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Resumo

Este estudo objetivou contribuir para o debate sobre a realidade da educação do 
campo nas vilas de Taperinha, Nova Ipixuna e Sauá-Mirim – S. Domingos do 
Capim/ Pará, cartografando um cenário no qual a educação formal não estabelece 
vínculo entre currículo e comunidade. Estas comunidades quilombolas possuem duas 
escolas multisseriadas de ensino fundamental onde o currículo exclui o referencial 
que fundamenta os currículos dos grupos afro-brasileiros. Realizamos um estudo 
etnográfico através de entrevistas realizadas com docentes e discentes, além de 
observação participante.
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LA ETNOGRAFÍA DE LA EDUCACIÓN DEL CAMPO EM COMUNIDADES

QUILOMBOLAS EN EL VALLE DEL RÍO CAPIM-AMAZONIA-PA

Resumen

Este estudio tiene el objetivo de contribuir para el debate sobre la realidad de la 
educación del campo en las villas de Taperinha, Nova Ipixuna y Sauá-Mirim – S. 
Domingos de Capim/ Pará, cartografiando un escenario en que la educación formal 
no establece vínculo entre currículo y comunidad. Estas comunidades quilombolas 
poseen dos escuelas multiseriadas de enseñanza básica en que el currículo de los grupos 
afrobrasileños . Realizamos un estudio etnográfico por medio de entrevistas realizadas 
con docentes y dicentes, además de observación participante.Palabras llave: Educación 
del Campo, Quilombola, Currículo, Multiserie. 
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An Ethnography of Rural Education Practices in Quilombos in Rio Capim Valley, 

Amazon Region, state of Pará.

Abstract

My study contributes to the debates concerning the nature of rural education (educação 
do campo) as it is practiced in certain areas of Taperinha, Nova Ipixuna and Sauá-
Mirim – S. Domingos do Capim, state of Pará.  I discuss how formal education fails 
to establish a link between community and curriculum.  This discussion is based 
on a study of one room school houses of primary education in certain Quilombola 
communities that omit reference to afro-Brazilian culture.  I conducted my analysis 
through interviews with teachers and students, and participatory observation.  

Keywords: Rural Education (Educação do Campo), Quilombos, Curriculum, 
Oneroom Schoolhouse.

 

I.Aspectos contextuais sócio-histórico-culturais e econômicos do lócus pesquisado.

O município de São Domingos do Capim está localizado na foz da bacia do 

rio Capim, no leste do estado do Pará, com uma unidade territorial de 1.677 km² de 

extensão, em 2007, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2008). Sua população perfaz um total de 27.094 habitantes. Possui limites, ao 

norte, com o município de São Miguel do Guamá; a leste com o município de Irituia e 

Mãe do Rio; ao sul com o município de Aurora do Pará; a oeste com os municípios de 

Tomé Açu, Bujarú e Concórdia do Pará do Pará. 

O surgimento do município de São Domingos do Capim1 encontra-se 

relacionado às incursões portuguesas para o interior do Estado, com destaque para suas 

ações expansivas aos rios Guajará, Guamá e Capim. A partir desta expansão histórica-

política, diversos momentos contribuíram para os ganhos e perdas do território em 

questão, que resultaram na formação territorial atual deste município.

1  Vale salientar que as fontes escritas a respeito do histórico do município de São Domingos do 
Capim divergem com relação à sua cronologia. Sendo apresentada, aqui, uma cronologia relativa, 
segundo um resumo das mesmas, com destaque para as do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE.  Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (1959).



A formação das povoações nas margens do rio Capim remonta, sobretudo, ao 

período de colonização da Amazônia, nos séculos XIX e XX. Para Acevedo-Marin 

(2007, p. 289), “[...] várias colônias do médio Capim têm história que se entrecruzam 

nas experiências de ocupação de fins do século XIX e primeira metade do século XX”. 

A povoação do Médio e do Baixo rio Capim é anterior ao avanço das frentes madeireira 

e pecuarista, da metade do século XX.

O vale do rio Capim era conhecido pela presença de engenhos, como informa 

Acevedo-Marin (2007, p. 289) “Nos séculos XVIII e XIX, o vale do rio do Capim, foi 

uma próspera área de cultivo de cana-de-açúcar”. Para dar sustentação a produção açucareira 

houve a introdução da mão-de-obra escrava. Neste sentido, foi descrito pelos cronistas da 

época (VON SPIX; MARTIUS, 1938; WALLACE, 2004; BARBOSA RODRIGUES, 

1875) a presença de engenhos ao longo do curso do rio Capim. Destacamos o engenho 

Aproagra, pertencente à Família Chermont de Miranda, de onde originaram-se as comunidades 

quilombolas ora objeto de estudo. 

