte do Brasil. Foram 

implantados novos meios de transporte, o bonde elétrico e a charrete.  

A elite local formada por seringalistas, comerciantes, fazendeiros e profissionais 

liberais, à custa do comércio da borracha, formavam uma classe rica que desfrutava do luxo, 

refinamento e da ostentação: tecidos, chapéus, louças e objetos eram importados da 

Europa. 

Para atender essa elite ocorre a transformação do espaço geográfico urbano, lugares 

públicos de lazer são construídos: refinados cafés, praças, bosques e teatros. O luxo e a 

ostentação estavam expostos nos luxuosos casarões em estilo neoclássico  
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Enquanto a elite montava o seu gueto urbano, arraigado de luxo e ostentação, o 

povo amazônico sofria nas matas retirando o ouro branco que proporcionava a riqueza 

dessa classe, muitos viviam em condições subumanas, moravam em barracões em péssimas 

condições de higiene. Nas cidades florescia a pobreza e a mendicância, cresciam os bairros 

nobres e os bairros pobres, uma espécie de apartheid social urbana (separação entre os que 

detinham o poder e a riqueza e os menos afortunados).  

 
A projeção da cultura belenense no mundo 

 
A cidade de Belém se destaca pela sua projeção no mundo por meio de seus aspectos 

identitário e cultural. Um deles é a gastronomia, derivada das misturas étnicas que 

historicamente compunham este espaço (ORICO 1972), a culinária belenense tem forte 

influência indígena, europeia e africana.  

Dos indígenas herdaram o material e os utensílios que resultou no sabor dos pratos 

regionais, cita como exemplo a exótica maniçoba (Iguaria feita das folhas da mandioca brava, 

moídas e cozidas exaustivamente por dias, uma iguaria indígena que era apreciada pelos 

Tupinambás que sofreu influência dos colonizadores brancos, que acrescentaram à maniva 

defumados bovinos e suínos) (ORICO, 1972). Dentre os principais alimentos da dieta do 

paraense está o açaí (euterpe olerace).  

Outras iguarias como o tacacá, a castanha-do-Pará, o cupuaçu, o açaí, a farinha de 

mandioca e o pato no tucupi, compõem o conjunto de sabores típicos do Pará que marcam a 

cultura desta região em âmbito nacional e internacional.  

Um dos lugares de referência da gastronomia e da cultura belenense é o Ver-o-Peso, 

que além de comercializar os produtos in natura, também oferece os pratos da cozinha 

paraense, açaí com camarão ou peixe frito, suco de cupuaçu, dentre outras iguarias regional. 

Por meio da gastronomia traduzem-se os laços históricos, sociais e culturais do povo 

paraense. 

Não se pode deixar de revelar que neste espaço ocorre a manifestação das crenças e 

dos simbolismos, encontram-se as essências, sementes, plantas e raízes que segundo as 

crendices populares, quando utilizados de forma correta seguindo os rituais, resolvem 

problemas das mais diversas ordens: amorosas, financeiras, doenças e emocionais. 

Por mais que a população belenense incorpore em seu cotidiano os elementos 

globalizados a exemplo dos festfoods, ritmos musicais, etc. as manifestações culturais e 

religiosas, como o hábito alimentar, as danças típicas, a exemplo do carimbó, o Círio de 
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Nazaré, a linguagem, símbolos, crenças e mitos, enfatizam o caráter tradicional do povo 

belenense que constitui uma Amazônia que se diferencia e se destaca no contexto global.  

Interagindo com o texto e com os colegas  
 

Como a metrópole regional Belém exerce influência nas Ilhas e quais relações existem 

entre ela e as Ilhas? 

Quais aspectos da cultura belenense você identifica nas Ilhas? 

Observe as imagens de Belém e Paris (imagens de 18 a 21) e identifique a relação 

histórica entre as duas cidades. 

 
CIDADE DE MACAPÁ 
 

Macapá é a capital do estado do Amapá, faz parte da região norte do Brasil, por 

conseguinte da Amazônia Legal, apresenta uma população de 493. 634 habitantes (IBGE, 

2017). Apresenta algumas exclusividades, tais como: única capital estadual brasileira que não 

possui interligação por rodovia com as outras capitais; única cortada pela linha do Equador; 

única capital brasileira localizada no litoral do rio Amazonas. 

As terras que se chamam de Macapá receberam a denominação de Adelantado de 

Nueva Andaluzia, no ano de 1544 pelo Rei da Espanha Carlos V, numa concessão a Francisco 

Orellana, navegador espanhol. O nome Macapá foi derivado do tupi como uma variação de 

"macapaba", que quer dizer lugar de muitas bacabas, uma palmeira nativa da região, a 

bacabeira (SOARES; RODRIGUES, 2011).  

João V, Rei de Portugal, com o objetivo de povoar e assegurar a soberania sobre as terras 

amazônicas, em 1748, oficializou a região como Província dos Tucuju ou Tucujulândia. 

Como a província não prosperava em relação ao povoamento, em 1751, o governador do 

Maranhão do grão Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, trouxe alguns casais de 

colonos das Ilhas dos Açores para ocupar as terras, foram construídos barracos para servirem 

de alojamentos para os soldados que viriam para Macapá.  

Também foram deportados de Portugal para colonizarem essas terras, os presos 

políticos, prostitutas e bandidos, estes somados a população indígena e africana que se 

encontrava na região, formava o povo Tucuju.  
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Surgiu uma dúvida! Porque o povo recebeu o nome de Tucuju?  

 
Tucuju: era uma etnia indígena que habitava a margem esquerda do Rio Amazonas, 

onde fica a cidade de Macapá. 

 
Em 4 de fevereiro de 1758, o então governador do Grão-Pará e Maranhão, Mendonça 

Furtado, elevou o povoado de Macapá à categoria de Vila de São José de Macapá, entretanto, 

o marco histórico do povoamento de Macapá ocorre com a construção da Fortaleza de São 

José de Macapá, inaugurada em 1782, aumentando o contingente populacional que se 

expandia a partir da Fortaleza. Em 1856 Macapá foi elevada à categoria de cidade pela lei nº 

281 do Estado do Pará. 

Nesta época Macapá tinha 2.780 habitantes, dos quais 2.058 eram livres e 722 

escravos. A população se rebelava seus direitos de autonomia política, em 13 de setembro de 

1943, foi criado o Território Federal do Amapá, pelo decreto-lei nº 5.812 (SOARES; 

RODRIGUES, 2011).  

Em 1988, com a atual Constituição Federal, o Território Federal do Amapá passou 

para a condição de Estado da Federação brasileira, com isso, ocorreram mudanças na política 

e na administração, tais como: o desenvolvimento da economia local passou a ser de 

responsabilidade do governo estadual e não mais pelo governo federal; foi criada a 

Assembleia Legislativa para a formação da constituição estadual e demais leis pertinentes; o 

povo poderia escolher diretamente seus representantes, governador, deputados estaduais e 

federais e vereadores. 

Economia macapaense: o setor da economia preponderante em Macapá é o terciário, ou seja, 

de serviços bancários, hospitalares, educativos e comerciais, é na capital que ocorre o maior 

movimento da economia do Estado. Os produtos provenientes do campo como o açaí, 

pescado, madeira, farinha e hortifrúti são comercializados nas feiras, mercados e 

supermercados ou nos pequenos portos: Igarapé da Fortaleza, Igarapé das Mulheres, Igarapé 

das Pedrinhas, Canal do Jandiá e Rampa do Santa Inês. A produção não supriu a demanda, 

por isso, há exportação de grande parte dos produtos alimentícios, e na totalidade de produtos 

industrializados. A maior dificuldade é em relação ao fato de não haver ligação por terra entre 

Macapá e o restante do país, a mercadoria é transportada por via aquática ou aérea. 

