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RESUMO 
  
O presente artigo visa refletir sobre o processo educacional 
direcionado a grupos étnicos a partir da inserção de 
pesquisadores com pertencimento étnicos em Programas de 
Pós-Graduação. Tomaremos como referência o Mestrado em 
Cartografia Social e Política da Amazônia (2013), uma 
associação temporária entre a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e a Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) cujos discentes tem desenvolvido pesquisas relativas 
ao papel do Estado em suas redefinições e formas de 
intervenção que resultam das pressões de movimentos sociais 
que organizam os chamados povos e comunidades da 
Amazônia. Objetiva-se em última instancia analisar a relação 
existente entre a produção intelectual e o produtor intelectual 
sem desconsiderar as repercussões dessa produção nas 
situações sociais, em especial as relativas às políticas 
governamentais nas situações de territorialidade específica.  
 
Palavras-chave: Educação. Políticas públicas. Etnia.  
Territorialidade.  
 
ABSTRACT 
 
The current article aims to think over educational process 
directed to ethnical groups through the engaging of researchers 
– who have ethnical belonging – on Post Graduation Programs. 
We will take, as reference, the Master’s Degree in Social and 
Political Cartography of Amazon (2013), a temporary 
association between Federal University of Minas Gerais 
(UFMG) and State University of Maranhao (UEMA) whose 
students have developed researches related to State role 
regarding its redefinitions and ways of intervention which come 
from pressure of social movements that organize the called 
“people and communities from Amazon”. This work, ultimately, 
aims to examine the relationship between intellectual 
production and intellectual producer, without disregarding the 
impact of this production in social situations, in particular with 
regard to government policies in specific territoriality cases. 
 
Keywords: Education. Government policies. Ethnical groups. 
territoriality.  
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I INTRODUÇÃO  

 

O debate em torno do fortalecimento de políticas educacionais com viés étnico data 

da década de 80 do século passado e relaciona-se com a organização política dos grupos 

socais que passam a afirmar sua identidade diferenciada.  

A Constituição de 1988 representa um marco em termos de conquistas de direitos 

referentes aos povos e comunidades tradicionais com reflexo no planejamento e 

institucionalização de políticas públicas direcionadas a área educacional. Destaca-se a 

instituição da lei de cotas; conquistas na Lei de Diretrizes e Bases, dentre outras, como a lei 

10. 639/03 que institui a obrigatoriedade do ensino do ensino da história e cultura afro-

brasileira e africana no ensino fundamental e médio. Já a lei 11.645/08 institui, além da 

cultura afro-brasileira a indígena.  

As conquistas no plano educacional referentes ao ensino fundamental e médio e 

universitário refletem a inserção de grupos sociais continuamente excluídos, e reflete, ainda, 

uma mudança nos critérios de definição das ciências e saberes. Além das iniciativas 

conquistadas no plano constitucional há outras desenvolvidas e implementadas a partir de 

experiências específicas.  

 No contexto da inserção de agentes sociais oriundos de comunidades tradicionais 

cujos integrantes afirmam o direito étnico em pós-graduações há diferentes experiências em 

andamento. Analisaremos, nesse artigo, aquelas no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Cartografia Social e Política da Amazônia (PPGCSPA).  

O Mestrado em Cartografia Política e Social da Amazônia mantém o vínculo de 

Associação Temporária com o Departamento de Ciência Política da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG). Possui uma articulação com movimentos sociais situados em 

diferentes localidades da Amazônia e com agentes sociais que afirmam sua identidade e 

saberes, face aos conflitos sociais. Em algumas dessas localidades, há núcleos que 

funcionam como mini-laboratórios das próprias comunidades e vêm se instituindo como 

locus de pesquisa aos estudantes que, em algumas situações, são dessas próprias 

comunidades e trabalham no sentido de estruturar os mini-laboratórios.  A proposta do 

Programa, assim, é a de articular as situações acompanhadas pelos pesquisadores com os 

contextos de debate mais amplo, vinculados ao intercâmbio com Universidades, 

movimentos sociais que articulam povos e comunidades de outros países e agentes sociais 

das comunidades.   

