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RESUMO

A dissertação consiste em pressupor as práticas 

culturais como práticas educativas, que se efetivam pela vida 

afora, cotidianamente.

Analisa a organização da Comunidade de Boa Esperança 

(Parintins, Amazonas) e as intervenções externas a que está 

submetida.

Baseada em pesquisa de campo em período que abrange 

1975-1991, e na literatura que contempla autores das ciências 

sociais, constrói uma argumentação de educação permanente 

supondo a apreensão, aproveitamento e reorganização das 

práticas culturais locais.



ABSTRACT

The study consists in pressuposing the cultural 

practises as being educational practise, existing throughout 

life, as part of daily routines.

Thus, it is presented the analysis of the "Boa 

Esperança Community" from Parintins in Amazonas and the 

outside interference of which it was submitted to.

Based on field research from 1975 to 1991 and in the 

works of Social Sciences scientists, it gives a counter—  

argument on "Permanent Education", considering its background, 

improvement and the re-organization of local cultural 

practises.
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( ___) a esperança, força motriz essencial a qualquer
desenvolvimento humano, nasce da tosada de consciência das 
carências, da raridade e da isperfeição, conjugada à vontade de 
enfrentá-las a fis de transformar a realidade, para que o 
desenvolvimento de cada homem seja possível de maneira, 
contínua e permanente ( ___ ) ÍFURTER, 1974)

( ___) toda esperança de desenvolvimento humano é tão
fundamental que não pode ser ignorada ( ___) (BIBBLE, 1972).

Esperança, es seu sentido sais genuíno, significa fé na 
bondade da natureza, enquanto expectativa no sentido es que o 
emprego aqui, significa a confiança nos resultados que são
planejados e controlados pelo homem ( ___) (IVAN ILLICCH,
1973).



APRESENTAC20

Eu me exponho inteiro - mesmo que aparentemente não o 

faça - nesta dissertação.

Assumo a condição de violável. E digo que è muito 

antiga esta condição. Este meu desvendamento teve início em 

uma manhã de setembro de 1951. Dessa época para cá tenho me 

alimentado de idéias sempre com voraz apetite, literalmente 

devorando o que cada ser de convívio - ao vivo, pelos 

escritos, entreouvido, ou visto - me permite.

Em alguns momentos persigo e não alcanço o que me faria 

melhor; em outros vou além; em ambos sempre extravaso toda a 

minha ansia de mais. Quero todo o tempo do mundo para arranhar 

a condição de não ser somente verbo conjugado em um só tempo.

Não sou se não alguém que * representa a síntese de 

muitos; ainda, e sempre, esboço. Resulto o mediano contador de 

causos, que mais pelo esforço, e menos pelo que se diz apto, 

opto por mostrar um corpo nunca antes assim desnudo para 

tantos.

Agora sou de quem me quiser. Aceito no todo, nas 

partes, ou negado em tudo. Eis a minha Era uma vez... que 

acredito real, pelo fato de todos os meus sentidos assim o 

terem captado.

De toda forma, aquilo que não foi corretamente exposto, 

credito inteiramente à minha condição de ser mais explosão, do 

que razão...



INTRODUÇÃO

A esperança não pode ser uma semente esquecida no 

armário. Haja humos, água e luz, que traduzo como -força, 

sangue e energia e acresço a soma de cuidados para que 

sobreviva. Mas a esperança germinada não será ela mesma, será 

fato. E por ser cria da espera do que se consente para melhor, 

para o que se quer e se acredita, boa será.

Quando o homem, e esse a quem me refiro é o do campo, 

acredita nele mesmo e se põe na condição de trabalhar para si 

mesmo, ele vai mais longe, todas as dificuldades com que se 

deparará serão menores, descontando a inserção no sistema de 

comercialização, que lhe é rude; a questão da terra, que lhe é 

legalmente negada, enquanto sempre propriedade de uns poucos; 

e mais o desrespeito, institucionalizado, no que se refere à 

sua visão de mundo, quando suas práticas culturais não são 

reconhecidas como expressão de homem que, no e pelo trabalho, 

compõe uma dignidade vista como primária.