  Com relação às atividades econômicas praticadas nas comunidades, a 

agricultura se sobressai em 100% das unidades domésticas no Sauá-Mirim, 95% na 

Taperinha e 83% em Nova Ipixuna. Seguida do trabalho assalariado em serrarias (17% 

em Nova Ipixuna) e das atividades em fazendas (5% na Taperinha). Assim, a agricultura 

concentra o trabalho nessas localidades, desde sua ocupação efetiva. A agricultura 

itinerante ocupa, dentre as comunidades, a base de reprodução econômica da unidade 

doméstica. Como atividade complementar, necessária para a manutenção da unidade 

familiar, ocorre também o extrativismo, em paralelo à agricultura. Dentre as práticas 

extrativas, distribuídas por ordem de maior uso, destaca-se a caça, a pesca e a extração 

vegetal.

Não há rede elétrica nestas comunidades. Taperinha e Nova Ipixuna possuem 

gerador movido a óleo diesel, o qual é utilizado em dias de festas e jogos de futebol da 

seleção brasileira. Momento em que os moradores organizam uma contribuição coletiva 

com intuito de garantir a compra do óleo para mover o gerador, a instalação da rede 

de fiação fica por conta de cada residência e esta, ao apresentar problemas técnicos, o 

pagamento da assistência é rateado entre os moradores. Em agosto de 2007 tivemos 



oportunidade de presenciar uma atividade em Taperinha, em que foi feita coleta, com 

contribuição individual, para a compra do óleo diesel. Nem todos tiveram condições 

de contribuir, todavia, não foi vetada a entrada àqueles que não o fizeram ao centro 

comunitário (local em que se partilha a televisão coletiva). No Sauá-Mirim, há outro 

gerador, de uso particular de um comerciante de farinha de mandioca.

Dentre as manifestações culturais, destacam-se as festas religiosas como a festa 

do Divino em Nova Ipixuna no mês de maio e a festa de Nossa Senhora da Conceição 

em dezembro, na Taperinha.

As comunidades de Taperinha, Nova Ipixuna e Sauá-Mirim, formam um só 

território tradicional2, que determina limites físicos ou simbólicos representados por 

trilhas, árvores, lagos e igarapés. Exibindo, assim, um território demarcado pela 

dinâmica de uso dos recursos naturais e pelas inter-relações dos atores sociais. Sob esta 

perspectiva, a identidade, enquanto forjadora do grupo social, revela-se também através 

da territorialidade, caracterizando traços espaciais e de apropriações providos do uso do 

território. Tais comunidades localizam-se dentro de um dos meandros do rio Capim, em 

que, por estratégias de proteção ao território, organizaram sua disposição espacial de 

forma diferenciada.        

II. As escolas das vilas Taperinha, Nova Ipixuna e Sauá-Mirim, nordeste do 

estado do Pará.

O município de São Domingos do Capim possui um sistema educacional 

composto por escolas de educação infantil e ensino fundamental, também possui o 

ensino médio, mas este é oferecido e mantido pelo governo do Estado. Nas vilas de 

Taperinha, Nova Ipixuna e Sauá-Mirim, cuja população é constituída somente por 

populações quilombolas é oferecido apenas o ensino fundamental, séries iniciais, 

ficando o ensino fundamental, séries finais e o ensino médio na sede do município, 

distante cinco horas, viajando pelo rio Capim, o que é determinante para que a grande 

maioria dos jovens desista de sua intenção de prosseguir nos estudos. Tal situação é 

2  Para Almeida (2004, p. 10), este conceito expressa “uma diversidade de formas de existência 
coletiva de diferentes povos e grupos sociais em suas relações com os recursos naturais”.



preocupante, pois das 83 crianças estudando, apenas dois jovens conseguiram continuar 

os estudos estando em fase de conclusão do ensino médio.