Em 1991 foi criada a Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS), 

provocando grande impulso à economia local com os benefícios fiscais (isenção de impostos 

sobre produtos industrializados e de importação), entretanto, a expectativa de emprego e de 
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melhores condições de vida alavancou a corrida migratória para a cidade, resultando no 

grande aumento populacional, altos índices de criminalidade, desemprego, dentre outros 

problemas urbanos. 

A agricultura e a pecuária ainda são bastante insipientes e em pequena escala, 

destacando-se os hortifrútis, a criação de gado de forma extensiva, praticamente a produção é 

comercializada no mercado interno.  

Destaque para a agroexportação em larga escala que chega ao Amapá com a plantação 

de pinus e eucalipto em grande parte do cerrado amapaense, mais recentemente este bioma 

também vem sendo explorado pelo plantio da soja. Além de este comércio em Macapá, 

também ocorrem negócios movimentando minérios, principalmente, o ouro. 

 
O povo e a cultura macapaense   
 

De acordo com Soares e Rodrigues (2011), antes da chegada dos portugueses na 

Amazônia, os habitantes dessa terra eram apenas os indígenas que se organizavam em 

diversas tribos e etnias, a exemplo dos Palikur, Galibi e os Karipuna espalhados pelas regiões 

do Amapá, na margem esquerda do Rio Amazonas habitavam os índios Tucujus. Com o 

processo de exploração e domínio das terras os portugueses, de forma violenta, trouxeram os 

negros africanos, essa miscigenação entre o europeu, o índio e o negro deu originou ao povo 

amapaense, os nascidos em Macapá são chamados de macapaenses.  

Outros migrantes também tiveram forte influência na cultura local, é o caso dos 

nordestinos que desde a época do auge do extrativismo da borracha fizeram do Amapá seu 

ponto de migração. Os elementos culturais como os usos, culinária, costumes, crenças, lendas, 

manifestações religiosas e danças trazidas pelos imigrantes refletem na diversidade cultural 

desta região.  

 

Manifestações da fusão cultural amapaense 
 
Marabaixo: não há concordância em relação à origem do nome marabaixo, alguns atribuem 

o significado a ideia do trajeto dos negros da África para o Brasil: ‘mar abaixo’, vinham 

cantando e dançando no porão dos barcos para aliviar o sofrimento. Outros atribuem a 

expressão marabaixo a língua árabe, dizem que vem do termo ‘marabiti’que significa ‘saudar 

os deuses’. É uma das mais belas manifestações da cultura africana, O canto (ou ladrão), 

marcado por tambores chamados de 'caixas', retrata a vida na senzala e a esperança de voltar 
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para a terra natal, o continente africano; A dança reproduz os passos dos negros escravos com 

os pés acorrentados. 

O Marabaixo tem como objetivo prestar homenagens ao Divino Espírito Santo e a 

Santíssima Trindade estão divididas em dois momentos: a sagrada (missas, novenas, 

ladainhas) e a profana (dança e bailes), elas ocorrem durante o ciclo do marabaixo, que inicia 

na Páscoa e termina no primeiro domingo após Corpus Christi). Durante os festejos, 

misturam-se rituais africanos: corte dos mastros, quebra da murta, danças com os rituais 

europeus-católicos: missas, novenas e procissões.  

A dança do marabaixo apresenta vestimenta específica, reproduzindo as roupas usadas 

pelos escravos: as mulheres vestem-se com saias rodadas floridas, camisa branca, colares, 

lenço no ombro e flor atrás da orelha; os homens usam calças e blusas brancas. 

Estas manifestações ocorrem na zona urbana de Macapá, principalmente nos bairros do 

Laguinho e Santa Rita, e em outras comunidades como Lagoa dos Índios, Mazagão Velho, 

Campina Grande, Maruanum, Coração e Curiaú.  

 
Linguagem:  

 
Muitas são as expressões indígenas utilizadas no vocabulário amapaense, principalmente, na 

denominação de rios, relevo, árvores, ruas e avenidas, como exemplo: Serra do 

Tumucumaque, rios Amapari e Oiapoque, Pororoca, bacaba, açaí, buriti, miriti, macacaúba, 

também encontramos esta influência em nome de pessoas: Taimã, Tainá, Iara, Kauê, Iracema. 

Nomes de bairros, ruas e avenidas: Tamoios, Xavante, bairro do buritizal, dentre outros. 

Algumas expressões populares são típicas do povo amapaense e paraense, a exemplo do 

‘mana’, ‘égua’ e ‘paidégua’.  

 
Artesanato:  

 
Os artefatos indígenas são utilizados desde a colonização, as cestas e paneiros confeccionadas 

de cipós e talas da floresta, cuias e louças de cerâmicas e as redes, os grandes cestos são de 

grande valia para acondicionar o açaí in natura extraído das árvores e transportado em 

embarcações. Muitos destes artefatos são comercializados no mercado, principalmente, para 

os turistas.  
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Culinária:  

Muitos ingredientes e temperos utilizados em nossas comidas são oriundos dos europeus, 

indígenas e africanos: dos africanos herdamos a feijoada brasileira, o cuscuz e o munguzá 

(mingau de milho). Dos indígenas a mandioca e seus derivados, farinha, biju e tucupi, 

(originou o tacacá), os pirões, o chibé, como temperos temos a pimenta, a folha de janbú e da 

maniva (originou a maniçoba) e o urucum, Destaque para o açaí, palavra derivada do Tupi 

yasa’i, significa fruto que chora, como se o suco fosse a lágrima que escorre do fruto. Dos 

europeus a carne salgada de porco, as batatas, salsicha, mortadela e toucinho de porco.  

 
Influência da globalização na cultura macapaense 

 
Com o processo de globalização e expansão tecnológica, outros aspectos culturais 

foram sendo introduzidas no Amapá, tornando a cultura cada vez mais diversificada, dentre 

elas: a culinária dos fastfoods (comidas prontas e rápidas, geralmente, vendidas em carrinhos 

nas ruas), os sanduíches (hamburguer, hot dog, etc.), os ritmos musicais e vocabulários 

estrangeiros. Seguem algumas palavras estrangeiras usadas no dia-dia: e-mail (correio 

eletrônico), self servisse (serviço próprio), show (apresentações musicais), diet (dieta), etc. 

A cultura paraense/amapaense se projeta no mundo, como é o caso dos sabores 

exóticos que chamou a atenção dos maiores chefes de cozinha em nível nacional e 

internacional. Os temperos, as raízes, hortaliças, frutos e grãos amazônicos estão sendo 

globalizados. O açaí é o ‘ouro preto’ que desde o ano 1990 vem ganhando o mundo. 

Você sabia que.... em 2015, Belém recebeu o título internacional de ‘Cidade Criativa da 

gastronomia’, prêmio concedido pela Unesco. Os sabores exóticos do tucupi, açaí, jambu, 

cupuaçu e taperebá, tem sido os de maior projeção mundial. 

 
Lendas e crenças: As lendas e crenças na Amazônia fazem parte da história do povo 

amazônico, da imaginação popular e da criatividade. Algumas são históricas, contadas e 

recontadas pela família.   
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Era uma vez..... 