A Comunidade de Boa Esperança contém homens que 

acreditam um mundo melhor, onde o fruto do trabalho responda 

pela sobrevivência de suas famílias. Estes homens não são 

trabalhadores assalariados, são camponeses1 que lidam com, 

entre outros, dois enfrentamentos fundamentais: a sempre

natureza que cobra no suor, o sustento; a sempre relação onde 

quem produz não vê o reconhecimento do trabalho, e isto 

cristalizado em idéias onde somente quem intermedia e
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constitui a ponta de venda do produto ganha - muito acima do 

justo -, uma contínua exploração do trabalho, nunca 

correspondendo à força dispendida pelos que produzem os bens 

mas não ditam as regras do mercado.®

A esperança que um dia foi, virou trabalho - coletivo e 

mais recentemente se encaminha para o individual -, o conjunto 

do que um dia se chamou colônia, virou comunidade, talvez vire
r t

uma outra coisa, por enquanto inominada.3

Nem todos os que por lá habitaram lograram o intento

primeiro: a resposta das aspirações, o conforto das

necessidades resolvidas. Mas outros continuaram e neles novas 

esperanças afloraram, uma delas a esperança de uma excelência, 

onde melhores condições de existência sejam o ponto de aporte.

Enquanto isso, Boa Esperança, ousa a realidade. 0 sonho 

de uns poucos homens, acordou outros homens, virou 

possibilidade. Como todo sonho, pela vontade do real, teve um 

preço mais alto do que se imaginava. E continua a divida, o 

desequilíbrio entre ser e ter: mais esperança e menos

respostas.

0 fato de pioneiros abrirem caminho para os que vieram 

depois fazem-os vencedores. Somente a ótica de ver

possibilidades de superação da condição de não ser apenas

aspiração assim o demonstra. Um lugar para trabalhar e 

habitar, a condição de viver sendo seu próprio patrão, ter o 

sustento garantido.
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Um dia qualquer, em 1975, o Sr. Adolfo Pizano* me

disse: Saio de Boa Esperança para não ter que trabalhar para ninguém. Foi duro chegar até aqui para,

de repente, deixar tudo para aqueles que têm outro poder, que não é o do trabalho, mas o das influências. 

Naquela altura, Boa Esperança não era mais uma Comunidade 

Natural. O INCRA vinha com promessas de regularização da

terra, e novos donos legais afloravam, devidamente

documentados. Existia a possibilidade de lucro, que já 

extrapolava a necessidade de sobrevivência dos que nela

trabalhavam. De qualquer forma alguém poderia vir a ganhar com 

a organização que estava se desenhando, mas não era a

população.'*

Boa Esperança foi sonho, uma esperança que se desejava 

boa. Nem sempre o foi para quem trabalhou e lutou e que 

somente se dobrou pela força dos anos; àquele que manteve uma

vontade de não se entregar - principalmente mãos e suor -, ao

deleite de outros que não fosse sua própria família.

As boas esperanças estão por aí, outros tantos Adolfos 

existem, ou estão por vir, felizmente. Boa Esperança, enquanto 

esperança, fica devendo a um homem - somado a outros homens de 

igual envergadura -, sua concretude, onde sobrevivência não se 

confunde com perda de identidade a qualquer preço. Se surgiu 

um dia como colonia de trabalho, veio o dia em que 

transformou-se em Comunidade, Por que não permanecer sendo?

Minha dissertação consiste em pressupor as práticas 

culturais como práticas educativas e que se efetivam pela vida 

afora, cotidianamente. Como pano-de-fundo, Boa Esperança.

*íto dos idsalizadores e fundador da Cosunidade ds Boa Esperança e principal informante no 
lsvantasento de dados realizado es 1975. Já falecido.



Ao ser estabelecido que retomaria os estudos iniciados 

em 1975 na Comunidade, localizada em Parintins-AM, iniciei uma 

série de leituras associadas a um levantamento preliminar 

realizado naquele ano e que me permitiu a delimitação do 

problema e que assim ficou expresso: A ORGANIZAÇÃO DA

COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, PARI TINS-AM, COMO PRdTICA DE 

EDUCACSO PERMANENTE.