  Dessa forma, se trata de um projeto que realiza uma crítica à visão tecnicista, 

ampliando o conhecimento sobre um modus operandi que é desencadeado por gestores, 

instituições e organizações no processo político de planejar e de intervir nas realidades 



 

 
                  

localizadas no plano social e cultural. O trabalho busca ainda dar visibilidade aos fazeres e 

viveres dos diferentes grupos e povos tradicionais que têm, através de suas práticas, 

desafiado a política representativa e suas instituições com seus formatos engessados de 

políticas públicas. Nesse Mestrado, compreende-se que tal iniciativa só será possível 

quando os próprios agentes sociais - autores dessas práticas - trouxerem para o ambiente 

acadêmico as referidas situações. Outro objetivo é o de formar profissionais com 

pertencimentos étnicos que possam, a partir do conhecimento de realidades localizadas, 

construir um conhecimento crítico e de reversão às análises consagradas com 

potencialidade para reflexões que coadunem profundidade com amplitude. Outro objetivo, 

que se liga a esse último, é o de criar parâmetros que dêem aporte para a formulação de 

políticas públicas e/ou étnicas que não se pautem apenas nos marcos de políticas de cunho 

universalistas – no viés de indivíduos homogeneizados – mas que deem conta dos 

elementos coletivos das comunidades tradicionais e seus modos de criar, fazer e viver.  

O artigo está dividido em três partes: na primeiramente parte são apresentados 

elementos relativos à organização e dinâmica do curso; na segunda parte, discute-se de que 

forma o PPGCSPA pode se constituir em um meio de potencializar a construção de uma 

pós-graduação não-tecnicista, no modo de compreensão dos grupos e povos. Ao final são 

apresentadas algumas conclusões.  

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. Organização e dinâmicas do PPGCSPA 

 

A Amazônia se configura, contemporaneamente, como um espaço social marcado 

por conflitos e problemas ambientais, decorrentes de disputas territoriais intensas que 

envolvem agentes sociais diferenciados. Na Amazônia existem diversos grupos étnicos que 

possuem maneiras próprias de construção de suas territorialidades, maneiras essas nem 

sempre consideradas de fato pelo ordenamento territorial vigente, nem tampouco pelas 

políticas governamentais e de empreendimentos econômicos privados. As cartografias já 

produzidas oficialmente retratam aspectos relacionados ao meio físico ou subsolo e são 

construídas, em algumas situações, sob a ótica da intervenção e da integração das 

comunidades tradicionais ao modelo hegemônico de concepção da sociedade, sob o viés do 

indivíduo. 

A cartografia social e política, diferentemente das cartografias oficiais, tem como 

objetivo a identificação dos modos através dos quais os agentes sociais acionam questões 

étnicas e constroem os seus pertencimentos, suas cosmovisões e saberes, em inter-relação 

com os diferentes ecossistemas. Dessa forma, a cartografia social e política considera essas 



 

 
                  

territorialidades específicas (ALMEIDA, 2006) dando visibilidade aos modos de criar, fazer e 

viver das diferentes comunidades tradicionais. 

Para tanto, são definidas condições de possibilidade de atração de alunos de 

diferentes pontos da Amazônia (Acre, Amazonas, Roraima, Tocantins, Pará, Rondônia e 

Amapá), que se encontram diretamente referidos ao desenvolvimento sustentável de povos 

e comunidades tradicionais. O Programa de Mestrado aqui proposto destina-se a oferecer 

sólida formação teórica nas áreas de Ciência Política e Antropologia, em aportes das áreas 

de sociologia, economia e geografia, com capacidade para a formação intelectual e 

profissional de mestres com conhecimento transversal sobre a realidade amazônica e com 

habilidades para analisar criticamente e propor projetos alternativos para as diversas 

situações sociais, políticas e ambientais que estão em curso na Amazônia.  