Nessas vilas existem duas escolas destinadas ao ensino fundamental nas 

séries iniciais, estando assim distribuídas: Escola de Ensino Fundamental Santa Maria 

na localidade de Taperinha (duas turmas) e a Escola de Ensino Fundamental 12 de 

Outubro, na localidade de Nova Ipixuna (uma turma).  Nessas turmas detectamos o 

ensino em regime multi-seriado, por esta razão escolhemos essas comunidades como 

lócus de nossa pesquisa com a intenção de estudarmos esta forma de ensino utilizada 

na educação das crianças dessas localidades, assim como, os limites e dificuldades 

enfrentadas pelos educadores/as e alunos/as que vivenciam esta situação.

Iniciamos este estudo a partir de nosso interesse em pesquisar as condições 

da educação e a situação sócio-ambiental do meio rural na Amazônia paraense, com 

a finalidade de diagnosticar e problematizar estes setores envolvendo para isso, 

segmentos sociais, educacionais, governamentais e não-governamentais, tendo como 

pressuposto a implementação coletiva de práticas educativas que viabilizem políticas 

públicas na concretização da melhoria da qualidade do ensino desenvolvido na cidade e 

no campo. 

Para realizar este estudo nossa metodologia constituiu-se inicialmente de 

momentos de visitas para observação participativa e conversas informais, além de 

entrevistas semi-estruturadas com os sujeitos envolvidos no processo educacional, quais 

sejam: docentes, discentes, pais, comunitários e profissionais da Secretaria Municipal de 

Educação do município em questão.

Desenvolver esta pesquisa foi importante, pois, tivemos oportunidade 

de compreender melhor a situação da educação desenvolvida nas comunidades 

quilombolas existentes nas vilas de Taperinha, Nova Ipixuna e Sauá-Mirim. 

Neste estudo constatamos que a ação pedagógica desenvolvida nas escolas 

quilombolas apresenta diversas problemáticas que vão desde sua infra-estrutura, 

passando pela formação dos/as professores/as, às condições sócio-cultural-ambiental e 

econômica dos alunos e de suas famílias.

No que concerne à infra-estrutura, encontramos como escola padrão, uma 

construção rústica, feita de madeira, com duas salas de aula com metragem de 10 m² 



cada, cujas paredes vão apenas até a metade de sua altura, com carteiras pesadas que 

dificultam diferentes disposições dos alunos na sala de aula, o que garantiria um ensino/

aprendizagem mais dinâmico e mais proveitoso. Não há banheiros, refeitório, cozinha.

Além disso, esta escola assume várias faces dentro da comunidade, como por 

exemplo: centro comunitário, salão de festas, casa do/a docente, capelas ou igrejas e 

casa do líder comunitário.

Nesta escola padrão existe apenas a presença do/a docente que assume todas 

as funções necessárias para o funcionamento do processo educativo: docente, gestor/a, 

técnico/a, merendeiro/a, zelador/a, vigilante e etc. Ao assumir estas funções o/a docente 

fica sobrecarregado/a, conforme fala do docente A: 

Fui contratado para ser docente nesta escola, mas ao assumir minha 
função, vi que a situação era outra, passei a ser gestor, técnico, 
merendeiro, zelador, vigilante, delegado, psicólogo, conselheiro 
comunitário etc. Fazer tudo isto acabou por reduzir meu tempo em 
sala de aula e eu fico muito cansado. 

Ao fazer esta análise, o docente A explicita que sua ação pedagógica fica 

comprometida uma vez que este docente ao desempenhar diversas funções, não 

consegue tempo para pesquisar, preparar suas aulas e estudar adequadamente para 

atualizar-se o mínimo possível. Além disso, as condições físicas dessas escolas são 

precárias, elas apresentam muitos problemas, pois se encontram deterioradas pelo 

tempo, sem manutenção e abandonadas a própria sorte pelo sistema municipal de 

educação, contando apenas com o esforço da comunidade que a rodeia, que com seus 

parcos recursos tentam quase que inutilmente mantê-las de pé. Isto fica evidente na fala 

do mesmo docente ao afirmar que:

Pra piorar a situação quando chove, ou paro a aula enquanto a chuva 
cai e volto depois, ou suspendo mesmo a aula por que a chuva dura 
o dia inteiro, é tanta goteira que não sei se é melhor ficar direto na 
chuva por que dentro sala a gente se molha do mesmo jeito. Quando 
não é chuva que atrapalha é o sol que entra pelos lados da escola, onde 
a parede só foi construída até a metade.  Uma hora vamos pro lado 
esquerdo, outra hora pro lado direito da sala.