 

 

 

 

 

                  

                      

Lenda do Boto 

  

 

                                                                                                     

                                                                                                      Lenda do Tarumã 

                                      Lenda da Matintapereira 

 
Você foi à Macapá e conheceu algumas construções históricas da cidade? Se ainda não 
foi, conheça agora... 

 
Fortaleza de São José de Macapá:  

Marco histórico da colonização de Macapá, localizada na margem esquerda da foz do  Rio 

Amazonas. A construção foi iniciada por volta de 1764, planejada pelo engenheiro Henrique 

Antônio Galúcio, foi inaugurada em 1782, ou seja, levou 18 anos de dedicação e exploração 

da mão de obra indígena e dos negros africanos escravizados (SOARES; RODRIGUES, 

2011). Este imponente monumento foi arraigado de muito sofrimento e mortes, vítimas das 

doenças tropicais, principalmente, febre amarela e malária, inclusive levou ao falecimento do 

idealizador do projeto – Henrique Galúcio. Um dos principais objetivos do Forte foi de 

combate às invasões estrangeiras, estabelecer o domínio português na Amazônia e 

desenvolver socialmente e economicamente a região. Em março de 1950 foi tombada como 

Patrimônio Histórico da Humanidade.  

 

O boto tem o poder de se transformar em 
homem e seduzir as moças do interior que 
costumam dançar nas festas às margens dos rios 
ou que se banham ou que lavam as roupas para 
lavar. Se a moça estiver menstruada o boto se 
sente ainda mais atraído. Há relatos em muitas 
comunidades ribeirinhas em que crianças são 
consideradas como filhos do boto. 
Esse conto inspirou até filmes. 

Às margens do rio Calçoene existia um indiozinho 
chamado Ubiraci, recebeu um dom de Tupã e passou a 
falar com os seres vivos da floresta: animais e 
vegetais. Um dia andando pela floresta se deparou com 
uma linda indiazinha, se apaixonou, porém ela 
desapareceu, ficou desesperado e passou a procurá-la 
pela floresta. Não conseguia vê-la, mas podia sentir 
sua presença no canto dos pássaros, nas árvores em 
todos os lugares, ela era a própria natureza. Em uma 
noite enluarada avistou a imagem de sua amada 
refletida nas águas do rio Calçoene, atirou-se no rio e 
morreu afogado. Tupã transformou Ubiraci em uma 
árvore no meio do rio, durante as noites de luar a 
árvore navegava contra a correnteza, os índios da 
aldeia, apavorados com a magia, cortaram a árvore, 
mesmo assim o Tarumã (tronco de árvore) se movia. 

Aparição de uma velha acompanhada por um pássaro, que 
emite um som agudo à noite, assombrando as pessoas. Reza a 
lenda que se oferecerem tabaco e fumo ela vai embora, e não 
se transforma na Matintapereira, um ser horroroso e perigoso.   



212 
 

 

Igreja de São José de Macapá:  

 

É o mais antigo monumento, inaugurado em 1761, quando Macapá ainda era a Vila de São 

José de Macapá. É considerada a Igreja Matriz.  

 
Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva:  

Foi construído em 1895 em estilo neoclássico, foi o prédio da Intendência de Macapá, 

construído pelo então intendente Coriolando Jucá, foi sede da administração pública desde a 

Vila de São José de Macapá até o extinto Território Federal do Amapá, também sediou a 

Prefeitura de Macapá, na época o prefeito era Eliezer Levy. 

 

Escola Barão do Rio Branco:  

Inaugurada em 1946, foi à primeira escola construída em alvenaria em Macapá, pelo então 

governador do território Federal do Amapá. Janary Nunes, nessa mesma escola também 

funcionou o primeiro cinema de Macapá, o Cine Território. 

 

Marco Zero do Equador:  

É um monumento marcador da Linha do Equador, serve para demarcar e proporcionar a 

visualização do fenômeno do Equinócio, ao menos duas vezes por ano, entre 20 e 21 de 

março e 22 e 23 de setembro, o Sol alinha-se perfeitamente no círculo do monumento e 

projeta um raio de luz sobre a linha imaginária do Equador. 

Opa! Que fenômeno é esse Equinócio?  

Equinócio é uma palavra derivada do latim que significa “noites iguais”. Esse fenômeno 

acontece quando os raios solares atingem com grande intensidade a zona equatorial, o que 

favorece a mesma quantidade de Sol nos dois hemisférios (Norte e Sul). Entre 20 e 21 de 

março dá início a primavera no Hemisfério Norte e outono no Hemisfério Sul, e entre os dias 

22 e 23 de setembro dá início ao outono no Hemisfério Norte e primavera no Hemisfério Sul.  

Também existe o Solstício!   

São os períodos em que a Terra é iluminada de maneira desigual nos hemisférios. Ocorrem 

nos dias 21 junho, marca o início do inverno no Hemisfério Sul (dias menores do que as 

noites) e verão no Hemisfério Norte (dias maiores do que as noites), e no dia 21 de dezembro, 

há os solstícios de verão no hemisfério sul (dias maiores do que as noites), e solstícios de 

inverno no Hemisfério Norte (dias menores do que as noites). 
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Pedra do Guindaste:  

Foi um monumento inaugurado em 1958, tratava-se de uma grande rocha com a imagem do 

Padroeiro da Cidade, São José, servia de atracadouro para barcos,  

localizado em frente à cidade de Macapá, foi derrubada pela colisão de um barco em 1973, no 

lugar foi construído um bloco de concreto em cima foi colocada a imagem do santo padroeiro.  

Reza a lenda, segundo dizem os antigos moradores, que em torno da Pedra do 

Guindaste mora uma cobra grande.  

 

Trapiche Eliezer Levy:  

Inaugurado na década de 1940, veio para substituir a Pedra do guindaste como atracadouro, 

recebeu o nome do então prefeito de Macapá, Eliezer Levy, durante muitos anos era o porto 

de entrada na cidade pelas embarcações.  Passou por muitas reformas, virou ponto turístico de 

Macapá. 

  

Museu Sacaca:  

Local de exposição o potencial da flora e da fauna Amapaense, assim como dos produtos 

desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (IEPA). 

 

Sambódromo:  

Centro de cultura e lazer, onde ocorrem as festividades populares como: desfile das escolas de 

samba, as quadrilhas juninas, os desfiles cívicos e apresentações de danças típicas. 

 

Teatro das Bacabeiras:  

Foi inaugurado em 1990, de arquitetura moderna, nele se apresentam shows artísticos e 

teatrais e as mais diversas manifestações culturais. 
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Retratos de Macapá 

Imagem22: Igreja de São José                         Imagem 23: Museu Joaquim Caetano 

 
 
Imagem 24: Colégio Barão do Rio Branco         Imagem 25: Monumento Marco Zero 

  
Fonte: Wikipédia: Disponível em : https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_do_Guindaste_(Macap%C3%A1) 
Acesso em 05/2018. 
 
Imagem 26: Pedra do Guindaste                       Imagem 27: Trapiche Eliezer Levy 

 
Fonte: Wikipédia. Disponìvel em https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_do_Guindaste_(Macap%C3%A1) 
Acesso em 05/2018. 
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Imagem 28: Fortaleza de São José de Macapá 

  
Fonte: Wikipédia: Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_do_Guindaste_(Macap%C3%A1) 
Acesso em 05/2018. 
 

Interagindo com o texto e com os colegas  
 

Quais semelhanças você observou na apropriação histórica das cidades de Manaus, 

Belém e Macapá? 