No decorrer de 1975 e mais para diante lembro-me que em 

muitas ocasiões discuti com alguns componentes de equipe que 

participavam da Operação Campus Avançado, do Projeto Rondon, 

constituida de alunos e, eventualmente, professores da UERJ 

(ex UEG) e UFRRJ, sobre o tipo de atuação que era desencadeada 

por nós e que consistia, basicamente, em um interminável e 

precário assistencialismo.

Hoje está muito claro que a atração exercida pela 

equipe de trabalho do Campus era mais pelos medicamentos da 

CEME, que eram fartamente distribuídos pelas campanhas de 

vacinação e pela possibilidade de fornecimento de mudas de 

guaraná, uma eventual alternativa de produção para a região.

0 quadro de atuação desencadeado mensalmente pouco 

alterava a situação em que os habitantes se encontravam, e 

isto era expresso, principalmente nas listagens de consultas 

médicas, onde as ocorrências de verminose, escabiose e estados 

gripais (doenças tipicamente associadas à higiene e 

alimentação) predominavam, incidindo, mis a mês, sobre as 

mesmas famílias, as mesmas pessoas, segundo registros que eram 

utilizados para compor as estatísticas de atuação.
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No que se referia às orientações agronômicas, estas nao 

eram melhor sucedidas: apontava-se o mal-do-Panamá como o

problema mais sério que atingia às bananeiras; recomendava-se 

o rodízio de culturas, ou o seu consorciamento; indicava-se o 

cultivo de hortaliças; e, radicalmente, ocorreu uma proposta 

de construção de silos, com tecnologia muito mais próxima do 

sul do País. Recomendações -feitas, o quadro não se alterava,
n

tudo continuava como antes.

No tocante ao serviço social, era recomendada a 

manutenção do grupo em associações, destacava-se a importância 

do trabalho coletivo, etc., o que não era diferente do que a 

Igreja Católica‘fazia na época, e que na realidade existia, 

mas não era semelhante ao que preconizava a teoria de 

organização, cujo modelo era mais urbano, voltado para um 

outro país, outra região. A enfermagem ficava encarregada das 

campanhas de vacinação e de algumas indicações que associavam 

â saúde pública, e que denominavam medidas preventivas, 

consistindo em recomendar a fervura da água para consumo, o 

uso de calçados, a higiene com os enfermos, etc. A equipe de 

odontologia, além da extração, ensinava a escovação correta, 

etc. A equipe de educação física trabalhava a recreação e, 

talvez, seja a que mais tenha deixado contribuições, se for 

considerado que algumas crianças da época hoje ensinam algumas 

brincadeiras de roda e jogos para os seus filhos (e me baseio 

em depoimento espontâneo de uma mãe que um dia foi monitorada 

por esta atuação). Era perceptível, também, no momento em que 

eram proferidas palestras conduzidas pelos integrantes da 

equipe de trabalho, onde a participação em termos de
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■freqüência era bem inferior, se comparada ao atendimento

direto, o meneio afirmativo das cabeças quando uma determinada 

informaçao era dada como muito importante, mas quase não

existiam perguntas sobre eventuais dúvidas ao final da 

exposição. Ouviam, aparentemente concordavam, mas continuavam 

a viver o de sempre.

Considerando somente estes elementos acima mencionados,
O

creio que existia fundamento na minha, e não somente minha, 

preocupação. Pena que não tenha constado em relatórios, apesar 

de, em muitas ocasiões, ter sido aventada em reuniões de 

avaliação ao final de cada operação. De toda forma a conclusão 

sempre indicava para que qualquer atuação deveria ser 

precedida de um conhecimento sobre a comunidade: o que eram? 

como faziam? e por que faziam? até que ponto a vida dos 

habitantes era tão ruim como nos parecia? Na seqüência

ocorria-me que deveria ser um trabalho muitiprofissional, 

implicando em permanência da equipe por cerca de dois anos. 0 

primeiro ano reservado para a etapa de investigação e o 

segundo para a atuação propriamente dita e, neste caso, 

conjunta, isto é, equipe e comunidade. 0 eixo da atuação seria 

de base educativa.