  
Esta fala denuncia as péssimas condições enfrentadas por docentes e discentes 

no cotidiano educativo. Estes segmentos anseiam por escolas com estrutura física 

adequada, conforme seu desejo e imaginário, onde eles possam realizar diversas 



atividades num espaço agradável, com liberdade e tranqüilidade sem cerceamento de 

suas ações educativas.

É visível a falta de investimento para garantir a qualidade da educação, uma 

vez que o sistema municipal de educação não investe na educação das populações 

existentes nas vilas de Taperinha, Nova Ipixuna e Sauá-Mirim passando por cima do 

“direito humano fundamental” garantido na Carta Magna no seu artigo 6º. 

III.Analisando a situação das turmas multi-seriadas e as metodologias 

utilizadas nas escolas de Taperinha, Nova Ipixuna e Sauá-Mirim.

Nosso estudo identificou que o currículo utilizado nestas escolas está centrado 

no paradigma urbano-cêntrico que influencia negativamente, em todos os sentidos, 

as práticas pedagógicas tradicionais e conservadoras, o uso do tempo, do espaço e do 

conhecimento das classes multi-seriadas, corroborando para o fracasso escolar das 

crianças e dos jovens que freqüentam estas escolas.

Este currículo transfere para as escolas do campo elementos sócio-culturais 

urbanos que inviabilizam o reconhecimento de sua realidade uma vez que acabam por 

se inserir, de forma determinante na vida das populações do meio rural, comprometendo 

a luta por uma transformação que atenda efetivamente suas necessidades, seus interesses 

e sua dignidade. É flagrante esta questão na fala do docente A ao expor que:

Quando fui lotado para esta comunidade recebi da secretaria de 
educação um currículo que pra mim não tinha nada a ver com a gente 
que eu encontrei aqui, mas eu sou obrigado a cumprir este currículo. 
Agora que eu sei que essas crianças são quilombolas e que somos uma 
escola que deveria trabalhar a educação do campo por estarem na zona 
rural, por eles serem filhos de agricultores, mas eu só vim saber disso 
há pouco tempo que como escola do campo eu deveria trabalhar um 
currículo especifico para o lugar, né? Mas, como eu vou saber disso, 
ninguém me informa! Eu sei o nome Educação do Campo, ouvi falar, 
mas não sei o objetivo, não sei como aplicar. Então é melhor fazer o 
que eu sei do que enganar que estou fazendo Educação do Campo e na 
verdade não será, por que eu não sei como fazer.

Esta afirmação por si só já denuncia um dos problemas que corroboram para 

a evasão escolar, fica fácil entender por que de 83 crianças apenas duas conseguem 

chegar ao ensino médio. Somando-se a esta questão extremamente negativa para a 



educação identificamos ainda o problema da distorção idade/série que ocorre em 100% 

das turmas existentes nas vilas lócus de nosso estudo. Nesta outra fala o docente B 

manifesta com clareza a disparidade de faixa etária e séries diferentes numa mesma 

turma.

Numa turma tem alunos de 7 a 18 anos na mesma sala, nunca teve 
confusão, eu sei lidar bem com eles, o que dá pena é que a maioria 
dos meninos desiste da escola, pois são obrigados a dar maior ajuda 
para os pais na roça. Eu tento fazer atividades diferentes, conforme as 
séries e idades deles, mas não é fácil trabalhar com todas essas séries 
na mesma hora, eu acabo deixando alguns de lado, mesmo sem querer.    

    
A partir de nossa pesquisa ficou evidente que o maior problema acaba sendo 

trabalhar com as classes multi-seriadas, pois a formação dos docentes não inclui este 

regime escolar, nas graduações se trabalha com um currículo seriado para ser efetivado 

em salas de aula com somente uma série por ano letivo. Porém, quando o docente 

assume a sala de aula se vê diante de outra realidade, a da multi-série, onde estão 

presentes, em uma mesma sala de aula, três a quatro séries ao mesmo tempo. 

Esta formação superior deficitária tem deixado o docente “pisando” em areia 

movediça no que se refere ao atendimento das classes multi-seriadas, haja vista, que, 

sem esta formação o docente não consegue pedagogicamente trabalhar diferentes séries 

e conteúdos ao mesmo tempo, comprometendo desta maneira, o processo educativo 

das crianças e jovens que lhe são confiados, tendo como conseqüência, um ensino 

superficial e aligeirado que reforça e legitima a hegemonia de um currículo autoritário e 

excludente das populações do Campo da região amazônica paraense.