Quais relações econômicas sociais e culturais você observou entre as cidades de Manaus, 

Belém e Macapá? 

Quais interações existem entre as Ilhas e a cidade de Macapá? 

 
 
CIDADE DE AFUÁ 

 
O município de Afuá possui uma extensão territorial de 8.372,8 Km², no norte do 

Pará, a noroeste da Ilha do Marajó, na foz do rio Amazonas. A cidade de Afuá está situada nas 

margens de três grandes rios: Cajuuna, Afuá e Marajozinho. A cidade foi construída sobre 

palafitas. 

Afuá é banhada pela Baia do Vieira, ao seu redor está o complexo de ilhas e furos, 

dentre eles: a Ilha Queimada ou da Serraria, Ilha de Panema; a Ilha Charapucu; os Furos 

Baturité, Pracuúba e do Moura.  

 
CURIOSIDADE: A denominação de Baía do Vieira faz referência ao padre jesuíta Antônio 

Vieira, cuja atuação foi decisiva para o aldeamento de povos indígenas da região, no século 

XVII.  
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De acordo com estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2017), o processo de ocupação de esta região iniciou por volta de 1845, quando 

Micaela Arcanja Ferreira se estabeleceu naquelas terras, denominando-as de Santo Antônio.  

Localização estratégica por ser um porto e ponto de parada de trânsito do estuário 

amazônico. Em 1869, já existia ao redor do sítio um núcleo populacional formado por 

diversas casas. Em 1870, Micaela doou terras para a formação da capela, juntamente com 

outros moradores locais iniciou a construção da Igreja de Nossa Senhora da Conceição do 

Afuá, inaugurada em 1871.  

Em virtude da facilidade de aquisição de lotes de terras, o povoado se desenvolveu. 

Em 1896 é elevado à categoria de cidade, pela lei estadual nº 403. O município é constituído 

de 2 distritos: Afuá e Vila Baturité. A cidade de Afuá não se confunde com o município, que é 

muito maior territorialmente, englobando diversas ilhas e comunidades ribeirinhas, inclusive, 

a Ilha Queimada ou da Serraria e a Ilha de Ipanema. Afuá é definida como uma cidade 

ribeirinha (TRINDADE JR. 2013). 

A população de Afuá foi estimada em 37. 778 habitantes (IBGE, senso de 2016). É 

conhecida nacionalmente e internacionalmente como a cidade das bicicletas, por ser 

praticamente o único meio de transporte dentro da cidade que trafega nas passarelas.  

Em 1995, um dos moradores lança o bixitáxis, não só um meio de transporte, mas 

também de renda. Outro meio imprescindível para o deslocamento aquático são as canoas a 

remo ou motorizadas. A cidade é erguida sobre as águas, no terreno de várzea, uma obra em 

palafitas, devido essa característica é proibida a circulação de automóveis na cidade. A cidade 

de Afuá é conhecida como a "Veneza Marajoara’. 

 

Opa! Ainda não entendi porque Afuá é chamada de Veneza Marajoara? 
  

Veneza é uma cidade europeia do nordeste da Itália, situada na Lagoa de Veneza, é 

uma cidade separada por canais e ligadas por pontes, se destaca pela beleza arquitetônica e 

pela paisagem exótica urbana. É uma cidade turística, pessoas de várias partes do mundo vêm 

conhecer e apreciar suas peculiaridades geográficas.  

 

 

 

 

 



217 
 

 

Observe as imagens das duas cidades:  
 
Imagem 30: Afuá (Brasil)                                 Imagem 31: Veneza (França) 

  
Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/search?Imagens+da+cidade+de+Afuá 
Acesso em 05/2018. 
 
Imagem 32: Afuá (Brasil)                                 Imagem 33: Veneza (França) 

  
Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br/search?Imagens+da+cidade+de+Afuá 
Acesso em 05/2018. 
 
Imagem29: meios de transporte de Afuá 

  
Fonte: Disponível em: https://www.greenme.com.br/viajar/1556-afua-a-veneza-marajoara-e-a-cidade-das-
bicicletas-na-amazonia. Acesso em 05/2018. 
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Economia da cidade de Afuá 

 
O município possui vegetação costeira, típica da região do delta do rio Amazonas, 

com predominância de várzeas e igapós, esses aspectos geográficos determinam a  vegetação 

de grande porte com árvores: como a andiroba, virola, o anani, pau mulato a pracuúba, a 

macacaúba, etc, floresta rica em palmeiras como o açaí, o buriti, o babaçú e o murumuru. 

Essa diversidade de espécies vegetais, aliada a rica fauna, traz a abundância para a região e o 

desenvolvimento de sua economia.  

A economia do município gira em torno das atividades agropastoris e extrativismo 

vegetal, o principal produto de comercialização é o açaí, seguido da madeira serrada, 

industrializada em serrarias. As atividades agropastoris são em pequena escala para atender o 

comércio local, o excedente é comercializado nas cidades vizinhas, principalmente, Macapá e 

Belém.   

Apesar de Afuá estar atrelada politicamente e administrativamente ao estado do Pará, 

é com a cidade de Macapá que ocorrem as relações comerciais e sociais, fato que se 

estabelece em função da distância geográfica: entre Afuá e Belém é de 443 Km, se leva 

aproximadamente 36 horas (podendo ser em menos tempo, dependendo do tipo de barco e 

motor), de Afuá para Macapá a duração é em média de 5 a 6 horas por via fluvial, o Canal do 

Norte separa os dois municípios. 

Em função da maior proximidade geográfica com Macapá, as relações econômicas, 

culturais e sociais se estreitaram entre as duas cidades. Diversas embarcações carregadas de 

produtos saem dos portos de Afuá em direção à Macapá com o objetivo de comercialização, 

em meio a um sistema de trocas, onde a moeda é o intercâmbio, os afuaenses vendem suas 

mercadorias, açaí, banana, milho, mandioca, farinha, frutas, etc. e compram, principalmente, 

os produtos industrializados.  

Apesar de a cidade de Afuá conter um centro comercial, muitos aproveitam a vinda à 

Macapá para adquirirem produtos mais baratos oferecidos pela Zona de Livre Comércio. 

Também usufruem dos serviços de saúde pública, bancários e educacionais. A interação 

cultural também é latente entre as duas cidades, afuaenses prestigiam as festas populares 

macapaenses e vice-versa.  
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O povo e a cultura afuaense 

 
Não obstante ao restante do Brasil, o povo afuaense apresenta sua formação na 

miscigenação entre o europeu, o índio e o negro. O comércio do látex foi propulsor de 

imigrantes, principalmente, vindos do nordeste do país o que proporcionou maior sincronismo 

cultural.  

As peculiaridades culturais afuaenses estão expressas no modo de vida e na forma de 

construir o espaço, as lendas, os mitos, as crenças, a linguagem, as festas, as atividades 

econômicas, a gastronomia, as peculiaridades da vida na cidade, são alguns exemplos da 

formação cultural que se torna única na diversidade populacional amazônica. 

 

Você sabe por que a região foi denominada de Afuá? 
 

O próprio nome da cidade introduz o caráter simbólico e mitológico do povo afuaense. 

Segundo as histórias de populares o município foi denominado de Afuá devido a grande 

quantidade de botos existentes nos cursos d’água, esses animais ao submergirem para respirar 

emitem um som que nas escutas soa como ‘Afuaaa’. 