Descontando-se o idealismo que permeia a juventude, o 

romantismo que acompanha todo o processo de vida e a utopia 

que tem o freio na ideologia que preconiza que todo trabalho 

técnico que se proponha para uma comunidade que não seja sob a 

égide oficial é de "base comunista" e, assim, incômodo para o 

governo instituído, tudo aquilo que se discutia foi 

arrefecendo até virar um eco distante. Nas não morreu.
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0 advento do Mestrado em Educação na A'rea de

Concentração de Recursos Humanos e Educação Permanente da 

UFPR, onde cursei a disciplina Educação Permanente e 

Desenvolvimento, sob a responsabilidade da Professora Maria do 

Rosário Knechtel, e especialmente a leitura de Pierre Furter 

que no livro Educação Permanente e Desenvolvimento Cultural 

propõe algumas reflexões, devidamente fundamentadas em teoria 

sobre a questão da cultura e de uma educação que continua pela 

vida, trouxe-me de novo a questão antiga. De uma hora para 

outra passei a conviver com leituras que fundamentavam tudo 

aquilo que pensava: uma prática cultural teria que ser

reconhecida como prática educativa; qualquer intervenção deve 

ser precedida de investigação; existe um valor a ser

apreendido antes de se pensar ensinar; talvez mais tenhamos a 

aprender do que ensinar, quando nos confrontamos com 

agrupamentos cujas práticas são ditas primitivas.

0 primeiro passo estava dado e consistia em aprofundar 

de um lado, o que a teoria teria a dizer sobre a questão da 

cultura e sua relação com a educação; o segundo, seria o 

resgate das informações existentes quando da primeira 

abordagem realizada na Comunidade, em 1975. A chave seria um 

estudo sobre organização, especialmente de Comunidade, e sua 

relação com a cultura e a educação, reduzindo-as a uma idéia 

de educação permanente, cuja noção não estivesse associada 

somente a trabalho, ao adulto, ou a qualquer relação de 

sistema educacional. A educação permanente entendida como base 

de construção do homem, em seu processo de organização e

sustentação de sua existência. Espontânea, sem ser natural, e
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bastante intencional enquanto resposta para aspirações e

contemplação de necessidades exigidas para uma sobrevivencia 

digna.

Antrópologos, educadores, sociólogos e outros 

cientistas sociais, entre estes Furter, Bonilla, Gohn, Geertz, 

Lovisolo, Qrtiz e outros de igual teor, deram-me a

•fundamentação baseada na teoria e nas suas experiências.
r ;

Municiado pelas anotações do diário de campo e registros

obtidos em 1975, lancei-me à aventura de procurar uma

explicação pela exposição e análise de minha problemática, 

isto é, a percepção de um problema que muito antes de me dizer 

respeito constitui o cotidiano de Boa Esperança.

De posse destes dados preliminares e sob a referência 

de um projeto de pesquisa, elaborei inicialmente uma matriz de 

elementos, constando de uma coluna de informações relativas ao 

ano de 1975 e outra a ser atualizada em 1991. Elaborei alguns 

formulários e algumas questões semi-estruturadas o mais 

próximas possível do que dispunha em 1975.

Em Manaus contatei" com a UFAM para assegurar a 

estratégia de atuação em Boa Esperança, visto que o Campus 

Avançado agora pertence a esta instituição. Chegando em 

Parintins contatei a Prefeitura, Emater, Igreja Católica (não 

tive ressonância), Biblioteca Municipal, entre outros, e fui 

paulatinamente coletando informações, recolhendo dados que me 

dessem suportepara o estudo. Em Boa Esperança entrevistei, 

fotografei e colhi, aleatoriamente, informações para completar 

a matriz de elementos e a atualização de dados que pudessem 

permiti»— me a confrontação dos resultados de campo com a 

teoria obtida pelas leituras.
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Posteriormente, retomei algumas obras de referência, na 