Nessa perspectiva o Mestrado objetiva formar profissionais capazes de refletir 

teoricamente sobre os processos de territorialização que estão em curso na Amazônia, com 

ênfase nas ações estatais e privadas, bem como nas representações e práticas dos agentes 

sociais, mobilizados em movimentos sociais que acionam uma identidade coletiva. O 

Programa visa: (1) analisar os procedimentos de intervenção do Estado, como atos de 

poder, que perpassam uma diversidade de experiências na Amazônia contemporânea, em 

especial as representações cartográficas oficiais e a fundamentação que estas oferecem às 

intervenções; (2) examinar e decompor os elementos contraditórios de planos, projetos e 

programas governamentais; (3) investigar as interpretações das relações socioeconômicas 

retratadas por acadêmicos, técnicos e políticos.   

Esse Mestrado que tem como escopo o estabelecimento de um diálogo com os 

conflitos e problemas ambientais, decorrentes de disputas territoriais intensas que envolvem 

agentes sociais diferenciados. Isso porque, os diversos grupos étnicos possuem maneiras 

próprias de construção de suas territorialidades, as quais nem sempre são consideradas 

pelo ordenamento territorial vigente, nem tampouco pelas políticas governamentais e de 

empreendimentos econômicos privados. 

No que se refere às linhas de pesquisa, as mesmas estão articuladas ao próprio 

projeto intelectual do curso e a área de concentração intitulada Estado, comunidade 

tradicional e territorialidades da Amazônia que visa de compreender o Estado a partir de 

seus mecanismos de ação e de considerar as organizações coletivas de grupos sociais na 

defesa de suas territorialidades, estabelecendo uma interconexão entre diferentes campos 

disciplinares.  

A linha de pesquisa da “Cartografia social, povos e comunidades tradicionais, 

territorialidades e movimentos sociais na Amazônia” tem como objetivo refletir teoricamente 

sobre a Amazônia à luz dos temas de cartografia social, territorialidades e movimentos 

sociais. A chamada cartografia social evidencia a perda de hegemonia das condições de 



 

 
                  

produção do conhecimento cartográfico, que resulta das experiências de autocartografia, 

divergindo dos mapas oficiais por deslocarem o foco da análise do quadro natural para a 

reflexão crítica sobre a dinâmica de situações de conflito e antagonismo social. As 

condições de produção desses mapas estão vinculadas a inúmeras formas de mobilização, 

desde movimentos sociais organizados a diferentes formas associativas. 

A linha de pesquisa Narrativa, Memória e Identidades Coletivas na Amazônia visa 

desenvolver estudos sobre os elementos que compõem o patrimônio cultural imaterial, entre 

eles as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, reconhecidos por 

povos, comunidades ou grupos, como elementos de seu patrimônio cultural, comumente 

acionados na afirmação de suas identidades. Nessa perspectiva, é feito o uso das narrativas 

orais e escritas, de forma a cartografar a memória coletiva dos povos, grupos e 

comunidades que vivenciaram diferentes processos de ocupação e que atuaram como 

agentes sociais importantes no delineamento de formas de organização política da 

Amazônia. 

Concomitantemente, já a terceira linha intitulada “Estado, governo, políticas de 

desenvolvimento e territorialidades na Amazônia” visa desenvolver análises Acerca Estado 

enquanto poder político e enquanto campo de disputa pela legitimação de modelos de 

desenvolvimento em construção na sociedade. Tais análises contribuirão para a 

compreensão das intervenções governamentais que visam à implementação de políticas de 

desenvolvimento, conjugadas com interesses econômicos privados na Amazônia. 

É possível observar que tanto a Área de Concentração quanto as linhas de pesquisa 

visam à superação das abordagens que comumente valorizam as modalidades individuais 

de uso da terra, os agentes hegemônicos e seus critérios econômicos no modo de relação 

com a terra. Nesse Mestrado - por outro lado - as memórias, narrativas orais e escritas têm 

centralidade, de forma a cartografar a memória coletiva dos povos, grupos e comunidades 

que vivenciaram diferentes processos de territorialização (OLIVEIRA,1998) e que atuaram 

como agentes sociais importantes no delineamento de formas de organização política da 

Amazônia. 