Devido a grande produção e consumo de camarão na região, a mais de 30 anos, no 

mês de julho, acontece o evento cultural, chamado de festival do camarão, durante o evento 

ocorre uma das principais atrações, a Batalha Camaroeira, o município recepciona turistas de 

todo lugar do mundo. Também ocorre a escolha do mister camarão e rainha do festival.  

 
Em que consiste esta batalha do camaroeiro? 

 
O intuito é promover a dinâmica na comunidade e o sentimento de pertencimento e 

identidade cultural. A Batalha ocorre entre dois blocos de camarão: de um lado, quase metade 

da população faz parte do Camarão Convencido, que representa o camarão cru, utilizam os 

adereços verdes; a outra metade participa do Camarão Pavulagem, que representam o camarão 

frito, optaram pela cor vermelha.  

A religiosidade do povo afuaense se manifesta com a festividade de Nossa Senhora da 

Conceição, padroeira da cidade, ocorrem às missas e procissões terrestre e fluvial (Círios), 

inicia na última semana de novembro e termina na primeira semana de dezembro. Centenas de 

turistas devotos vindas de diversas localidades, lotam a cidade caminhando pelas passarelas 

cantando e rezando, pagando promessas á padroeira. 
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Trata-se de um povo muito lendário, contam muitas histórias de caçador e pescador. As 

lendas mais conhecidas são a do Boto cor de rosa (lenda Amazônica) e da Cobra-grande que 

se refere à existência de uma enorme cobra que habita abaixo da igreja matriz, Nossa Senhora 

da Conceição. 

 

Interagindo com o texto e com os colegas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

                                                                 
                                                                                   

Observando as imagens das cidades de Manaus, Belém e Macapá, descreva as diferenças 

entre elas e Afuá.  

Quais relações econômicas, políticas, sociais e culturais existem entre Afuá e as Ilhas? 

Observando as imagens de 30 a 33 e com base no texto identifique porque Afuá é 

chamada de a ‘Veneza Marajoara’? 

Descreva as semelhanças ambientais entre Afuá e as Ilhas? 

Quais aspectos chamou sua atenção sobre a cidade de Afuá?  

Quais aspectos chamou sua atenção sobre a cidade de Manaus? 

Quais aspectos chamou sua atenção sobre a cidade de Belém? 

Quais aspectos chamou sua atenção sobre a cidade de Macapá? 

 
 
 
 

Pontue aqui o que você sabe sobre a cidade de Afuá 
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O MEU LUGAR NA AMAZÔNIA: A ILHA QUEIMADA OU DA SERRARIA E A ILHA 
DO PANEMA 
 
Imagem 34: Localização da Ilha Queimada ou da Serraria e Ilha do Panema 

 
 
 

 
                                                                   Fonte: http://www.guiageo.com/para-estado.htm 
 

A Ilha Queimada ou da Serraria e a Ilha do Panema (ou Ipanema como popularmente é 

conhecida) fazem parte do município de Afuá, estado do Pará, pertencem ao complexo 

marajoara (mesorregião do Marajó), os habitantes desta região são chamados de afuaenses, de 

forma extensiva ao estado pertencente, paraenses.  
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Reconstituindo nossa História na Amazônia. Você será um dos protagonistas.  
 

A história da Ilha Queimada e da Ilha de Ipanema foi obtida por meio de relatos dos 

descendentes dos antigos habitantes da região, levou-se em consideração a memória do povo 

que hereditariamente foi reproduzindo as narrativas sobre os lugares21.  

 
Os portugueses na Ilha Queimada e na Ilha de Ipanema 

 
Com a descoberta do látex na Amazônia, iniciou o primeiro ciclo da borracha entre 

1879 a 1912, fato de atração populacional para a região rica em seringueiras. Entre 1890 e 

1910, com o propósito de desenvolver esse promissor comércio, uma leva de portugueses 

migraram para a Amazônia, mais precisamente para a cidade de Belém do Pará, parte destes 

se estabeleceram nas Ilhas do Complexo Marajoara, alguns na Ilha Queimada e Ilha de 

Ipanema.  

Pouco se conhece sobre os primeiros habitantes destas terras, porém, quando os 

portugueses chegaram encontraram algumas famílias instaladas nas margens dos rios e 

igarapés, encontravam-se isoladamente em posses distantes umas das outras, viviam quase 

que exclusivamente da caça, pesca, alguns poucos produtos agrícolas e do extrativismo. 

Os portugueses iniciaram o processo de exploração e ocupação com a compra de posses, 

inclusive de alguns moradores. Muitos portugueses vieram solteiros, casaram-se com as 

nativas, o que resultou na miscigenação entre o europeu e o caboclo amazônico, dando origem 

a esta tipologia genética que se observa nas ilhas.  

 

Como você observa essa miscigenação nas pessoas da escola e na sua família? Converse 

com seus familiares e descubra sobre os casamentos entre os portugueses e as nativas da Ilha. 

  
A espacialidade portuguesa na região ocorreu com a ocupação de porção de terras 

estratégicas, áreas ricas em espécies vegetais, pincipalmente, da árvore da seringueira, 

produto cobiçado da época. O imperialismo europeu nessa região das Ilhas começou a se 

erguer com as possessões: Sr. Antônio Lopes na localidade do jacaré Grande, onde iniciou o 

primeiro grande plantio de arroz, milho e feijão, além de montar a primeira máquina de 

                                                 
21 Destaque para o Sr. Antônio Ferreira da Silva, descendente da segunda geração de portugueses que se instalam 
na região, mais precisamente, do Sr. Alexandre Ferreira da Silva (família Silva) que se instalou na Ilha de 
Ipanema, contribuiu com seus conhecimentos sobre a história do lugar, assim como, se empenhou em relatar as 
narrativas de muitos habitantes descendentes dos moradores mais antigos, o que foi de grande valia para esta 
reconstituição histórica da Ilha Queimada e Ilha de Ipanema.  
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beneficiamento de arroz; Sr. Mário Coelho instalou-se no Rio Caldeirão; Sr. Abel Machado, 

em Porto Zil; Sr. Bernardinho Andrade na região do Moura; Sr. Antônio Sá no rio Tambaqui; 

Sr. Joaquim Carvalho no rio Ipanema; Sr. Clodóvio Coelho no rio Morcego; Família Mathias 

em Furo Grande; Família Lacerda nas Serraria Grande e Pequena e a Família Figueira no Furo 

da Cidade. 

 
A ocupação portuguesa: Desenvolvimento socioeconômico 

  
Esses primeiros portugueses trabalharam na região com o extrativismo, principalmente 

da borracha, agricultura e comércio até os anos de 1950. O sistema de trabalho era chamado 

de ‘freguesia ou ‘aviamento’, o dono da terra era o patrão, o trabalhador era o freguês, o qual 

recebia uma posse de terra do patrão (sistema de arrendamento), para cultivar, extrair o látex e 

outros produtos extrativos, por esta posse era pago anualmente um valor estipulado, mesmo 

com o pagamento do arrendamento, não havia livre comércio para o freguês, a negociação era 

exclusivamente com o patrão, era uma espécie de escambo (sistema de troca sem a moeda), 

ele entregava a mercadoria para o patrão e no comércio do patrão levava a mercadoria que 

necessitava, como o produto (matéria prima) era mais barato do que o industrializado do 

comércio do patrão, ele estava sempre devendo, ficando atrelado ao patrão, o que hoje se 

configura como trabalho escravo. Esse sistema comercial perdurou por décadas.  