medida em que organizava os dados de campo. Esta etapa

permitiu-me esboçar um texto que denominei de versão 

preliminar da dissertação. Porém, defrontei-me com um

paradoxo: o conjunto de leituras, acrescidos de dados

coletados em campo, quando compostos, muito mais me

identificaram como Frankenstein - onde sobressaiam-se partes 

mal-arranjadas de diversos autores -, e menos como o

pesquisador que ao expor os resultados obtém a fluidez do 

texto que atesta a interação entre a teoria e prática, daí, 

resultando em contribuição para o conhecimento. 0 resultado 

foi um texto pulverizado e, em alguns momentos, repetitivo, e 

denso de citações. Tanto a dizer e, no entanto, confuso, 

obscuro e vago. Graças à orientação recebida parti para a

reestruturação, e de posse de segunda versão enveredei pela 

etapa que acredito como a etapa de conclusão da dissertação.

Em resumo, o que um dia foi concretamente uma 

discussão, melhor dizendo, várias discussões sobre um objeto 

ainda mal compreendi do, onde afloravam soluções apriorísticas 

e vagas, enquanto somente intuição, pode convertei— se à luz de 

reflexões teóricas e baseadas em verificações de cunho

prático, em indicações para atuações. Estas, relevadas a 

práticas culturais, enquanto práticas educativas, cujo 

resultante se traduza como uma reconhecida prática de educação 

permanente, sendo o ponto de partida para qualquer tipo de 

intervenção que se pretenda frente à Comunidade de Boa 

Esperança, e quiçá, de outras tantas comunidades contidas no 

Brasi1.
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Parto do princípio que qualquer intervenção e-fetivada 

na comunidade deve, antes, considerar o sistema de valores 

local, contido em suas representações, como possibi1itador de 

existência. Se não forem relevadas as contribuições desse 

agrupamento, quando da intervenção, que geralmente tem uma 

finalidade educativa, pode resvalar para soluções que, em 

muitos casos, indicaram ser não favoráveis ao processo de 

organização local.3

Este eixo me proponho a seguir no decorrer do trabalho, 

pois se ocorrer a descaracterização dos habitantes, na sua 

condição de comunitários, certamente o custo será impagável: 

deixar de ser Comunidade para se transformar em núcleo 

habitacional de produção, possivelmente fornecedor potencial 

de mão-de-obra assalariada, e pior, temporária. A passagem da 

condição de camponês para a de trabalhador rural, em um país 

onde não são respeitadas as condições de trabalho e da 

existência para quem trabalha a terra, não constitui,

certamente, o melhor para estes habitantes.6

Insisto, por entender desta forma, que toda intervenção 

dirigida às comunidades se caracteriza como educativa e que, 

geralmente, por não serem considerados seus feitos e

sobrevivência, frustram-se os resultados. 0 simples - exagero 

esta simplicidade - reconhecimento das práticas culturais como 

práticas educativas, já representaria muito para essa 

população que, quase sempre, habita o interior do interior do 

Brasi1.

Desse modo, qualquer intervenção - a meu ver e espero

poder expressar no conjunto de informações que ora me proponho
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apresentar deve ser precedida de investigações com a

intenção, não somente de compor um quadro de registros, mas 

visando apreender o sistema de cultura local, com subseqüente 

processo de decodificação. Algo semelhante à forma que 

utilizei para chegar até aqui, nesta elaboração.

De posse dos resultados estes seriam comparados com os 

elementos que se propõem, quando da intervenção; daí seriam 

eleitos aqueles que não -fossem de encontro à vocação da 

organização7 que predomina na Comunidade. Avesso e desavesso 

da teoria e prática.

Repito quantas vezes -for necessário: desde que sejam

consideradas as práticas culturais e, mais ainda, entendidas 

como práticas educativas, já que correspondem a uma 

sobrevivência estruturada, e mesmo que semi-estruturada, toda 

ação dirigida à comunidade pode ser bem sucedida; o contrário 

constitui o que pode ser verificado, em alguns momentos, a 

seguir registrados.

Minha preocupação, entretanto, não se restringiu

somente a mostrar o que não foi bom. Existe uma esperança, no 

âr, e que cheira a beijú-cica com café...