A partir desses objetivos em tela, as atividades tiveram início em agosto de 2013 

com a seleção de 11 alunos de diferentes regiões e pertencimentos; e todos com uma 

abordagem ligada às preocupações já elencadas anteriormente. Esta primeira turma já 

passou pelo processo de qualificação dos projetos, entre setembro e outubro de 2014. O 

Quadro 01 abaixo nos permite verificar o leque de temas que estão sendo desenvolvidos 

ligados às questões amazônicas: 

 

 

 



 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1: ALUNOS(AS) 1ª TURMA 2013 

Aluno             
Engajamento 

  Projeto 

Adaildo Pereira 
dos Santos 
 

 
historiador  

Entre a estrada e a cerca: 
comunidades tradicionais em conflitos 
com grandes empreendimentos ao 
longo da estrada do arroz – Ma. 

 
Dorival dos Santos 

 
quilombola, 
historiador 

Identidade étnica e territorialidade: a 
luta pela titulação definitiva do 
território quilombola de Camaputiua – 
Cajari – MA 

 
Edson Sousa da 
Silva 

 
filho de 
quebradeira de 
coco, 
pedagogo 

O (re) interpretar das escolas famílias 
agrícolas no maranhão: a dinâmica do 
movimento pela educação e a luta pela 
terra no Médio Mearim 

Gardênia Mota 
Ayres 

quilombola, 
administradora 

Território quilombola e área de 
assentamento: a dúbia omissão do 
estado no processo de 
reconhecimento de Monte Cristo 
/Penalva – Ma. 

João Damasceno 
Gonçalves 
Figueiredo Júnior 

trabalha com 
indígena há 10 
anos, cientista 
social  

Processos de territorialização, política 
identitária e de reconhecimento dos 
indígenas krenyê no Maranhão. 

 
Joiza Maria de 
Arruda Madeiro 

Trabalha com 
indígenas no 
âmbito do 
Estado, 
cientista 
social  

Da negação de direitos à resistência: 
a disputa entre classificações a 
respeito da retenção por índios 
Guajajaras de um funcionário e 
veículos públicos na terra indígena 
Arariboia. 

Luciana Railza 
Cunha Alves 

Iniciada no 
candomblé, 
cientista 
social. 

Para quem servem os mapas? 
Cartografia social de terreiro e suas 
implicações sobre a territorialidade . 



 

 
                  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A partir da exposição dos temas a serem trabalhados pelos alunos, identifica-se a  

vocação do PPGCSPA em promover um debate sobre os diferentes  processos que estão 

em curso na Amazônia, com ênfase nas ações estatais e privadas, bem como nas 

representações e práticas dos agentes sociais mobilizados em movimentos que acionam 

uma identidade coletiva. Tal constatação se liga ao segundo aspecto, pois a observação das 

temáticas trabalhadas pelos mestrandos nos permite identificar uma profusão de temas 

ligados aos indígenas (tenetherara, krenyê), às comunidades quilombolas e diferentes 

temas e categorias que nos colocam diante de desafios conceituais e analíticos, como por 

exemplo: o direito; conflitos sociais; relação de grupos étnicos com o Estado e Saberes e 

ainda afirmação identitária.  

O pertencimento étnico dos alunos ou mesmo o envolvimento dos mesmos por 

longos anos com os temas que são propostos para análise tem ocasionado o delineamento 

de uma outra maneira de abordar temas próprios dos campos disciplinares do PPGCSPA. 

Se considerarmos que - na construção do conhecimento - a rede de relações implica em 

uma maneira própria de construção teórica, o pertencimento étnico propicia uma reflexão 

sobre a temática clássica das disciplinas das ciências sociais, centrada na relação da 

mesma com as ciências naturais e consequentemente na própria relação entre sujeito e 

objeto do conhecimento. Essa se constitui em uma das reflexões que tem sido acionada na 

construção dos objetos de estudo que incluem uma análise reflexiva, no sentido de tomar 

para objeto os instrumentos de construção do objeto (BOURDIEU, 1998).   

Na segunda turma, selecionada em 2014, pôde-se observar que os temas tratados 

pelos alunos estão ligados às linhas de pesquisa delineadas acima - com ênfase na 

dimensão territorial, dos conflitos e saberes dos povos e comunidades tradicionais. Nessa 

turma, uma das vagas foi preenchida por um indígena KICHWA que pretende estudar em 

Luís Augusto 
Pereira Lima 

Filho de 
trabalhador 
rural e 
pescador, 
geógrafo 

A roça como categoria de análise e de 
afirmação identitária – estudo da 
relação dinâmica de resistência e 
garantia do território das situações 
referidas a quilombolas e indígenas. 