Com a decadência do comercio da borracha, alguns portugueses retornaram para 

Portugal, outros foram para a capital Belém, deixaram nas ilhas seus descendentes que 

começaram a desenvolver a extração e a exportação da madeira em toras para a América do 

Norte, Europa e Ásia. Esse promissor comércio durou até a década de 1970, quando por meio 

de um decreto presidencial a exportação do produto foi proibida.  

Ainda na década de 1970 iniciou o processo de industrialização da madeira, muitas 

serrarias de grande, médio e pequeno portes se estabeleceram nas margens dos rios das Ilhas, 

esse comércio proporcionou novas dinâmicas econômicas e populacionais. 

Nesse momento histórico, os descentes dos portugueses deram continuidade ao 

desenvolvimento da região. O novo comércio da madeira exigiu demanda de mão de obra e, 

por consequência, de moradias, com isso, foram construídas as vilas, dentre elas: Vila de 

Ipanema comandada pelos irmãos Silva (descendentes do Sr. Joaquim Carvalho); Vila da 

Luzitana comandada pela família Mathias; Vila da Roslândia comandada pela família do Sr. 

José Lopes da Fonseca; Vila da Serraria Grande e Serraria Pequena comandada pela família 

Lacerda.   
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Em decorrência da demanda de mão de obra especializada para atender a demanda 

tecnológica que a indústria serralheira exigia, aumentou o índice de trabalho assalariado, com 

isso, apesar do sistema de freguesia e aviamento ainda continuar, houve o enfraquecimento 

dessa relação entre patrão freguês, com a abertura para compra de mercadorias na cidade. Nos 

meados da década de 1990 a indústria madeireira entra em decadência. 

Concomitante ao comércio da madeira serrada, na década de 1980 ocorre o 

fortalecimento da produção do palmito, além das serrarias, fábricas de palmito são instaladas 

nos rios e igarapés da região, estabelecendo maior dinâmica comercial e populacional, muitos 

trabalhadores são recrutados da própria região e das cidades vizinhas. Com as fortes 

legislações vigorando na proteção do meio ambiente, nos anos 2000 há o enfraquecimento 

desse comércio.  

A decadência do comércio madeireiro e de palmito gerou grande crise financeira na 

região, o desemprego e a falta de perspectiva impulsionou o êxodo rural, muitas famílias em 

busca de condição melhor de vida migraram para as cidades vizinhas, a grande maioria para 

Macapá.  

 

Converse com seus familiares sobre a exploração portuguesa nas Ilhas, faça as narrativas 

de outros fatos e fenômenos geográficos que ocorreram neste momento histórico e que não 

estão presentes nesse texto. 

 
Conflito pela posse da terra e a desconcentração das mãos dos descendentes portugueses 

 
Nos meados da década de 1990, instigados pela política agrária do país, inicia o 

conflito pela posse das terras, antigos fregueses e moradores começam a reivindicar o direito 

de posse das terras que habitavam, em meio a muitas discussões e pequenos desentendimentos 

entre os posseiros (que habitavam nas posses) e os donos das terras (os que possuíam 

documentos de posse), houve a intervenção dos órgãos competentes na negociação, ficando 

estabelecida e legalizada a posse de cada família, com isso, o velho sistema de freguesia e 

aviamento é finalizado.   

A maior dificuldade neste ajustamento foi à determinação dos limites das posses, 

tendo em vista que os marcos geográficos foram os rios e igarapés, os quais se apresentam de 

forma contínua em um emaranhado curso d’água, o mesmo ocorre com a floresta, ou seja, os 

animais aquáticos e terrestres pertencem à todos, por conta disso, novos conflitos surgiram, 
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quando ocorrem pesca e caça de forma predatória, atinge todas as posses, dificultando a 

subsistência dos moradores.  

 
Impactos socioambientais da exploração portuguesa nas Ilhas 

 
A forma de produção do espaço das Ilhas, assentada na concentração de terras, na 

relação de trabalho por meio da freguesia e do aviamento, no cerceamento da liberdade de 

comercialização e na exploração desordenada dos recursos florestais (madeira e palmito), 

provocou o enriquecimento da classe portuguesa e a estagnação econômica dos trabalhadores.   

 
Desenvolvimento socioeconômico como legado da ocupação portuguesa nas Ilhas 

 
Os portugueses trouxeram a cultura europeia, seus usos, costumes e as artes, 

inauguraram igrejas, teatros, cinemas e escolas, fizeram construções arquitetônicas avançadas, 

algumas de alvenarias, trouxeram o primeiro gerador de energia para a região, somente era 

iluminada por velas e lamparinas.  

Os portugueses proporcionavam o lazer interativo nas comunidades e entre elas por 

meio das festas religiosas, as cantigas de rodas, as peças teatrais e os jogos comunitários, era 

uma fatia da Europa no meio da floresta amazônica. O modo de vida europeu se fundia com o 

modo de vida amazônico, os portugueses aprenderam a caçar e pescar, assim como a desfrutar 

da culinária local, açaí com camarão ou carne salgada. Foi uma época marcada por profundas 

transformações econômicas e culturais que conduziam um novo modo de viver nas Ilhas da 

Amazônia.  

O teatro, o cinema e todas as festividades eram compartilhados, independente de 

serem os filhos do patrão ou os filhos dos fregueses, a comunidade participava ativamente dos 

eventos. Os atores das peças teatrais eram os próprios moradores da região. Quando chegava 

um filme novo de Portugal, a comunidade era convidada para assistir.  

Os fregueses e suas famílias, sem muitos recursos financeiros, tinham o apoio das 

famílias dos patrões, nas enfermidades mais graves eram levados para os centros avançados 

para o tratamento, assim se procedia com qualquer situação de necessidade.  

O maior legado dos portugueses foi promover a educação no meio da floresta, era 

privilégio de quem morava na cidade, antes da escola, praticamente, 99% dos ribeirinhos 

eram analfabetos. A escola não tinha o caráter de exclusão, a educação era para todos, filhos 

dos patrões e dos fregueses dividiam a mesma sala de aula. Os portugueses abriram as portas 
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da floresta para o conhecimento, os ribeirinhos passaram a conhecer um mundo que para eles 

era tão distante e, para muitos, nem existia. 

 
O desenvolvimento das Ilhas na atualidade 

  
Com o término da ‘dinastia’ portuguesa nas Ilhas, juntamente com o enfraquecimento 

do comércio madeireiro e de palmito, nova dinâmica socioeconômica se apresenta nas Ilhas. 

As terras, antes concentradas nas mãos dos Portugueses e seus descendentes, passam a ter 

diversos donos, seja porque tomaram posse por estarem nas terras ou adquiriram por meio da 

compra.  

Nas últimas décadas as Ilhas vêm se destacando na produção do açaí, graças a 

valorização do comércio no mercado nacional e internacional, devido às suas propriedades 

nutritivas, acredita-se que esse alimento proporciona o ganho do vigor físico e energético, se 

popularizando mundialmente, está se expandindo cada vez mais.  

O produto é encontrado em abundancia nas Ilhas e, também, se configura como 

principal fonte de renda e alimentação da população da região. Estes fatos tornaram essas 

terras bastante cobiçadas, transformando-se em atrativo populacional. Na última década, as 

Ilhas tiveram aumento demográfico, fato que se pode observar por meio do aumento de 

matrículas de alunos e de novas famílias de migrantes que fixaram moradia nas margens dos 

rios. 

 

Monte a cadeia produtiva do açaí na sua região (converse com seus familiares sobre o 

processo de produção do açaí, não esqueça de usar as informações do texto) 

OBS: A cadeia produtiva consiste em todas as etapas que envolvem a produção de um item 

até chegar ao consumidor. 