Ao colocar em prática este tipo de currículo, a escola desencadeia um 

“epistemicídio” (SANTOS, 2005), desconsiderando os saberes locais produzidos 

pelas crianças e jovens que nela estudam, adaptando-os às condições de dominação, 

impedindo-os de se reconhecerem como sujeitos de sua própria história e produtor de 

conhecimentos, como podemos constatar na entrevista realizada junto às crianças e 

jovens da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Maria, na vila de Taperinha:

A gente não entende nem o que o professor explica, ele fala umas 
coisas que nós nunca nem vimos e nem ouvimos falar. A gente até 
quer entender, mas parece que ele fala estrangeiro, se ele pudesse falar 
as coisas daqui, ia ser muito bom mesmo. A gente até acha que é burro 
sabe?



Este relato evidencia bem o quanto a prática curricular eurocêntrica 

corrobora para a construção de consciências acríticas, alienadas de sua realidade 

local, desconhecedoras de sua espacialidade/temporalidade, história e cultura, que 

são centrais, enquanto elementos estratégicos para o desvelamento de sua condição 

de sujeitos negados, cujos saberes impedem a busca por uma identidade própria, 

multicultural, ficando fadados a um destino de fracasso e submissão. 

Diante de tal situação faz-se necessário provocar uma reorientação curricular 

que dê conta de substantivar uma ação pedagógica crítica e criadora que assegure 

uma educação dialógica permanente com a vinculação do ensino com o desvelamento 

dos conteúdos da realidade garantindo, desta forma, aprendizagens socialmente 

significativas, produzindo a elaboração de uma tela crítica para leitura da realidade e 

autonomia do mundo:

O que eu proponho é um trabalho pedagógico que, a partir do 
conhecimento que o aluno traz, que é uma expressão da classe social 
à qual os educados pertencem, haja uma superação do mesmo, não no 
sentido de anular esse conhecimento ou de sobrepor um conhecimento 
ao outro. O que se propõe é que o conhecimento com o qual se 
trabalha na escola seja relevante e significativo para a formação do 
educando. [...] Proponho uma pedagogia crítica-dialógica. (FREIRE, 
2000, p.103)

Ao contrário disso, nas turmas multi-seriadas identificamos práticas 

pedagógicas cansativas, desterritorializadas, atemporais, portanto, desconectadas da 

realidade local que provocam nos/as alunos/as a sensação de serem eles/as os culpados 

por tal situação, bem como, o enfado e o desinteresse no decorrer das aulas, conforme 

relato das crianças e jovens que estudam na Escola 12 de Outubro, da vila Nova 

Ipixuna, na entrevista em que todos, sem exceção afirmaram: 

A gente nem sabe mais o que faz pra aprender, nossa cabeça deve ser 
muito ruim de aprender. E tem mais, estudar na nossa turma, é muito 
difícil, tem que esperar o professor terminar com os outros até chegar 
em nós, ai demora muito, é muito enjoado esperar, a gente fica com 
vontade de ir embora pra nossa casa e não voltar mais. Tem aluno 
que não aprende nada, fica só olhando pra cima e quando o professor 
chega no nosso grupo ele não presta atenção pra nada e depois ele não 
passa.

Outra fala significativa é a dos jovens que dizem: 



Não dá certo não, nós que somos mais velhos temos que ficar 
esperando que o professor atenda os menores e ai quando a gente vê 
não dá mais tempo nem de copiar o ponto, a gente fica sem entender  
nada por que o professor nem explica e já tem que ir embora e quando 
a gente vem pra outra aula é outro assunto que ele passa.

Estamos assim, diante de um imenso desafio, buscar novas alternativas teórico-

metodológicas de ensino, pois, a realidade educacional, principalmente nas escolas 

do campo é a multi-série. Diante disso, torna-se necessário produzir ações educativas 

inclusivas que afirmem as identidades étnico-culturais das populações do campo que 

afirmem a diversidade de saberes ali existentes, colocando-as na sua condição de 

sujeitos que habitam este espaço.

A superação do currículo urbano-cêntrico nas escolas do campo é urgente 

e fundamental, pois cada vez mais identificamos uma expressiva presença do 

“cientificismo conteudista” que impõe um entendimento de mundo, hierarquizado, 

meritocrático e individualista que produz indivíduos incapazes de lutarem por uma vida 

mais digna e justa.