NOTAS DE REFERiNCIAS

1DftHflSCEHO (Í990: p.67-73-77) indica que o camponês se define pela atividade básica de pequena 
produção familiar, com posse parcial e nominal dos meios de produção. A família camponesa é ao mesmo tempo 
uma undiade de consumo e produção. A produção se baseia na força de trabalho familiar não-remunerada, na 
prática de ajuda mutua entre vizinhos e, eventualmente, no assalariamento temporário.

ePREST0H (Í975: p.30-3í) atribui à classe de comerciantes, usurários,( intermediários, 
monopolistas e prestanistas e condição de representantes do obstáculo para c uso produtivo do capital e do 
desenvolvimento, correspondendo a us tipo de dominação interna (exploração) aplicável a certas situações 
latino-americanas.

3FERNANDES (Í972: p.43) menciona que o climax da revolução urbana e a consumação da integração 
nacional, se acompanhados de industrialização intensa vão contribuir para a desintegração e o 
desaparecimento de pequenas comunidades.

4BARR0S (1977: p.cRí) admite que práticas de exploração colonizadoras procuram esgotar os 
recursos naturais de determinada região com a desumana expoliação de sua população.

sk!AGLEY (1978: p.524-525) sugere que é vital o conhecimento da sociedade local e da cultura 
tradicional, caso contrário, uma transformação imposta rapidamente poderá desorganizar seus sistemas 
sociais e cultura tradicional a ponto de despojá-los de seus valores e instituições tradicionais, sem 
qualquer possibilidade de participar da nova sociedade.

6FERHANDES (1972: p.43) refere-se a um calaclisma social, decorrente de usa não-integração à 
sociedade nacional, que pode compelir os habitantes de pequenas sociedades a engrossar es massa os 
candidatos a emprego e salários degradantes.

7HALINOUSKI (1975: p. 45-50/55-70-73) traça uí perfil de organização constituído dos seguintes 
elementos*, objetivos, estrutura definida, valores tradicionais, ambiente natural ou artificial, 
aparelhagem material, etc. Indica que una serie organizada de atividades de cooperação, se traduzidas, 
releva a produção material e a das idéias, e que compõem a organização. Admite que nenhum sistema 
organizado de atividades pode prescindir de uma base física e de artefatos. Aponta que as mais ordinárias 
satisfações de necessidades humanas elementares são muito relevantes para todo comportamento organizado.
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BOA ESPERANÇA: UM OLHAR SOBRE A SUA EXISTÊNCIA

CAPÍTULO I

( ___) El hombre construye su realidad y se construye a si
íflisBO desde las categorias de la óptica cultural. (SEDA 
BONILLA, 1977)

Em Parintins, Município do Estado do Amazonas,

localiza-se a Comunidade de Boa Esperança. Poderia também ser 

chamada de Colônia de Trabalho, mas é como comunidade que eu a 

abordarei neste estudo, devido à sobrevivência e prática

coletiva de existência.

Fundada em junho de 1963, por iniciativa do Sr. Adolfo 

Pizano e do Sr. Manoel Nazaré Muniz,8 Boa Esperança se 

constituía em uma frente de trabalho. Foi estabelecido um 

comércio baseado na produção e consumo, assemelhando-se a uma 

cooperativa de base popular voltada à subsistência. Este era o 

sentido original da Comunidade.9

Boa Esperança, situa-se entre o Lago Zé Açú e o Igarapé 

Grande, um dos formadores do Rio Tracajás. Acessada de

Parintins, via Rio Amazonas, seguindo o Paraná do Ramos até 

chegar ao Lago Zé Açú. De barco a motor de 25 HP, e com

mediana velocidade, dista de Parintins a 2:30h, cerca de 

15 km. Do ancoradouro, ou beira (na margem do Lago) até o 

centro da Comunidade leva-se 25 minutos a pé, em torno de 2,5 

km. Pode ser acessada pela Comunidade de Bom Socorro (núcleo
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mais antigo da região), através de estrada que prossegue para

a Comunidade de Santa Fé (a 4 km de Boa Esperança). Da sede da

Comunidade até o Igarapé Grande (que faz divisa com a Colônia 

de Nova Esperança, uma extensão da Comunidade), dista 3 km.