 
Tenho curiosidade em saber mais sobre o açaí! 

 
Açaí é o fruto de uma palmeira chamada de açaizeiro, seu nome científico é Euterpe 

oleracea. A palmeira é originária da Amazônia. A fruta também é encontrada em outros 

países próximos do Brasil, como: Colômbia, Guianas, Venezuela e Equador. O termo "açaí" é 

oriundo do tupi yasa'i, "fruta que chora", numa alusão ao suco desprendido seu fruto. 

No território brasileiro os maiores produtores de açaí são os estados 

do Pará, Amazonas, Amapá e Maranhão, juntos, são responsáveis por mais de 85% da 

produção mundial. O município de Portel (Pará) é o maior produtor e exportador do fruto no 
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mundo, por isso, ficou conhecido como a Capital Mundial do Açaí (Disponível em: 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes//acai-producao-de-frutos).  

 
Variações da espécie 

 
Açaí Roxo: É a variedade regional predominante conhecida com açaí preto, pois seus frutos 

apresentam, quando maduros, uma polpa escura, da qual se obtém um suco de coloração 

arroxeada “cor de vinho”, originando assim, a denominação popular de “vinho de açaí”. 

Açaí Branco: É assim denominado por produzir frutos cuja polpa, quando madura, se 

apresenta de coloração verde-escuro brilhante, fornecendo um suco (vinho) de cor creme 

claro. 

Aproveitamento da palmeira 

Folhas: as folhas do açaizeiro são usadas na cobertura das casas; suas fibras, na arte de tecer 

chapéus, esteiras, sacolas e rasas - cestas usadas como medida padrão na atividade extrativista 

em praticamente toda a Amazônia. 

O caroço: (endocarpo e amêndoa), após decomposição é largamente empregado como 

matéria orgânica, sendo considerado ótimo adubo para o cultivo de hortaliças e plantas 

ornamentais. Prática crescente no artesanato, a semente do açaí tem sido utilizada para a 

confecção de biojóias - brincos, colares, pulseiras e outros adornos e objetos -, que caíram no 

gosto popular. 

Raízes: o açaizeiro é também fonte generosa na medicina popular: as raízes são empregadas 

como vermífugos. 

Tronco: a madeira de seu estipe - nome que se dá ao tronco das palmeiras - quando seca, 

transforma-se em toras bastante duráveis e super-resistentes às pragas e aos insetos, sendo 

muito utilizada na construção de casas, pontes e trapiches. 

Caule: produção do palmito, espécie de alimento. 

 
Propriedades do açaí 

O açaí é um alimento de alto valor calórico, com elevada concentração de proteínas, 

lipídeos, minerais e vitaminas, além disso, o fruto possui função antioxidante, que assegura 

melhor circulação sanguínea e protege o organismo contra doenças vasculares, o incluem no 

grupo de alimentos funcionais prevenindo doenças que estão relacionadas ao estresse 

oxidativo (ALEXANDRE et al. 2004). 
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Expansão do açaí no mercado nacional e internacional 

 
As propriedades nutricionais são os principais fatores que impulsionaram a ascensão 

do açaí no mercado nacional e internacional. Os estados da região norte continuam sendo os 

maiores consumidores do açaí, pois se trata do secular habito alimentar do povo amazônico. 

A partir da década de 1990, quando iniciou a industrialização e a expansão comercial 

do produto, os estados de São Paulo e Rio de janeiro, aparecem como os maiores 

consumidores, com 300 e 700 toneladas por mês, respectivamente. Na sequência encontram-

se Brasília e a região Nordeste, que juntamente, consomem cerca de 400 toneladas mensais 

(Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes//acai-producao-de-frutos). 

A exportação do açaí foi possível com o avanço tecnológico no manejo do produto: 

criação de métodos de monitoramento, qualidade da polpa e congelamento. As exportações de 

açaí para o exterior iniciaram no ano de 2001 com o envio da polpa congelada para os Estados 

Unidos e a Itália, abrindo as portas para outros mercados como: França, Holanda, Austrália, 

Correia do Sul, Japão, etc. (Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-

publicacoes//acai-producao-de-frutos). 

O produto é exportado por empresas cooperativistas ou empresários que vislumbraram 

esse mercado promissor, a mais conhecida é a Amazon Power, exporta açaí para a Austrália. 

A palavra AÇAÍ tornou-se o slogam e o atrativo de consumidores para as casas comerciais. 

 
Utilização do produto como matéria prima nas indústrias de biofarmacos e cosméticos 

 
O açaí é matéria prima de diversos produtos farmacêuticos e de cosméticos, dentre 

eles: sabonetes, shampoo, perfumes e uma diversidade de cremes. A Natura foi considera uma 

das pioneiras no uso dessa matéria-prima.  

 
Cultura na degustação do açaí 

A forma de consumir o açaí revela os traços históricos e culturais de um lugar ou de um povo. 

A degustação do açaí expressa os costumes. 

 

Descreva como o açaí é consumido nas Ilhas. 
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Agora veja como é consumido em outras regiões brasileiras e países 

 
O açaí é consumido em outras regiões brasileiras e do mundo a partir da transformação 

do fruto em polpa congelada, são produzidos cremes, sucos, sorvetes e a popular tigela de açaí 

adicionado de frutas, xaropes e cereais. A invenção desse tipo de culinária do açaí ocorreu nas 

regiões sudeste, sul e centro-oeste, para atender, principalmente, a demanda dos 

frequentadores de academias e esportistas, em consequência do teor energético e proteico do 

produto. 

Veja a indústria do açaí 

    
 

   
 
As contradições entre a indústria e o extrativismo do açaí  

 
Como foi possível observar a indústria do açaí se desenvolveu e o produto está em 

fase crescente de globalização. Foi demonstrado como a tecnologia avançou com as 

variedades de produtos oferecidos no mercado. Trata-se de um comércio promissor que tem 

aumentado na geração de renda e emprego. Não esquecendo que a cadeia produtiva inicia 

com a retirada da matéria-prima, ou seja, a atividade extrativa.    

Como essa atividade extrativa ocorre na Ilha?  

Houve algum avanço tecnológico na extração do produto? 

Houve aumento na geração de renda e emprego na Ilha? 

Quais os problemas enfrentados na extração e no comercio do açaí nas Ilhas? 

Após responder essas questões, discuta com os colegas e o professor sobre a economia do 

açaí e a situação dos ribeirinhos nessa cadeia de produção.   
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Reconstituindo a geografia das Ilhas 

Dialogue com os colegas e descreva o ambiente da Ilha, considerando clima, vegetação, 

hidrografia, fauna e flora e o que mais achar importante. 

Dialogue com os colegas e descreva como é a vida na Ilha (usos, costumes, crenças, hábito 

alimentar, festividades, religião, etc.). 

Como os moradores se relacionam (vizinhança, coperatividade)? 

Como é a infraestrutura da Ilha (saúde, educação, lazer, saneamento básico, tecnologia, 

etc.). 

Como ocorre a mobilidade nas Ilhas (questão de transporte)? 

Quais os conflitos existentes nas Ilhas? 

Quais atividades predatórias existem nas Ilhas? 
 
Produzindo dados sobre a interação das Ilhas no mundo globalizado 

Como você observa a presença do mundo nas Ilhas (no seu cotidiano)? 

Como as Ilhas se projetam no mundo (quais as relações entre as Ilhas e outras cidades 

brasileiras e estrangeiras)? 