Raimundo 
Maurício Matos 
Paixão 

 

Religião afro-
brasileira, 
administradoR 

Enriba de minhas terras: a trajetória da 
comunidade quilombola de cana brava 
e sua luta política pela territorialidade. 

Reginaldo 
Conceição da Silva 

Pertencimento 
religioso, 
geógrafo.  

A identidade afro-religiosa na fronteira: 
a construção do ritual de iniciação na 
umbanda em trabalho em tabatinga - 
amazonas. 



 

 
                  

sua própria comunidade. Em março o PPGCSPA receberá, como alunos especiais, um 

equatoriano e dois quenianos. Essa seleção nos aponta para as potencialidades futuras de 

intercâmbio com outras localidades latino-americanas e com outros países do Sul Global, 

tais como os países da África. Tais potencialidades são apontadas na próxima seção deste 

artigo. 

 

2.2. Mestrado em Cartografia Social e Política da Amazônia: as potencialidades de um 

projeto não tecnicista na formulação de políticas públicas  

 

Conforme se tem salientado nesse artigo o referido Programa de Pós Graduação em 

Cartografia Social e Política da Amazônia visa realizar uma crítica da visão tecnicista e 

ampliar o conhecimento sobre um modus operandi que é desencadeado por gestores, 

instituições e organizações no processo político de planejar e de intervir nas estruturas de 

poder e em realidades localizadas no plano social e cultural. E ainda de compreender a 

relação entre o Estado e os Movimentos Sociais (ARAUJO, 2013) e a relação entre a 

democracia e os desafios de superação das formas de racismo (AVRITZER; GOMES, 

2013). 

O PPGCSPA visa potencializar a experiência já acumulada por agentes sociais no 

modo de lidar com uma miríade de situações sociais que superam o viés tecnicista na 

simplificação das diferentes relações sociais e ambientais as quais se ligam às suas (a) nas 

modalidades de concepção de uso da terra; (b) protagonismo dos grupos em seus modos 

de ser e viver; (c) na resistência e luta pelas territorialidades diversas no enfrentamento dos 

conflitos sociais.  

No se refere às modalidades de uso da terra pode-se identificar (a) nas modalidades 

de concepção de uso da terra. Almeida (2008) afirma que: 

Estão colocados em questão significados distintos do uso “comum”, “comunal”, 
“coletivo” e/ou “comunitário” dos recursos naturais. Tratar tudo como formas 
coletivas pode ser uma impropriedade porque não é isso que está em jogo, não é 
uma organização coletiva que está em jogo, são maneiras diferenciadas de uso, 
combinando apropriações privadas com apropriações de uso comum seja dos 
recursos florestais, hídricos e do solo. Tratar simplesmente como comunal pode ser 
uma perigosa volta à comunalidade, que justamente liga o homem à terra como o 
feudalismo preconizava. Os riscos do termo “comunitário” já são mais conhecidos 
pelas suas implicações oficiais, religiosas e folclóricas e pela ilusão de um todo 
coeso e indiviso. Talvez importe considerar uma forma plural que combine, de 
maneira concomitante, diferentes modalidades de apropriação dos recursos. Acho 
que esse elemento plural articulado com uma consciência ambiental dos agentes 
sociais e seus movimentos também nos ajuda a pensar de outro modo a 
conceituação de “degradação” dos recursos naturais. (ALMEIDA, 2008, p. 86) 

O que se pode observar nessa questão dos significados distintos de uso dos 

recursos naturais - e que se observará nos outros itens -  é que não se pode aplicar os 

simplismos e homogeneizações comumente feitas pelas abordagens tecnicistas no modo de 



 

 
                  

compreensão dos usos dos recursos naturais. A utilização dos recursos naturais é marcada 

por formas própria de relações sociais que incluem desde sistemas de troca de dias, ajuda 

mútua, mutirão, até a relação com seres míticos. Assim, a dimensão territorial está 

articulada a representação sobre a religiosidade que em algumas situações pode ser 

acionada como elemento de defesa do grupo (NUNES; MARTINS, 2013). Assim há 

diferentes dimensões de cada grupo em suas formas de criar, fazer e viver e, por exemplo, 

no caso quilombola, eles têm ser acionados na luta por suas territorialidades (GOMES, 

2009).  