É fundamental entender o modo como operam os interesses conservadores 

que ideologicamente são repassados através de um currículo cientificista que procura 

disfarçar as relações de dominação existentes sem implicar, nem acionar resistências. 

Como afirmam (MOREIRA; SILVA, 1994, p. 135):

O reconhecimento de tal trabalho “contra-hegemônico”, contudo, 
significa que analisar o modo pelo qual operam poderosos interesses 
conservadores, tanto ideológicos como materiais, é tarefa da maior 
importância, que nos permite compreender melhor tanto as condições 
de atuação da educação, como as possibilidades de alteração dessas 
condições.

 
Por outro lado entendemos que se bem preparado para trabalhar nas classes 

multi-seriadas os docentes tenderão a desenvolver uma prática educativa de boa 

qualidade, haja vista, que na convivência desta diversidade de séries/idades as crianças 

e jovens tendem a trocar experiências e ajudarem-se mutuamente, enriquecendo-se nesta 

troca permanente de conhecimentos; vale ressaltar que isto só será possível, a partir do 

momento que a formação do educador levar em consideração esta realidade bastante 

freqüente nas escolas do campo e as secretarias municipais de educação entenderem que 

existe outra educação, que deve ser conduzida de forma diferenciada.   



Nossa experiência nos credencia a indicar um currículo que reconheça o saber 

como prática social, situados nos marcos do racionalismo interativo; o conhecimento 

produzido por este tipo de currículo situa os indivíduos na sua condição de sujeitos 

de “práxis”, o que evidencia a unidade entre o pensamento e a prática, conduzindo o 

homem na elaboração de ações oriundas da realidade por ele vivenciada, recriando-a e 

transformando-a.

A partir deste entendimento devemos levar em conta a necessidade de trabalhar 

de forma relacional os saberes produzidos pelas populações do campo dentro do 

princípio “conhecimento-emancipação”, conforme o entendimento de (SANTOS, 

2005), ao tratar do Multiculturalismo Emancipatório, em que se deve reconhecer como 

princípios centrais esse “conhecimento-emancipação” na formação das populações do 

campo, promovendo a ruptura e superação de práticas perversas que marginalizam ainda 

hoje vários grupos sociais da Amazônia como os indígenas, os afroetno-descendentes, 

ribeirinhos, camponeses dentre outros.

Para fortalecermos o contra-movimento hoje desencadeado pelos movimentos 

sociais preocupados com a educação do campo, devemos efetivar uma educação 

pensada a partir do lugar onde será aplicada, com a participação dos sujeitos envolvidos, 

sua diversidade cultural, sua compreensão de mundo, seus interesses, suas necessidades 

humanas e sociais. Desta forma, conseguiremos produzir práticas pedagógicas 

emancipadoras que contribuirão para o reconhecimento da legitimação da identidade 

das populações do campo da Amazônia paraense.

Considerações finais

Na tentativa de encerrar este texto esperamos ter deixado evidente a 

impossibilidade de uma educação efetivamente emancipadora e de boa qualidade, tendo 

como base um currículo urbano-cêntrico, uma vez que o mesmo não atende aos anseios 

e interesses das populações do campo, cujo caráter excludente, autoritário e colonizador 

visa deslegitimar sua diversidade cultural, sua condição de sujeitos propositivos e 

conscientes de seus direitos humanos fundamentais.

Apesar de nossas críticas à multi-série, por conta de sua precarização do 

ensino, temos o entendimento que não é possível ignorar sua existência, principalmente 



na educação do campo, o que nos leva propor que a formação do educador inclua 

enfaticamente esta questão nos debates, afim de que sejam criadas novas metodologias 

e condições essenciais para o fazer pedagógico que oportunize a existência de uma 

sociedade mais justa e igualitária.

Ao analisarmos as condições da educação nas escolas do campo, nas vilas 

de Taperinha, Nova Ipixuna e Sauá-Mirim, apontando as classes multi-seriadas ali 

existentes, como expressão máxima da precarização e da exclusão das crianças e jovens 

daquela população quilombola, buscamos principalmente fazer uma análise crítica 

do trabalho educativo ali desenvolvido e sua conseqüência para aquela população, 

bem como, indicar novas possibilidades teórico-metodológicas que possam efetivar a 

produção de um currículo local e emancipador que possa contribuir para um repensar da 

educação do campo na Amazônia paraense, lançando luzes sobre o surgimento de um 

novo paradigma alternativo contra-hegemônico. 
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