Descreva como você gostaria que sua Ilha fosse. 

Assim como foi demonstrado no texto às imagens de várias cidades amazônicas, faça com 

seu professor as imagens das Ilhas e compare-as, discuta sobre os aspectos geográficos.  

 

Atividades complementares  

Aprenda mais com os jogos, as dinâmicas, maquetes e os mapas mentais desenvolvidos 

durante as aulas.  

Monte um mural fotográfico, junto com o professor, das cidades amazônicas.  

Converse com os colegas e seus familiares sobre as lendas e as crenças das Ilhas e 

descreva-as. 
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CRIPTOGRAMA GEOGRÁFICO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade da Amazônia 
conhecida como a 
Veneza Marajoara 

   A    

Espaço das atividades 
extrativas e 
agropecuárias 

   M    

Linha Imaginária que 
corta a cidade de 
Macapá 

   A    

Floresta de planície 
inundável das Ilhas 

   Z    

È denominado o 
homem que habita  na 
floresta Amazônica 

   Ô    

Cidade mais 
industrializada da 
região Norte 

   N    

Produto 
amazônico 
globalizado 

   I    

Produto extrativo que 
desenvolveu a 
economia da Amazônia  
no passado 

   A    
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Caça-palavras geográfico 

  
O Ò E Ò T E T A C I  L B T Õ M M T M 

I  N M A N A U S Ú E T A E Ç I  A Í  A 

N É G B O L M O M O Ç R X Z H C Ô R 

Ê Â W Ô X N M N Í  C R C V V A A Ò A 

G Q Q B E L É M F À B O Y G R P L J 

O Ò F Ò À W R Y U J A Ç Ü Ô I  Á R O 

R G C B M G P À M Ç F F R A E A A A 

D G H I  À B A Ê E M U G O M T S L R 

I  N O R T E R P Á Ú Á B L A N A O A 

H Ê J I  Í  Q Á K T Ó J N A Z U L S O 

Á F P C O D C Ò G Z B I  C O J E Ã Ã 

K Y Z L F R Á B Q G Ô R Á N D R I  Ç 

Ã L E N D A D O B O T O Ô A Í  T A A 

N X B T A C A C Á R F H J S À S I  L 

Í  H N A Ò C O M E R C I  A L Â E G S 

W Ç M L F Ã Â Ó E W A L L Â Í  Q R N 

Ü Õ U Í  L Y Ê S I  S T E M A É Ü N R 

A Ç A Í  C O M C A M A R Ã O Ê Í  E T 

 
Procure no caça palavras as respostas das seguintes perguntas: 

1. Rio principal da Bacia Hidrográfica da Região Amazônica. 
2. Metrópole Regional da Amazônia Oriental. 
3. Metrópole Regional da Amazônia Ocidental. 
4. Única capital brasileira banhada pelo rio Amazonas. 
5. Principal meio de transporte na cidade de Afuá. 
6. Iguaria da gastronomia paraense e amapaense. 
7. Iguaria da gastronomia das Ilhas (prato combinado). 
8. Lenda da Amazônia. 
9. Único meio de transporte das Ilhas. 
10. O Território das Ilhas pertence a qual estado do Brasil? 
11. O Território das Ilhas pertence a qual município do Brasil? 
12. As Ilhas pertencem a qual região brasileira?  
13. As Ilhas fazem parte do Complexo denominado .......? 
14. Relação entre as Ilhas e a cidade de Macapá. 

 
 

 
 
 
 



233 
 

 

 
REFERÊNCIAS 
  
ALEXANDRE, D.; CUNHA, R. L.; HUBINGER, M. D. Conservação do açaí pela 
tecnologia de obstáculos. Revista Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 24(1): 114- 119, 
2004. 
 
BECKER, Bertha K. Geopolítica da Amazônia. Estudos avançados 19 (53), 2005, p. 71-86. 
 
_____. Bertha K. Amazônia: geopolítica na virada do III milênio. Rio de Janeiro: Garamond,  
2004. 
 
COUTO, Aiala Colares de Oliveira. Modernização e Embelezamento das Cidades: Uma   
Comparação   Entre   a   Europa   e   a   Amazônia.   Disponível   em: Acesso em: 9 abr. 2008. 
 
FERRANTI,*Tatiara Rodrigues; SOUZA²Cellayne Patrícia Brito de. Arte e cultura na Belé
m da Belle Époque. Revista Trías – ISSN 2179-0604 – www.revistatrias.pro.br – Ano III – 
nº 6 – janeiro a julho de 2013.  
 
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Amazônia: Encruzilhada Civilizatória, Rio de Janeiro: 
Consequencia Editorasão, 2017. 
 
ORICO, O. Cozinha amazônica: uma autobiografia do paladar. Belém: UniversidadeFederal  
do Pará, 1972. 
 
OLIVEIRA, M. S. P.; FARIAS, J. T.; QUEIROZ, J.A. (2013). Açaizeiro: cultivo e manejo 
para produção de frutos. Belém, Pará. 
 
PAULA, G. A. Caracterização físico-química e estudo do escurecimento enzimático em 
produtos derivados de açaí (Euterpe oleracea Mart.). 2007. 87 f. Dissertação (Mestrado 
em Tecnologia de Alimentos) – Departamento de Tecnologia de Alimentos – Universidade 
Federal do Ceará. Fortaleza, 2007. Disponível em: Acesso em: 10 ago. 2015. 
 
SOARES, Marcelo André: RODRIGUES, Marias Emília Brito. Amapá: Vivendo a nossa 
história. Curitiba: PR base Editorial, 2011. 
 
TRINDADE JR. Saint-Clair. Grandes projetos, urbanização do território e 
metropolização na Amazônia. Goiânia: Terra Livre, 2006, Ano 22, v. 1, n. 26, p. 177-194. 
______, Saint-Clair. Das “cidades na floresta” às “cidades da floresta”: espaço, ambiente e 
urbanodiversidade na Amazônia brasileira. Paper do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos 0 
NAEA. Belém/PA, 2013, p. 4-22. 
 
 
VESENTINI, J. William; VLACH, Vania. Geografia Critica: O espaço social e o espaço 
brasileiro. São Paulo: Ática, 2006. 
 
VERÍSSIMO, A.; Et al. Áreas para produção florestal manejada: Detalhamento do 
Macrozoneamento Ecológico Econômico do Estado do Pará. Relatório para o Governo do 
Estado do Pará, 1980. 



234 
 

 

 
 
SITES PESQUISADOS 
 
Ambientebrasil: disponível em: http://ambientes.ambientebrasil.com.br/amazonia/floresta. 

 
BIBLIOTECA do IBGE. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/para/afua.pdf.  
 
EMBRAPA, 1995. Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental. A cultura do açaí. 
In: Coleção plantar, v. 26. Brasília: EMBRAPA-SPI, 1995.  
 
EMBRAPA , 2005. Açaí – Sistema de produção 4. editado por: Nogueira, O, L.; Figueiredo, 
F, J, C.; Müller, A .__ Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2005. Disponível em: 40 
http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/408196/1/SISTEMAPROD4. 
 
IBGE. Agência de Notícias. 29 de Agosto de 2017.  
 
SEBRAE https://ciorganicos.com.br/wp-content/uploads/2013/09/A%C3%A7ai-Sebrae.pdf. 
 
SUFRAMA: Dispónivel em: http://www.suframa.gov.br/zfm_o_que_e_o_projeto_zfm.cfm. 
 
 

 
 

 
 
 