No que se refere aos itens (b) protagonismo dos grupos em seus modos de ser e 

viver a mesma observação sobre a necessidade de se evitar os reducionismos é essencial. 

Conforme afirma Almeida (2008), 

A ruptura com os racismos, com esta classificação de fora que desumaniza, e com 
esta idéia da “razão” como sujeito, colocando a auto-definição dos agentes sociais 
no centro da ação é bem recente e traz em si elementos de uma outra forma, de um 
outro componente explicativo, ou seja, de um outro esquema interpretativo. Enuncia 
uma ruptura. As pessoas passam a chamar a si mesmas de índios, de seringueiros, 
de ribeirinhos, de castanheiros, de quebradeiras de coco babaçu, de pescadores, de 
piaçabeiros, de peconheiros, de quilombolas, e assim serem reconhecidas por seus 
pares e pelos circundantes. Ao fazê-lo rompem com uma certa idéia da natureza, 
que antes também os naturalizava, tornando-os indissociáveis de árvores, rios e 
montanhas ou seja, os diluía dentro dos recursos naturais. Trata-se de um 
movimento de desnaturalização descrito por agentes sociais diversos, que passam a 
construir identidades coletivas, representações políticas e sobretudo territorialidades 
específicas ou espaços sociais construídos para amparar sua maneira de ser e 
existir.(ALMEIDA, 2008,  p. 80) 
 

Verifica-se, portanto, que o diferencial do PPGCSPA é exatamente o de garantir que 

os grupos conheçam os mecanismos de ação do Estado e a relação desses mecanismos e 

atos com a afirmação identitária. Tal diferencial relaciona-se com a possibilidade dos alunos, 

no âmbito de projetos coordenados pelos professores em ministrar cursos sobre legislação e 

direitos já assegurados por convenções internacionais e mecanismos institucionais 

nacionais.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A exposição relativa a implantação do PPGCSA e acerca da produção de 

conhecimentos relativos a Amazônia organiza um conjunto de reflexões preliminares que 

orientam para a possibilidade de relativização das fontes consideradas consagradas e que 

dão ênfase aos aspectos meramente geográficos ou à dimensão ambiental desse território.  

 Incluir na reflexão sobre o que comumente se denomina Amazônia, aspectos 

relacionados aos povos e comunidades tradicionais e seus saberes ajuda a pensar a 



 

 
                  

Amazônia para além de sua dimensão territorial e inclusive a deslindar o processo de 

construção na definição dessa fronteira que passa por interesses políticos e administrativos. 

 A internacionalização do tema Amazônia não pode desconsiderar que os agentes 

socais que acionam o critério étnico, sejam pescadores, quebradeiras de coco babaçu, 

ribeirinhos, indígenas, quilombolas, fundo de pastos, peconheiros e ciganos, são aqueles 

que têm mantido a preservação. As territorialidades desses sujeitos coletivos se constituem 

na última fronteira da Amazônia, ameaçada pela implantação de projetos públicos e 

privados. Ressalta-se que desmobilizar o acesso aos recursos naturais de tais agentes 

implica em devastação; precarização de modos de vida e consequentemente, violação do 

direito à diferença.  

Portanto, identifica-se uma forte potencialidade dessa Pós-Graduação na criação de  

parâmetros que dêem aporte para a formulação de políticas públicas que não se pautem 

apenas nos marcos de políticas de cunho universalistas – no viés de indivíduos  

homogeneizados – mas que deem conta dos elementos coletivos das comunidades 

tradicionais e seus modos de criar, fazer e viver, tornando com que enfrentemos o desafio 

de que as políticas públicas, de fato, reflitam o que se passa na sociedade em sua 

pluralidade cooperando assim para o processo de aprofundamento da democracia no Brasil. 
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