A experiência começou com um roçado de quarenta 

alqueires (dado como uma propriedade velha do Sr. Adolfo

Costa). A época, segundo depoimento do Sr. Adolfo Pizano,

existiam seis propriedades na área.

Ainda na fase de implantação da Comunidade um trecho de 

terra foi questionado como propriedade do Sr. Cassiano

Guerreiro, sendo averiguada a possibilidade de desapropriação.

A referida área foi adquirida deste senhor, conforme

Certificado de Posse, concedido pela Divisão de Alienação de 

Terras - Perícia Territorial do Município do Parintins - 

Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, inscrição n° 

569, onde consta a seguinte observação:

05 limites do referido lote ficais »modificados devido ter sido 
feita uma perícia 'in-loc' que verificou os seguintes limites:
ei virtude da desistência (grifo seu) de 348 sietros ea favor da
Colônia de Boa Esperança pelo lado de cima de Boa Esperança 
fica lisitando-se cos Hanoel Tavares, fundos, cob Rodolfo e 
Raisundo Pizano, e pelo lado de baixo cos terras de Hanoel 
Hilao.
A desistência foi feita pelo referido posseiro Cassiano 
Guerreiro de Hatos (transcrito de documento fornecido pelo Sr. 
Cassiano Guerreiro de Hatos)

Boa Esperança surge então do trabalho de vinte e oito 

homens, partindo da abertura de uma estrada, em cuja margem 

foram demarcadas quadras (roçados) com a finalidade de suprir 

as necessidades mais prementes. A cada colono correspondia uma 

quadra, equivalendo a 2,5 ha; posteriormente, os pioneiros
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passaram a explorar quadras no entorno, na época; acreditando 

serem terras devolutas.10

0 trabalho começrou em -forma de comparti 1 hação, embora 

cada um tosse responsável por sua alimentação, enquanto o 

roçado coletivo não estava tormado. Este, hoje, insere-se na 

base do núcleo comunitário (atual campo de futebol).

Na realidade, Boa Esperança compõe-se de ex-habitantes 

da Comunidade de Bom Socorro. Nos primórdios era mais colônia 

de trabalho e não comunidade. Paulatinamente, as famílias 

deixaram de se deslocar diariamente de Bom Socorro, para 

finalmente fixarem-se na área, constituindo, assim, um núcleo 

habitacional assentado.

Somente em 1965 passou a ser denominada como Comunidade 

de Boa Esperança, quando se implantou o serviço religioso. A 

Igreja Católica, na região, incorpora os núcleos 

populacionais. Daí a divergência entre datas de fundação.11

0 grupo pioneiro era originariamente composto de ex-
b

pescadores, já empenhados em atividades agrícolas e extrativas 

na região do Lago Zé Açú.18

A formação mais remota da população pode ser dada como 

resultado da miscigenação entre colonizadores de Parintins, 

principalmente de ascendência portuguesa, com os remanescentes 

indígenas; posteriormente miscigenados com migrantes

nordestinos. é possível identificar práticas reveladamente de 

origem nordestina,13 mesclados com significativos traços da 

cultura indígena.14 Desse modo, na linguagem, de fala e 

gestos, nos conteúdos vivenciados, na forma de se trabalhar o 

solo, no tipo de alimentação e habitação, e na representação 

dos mitos predomina o caboclo, o amazonense típico.13
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Desde a sua origem os habitantes têm pautado sua 

relação com base na cooperação, inclusive adotando práticas 

cooperativistas. A primeira experiência logo após a sua 

fundação, veio a falir por questões admi nistrat i vas e/ou pela 

participação diferenciada dos associados e/ou malogro. Todos 

estes motivos são dados como causa. A segunda experiência foi 

recentemente retomada, com a implantação do núcleo de base da 

Cooperativa Mista dos Produtores de Juta de Parintins 

(CÜOPJUTA).

Como o processo de legalização da primeira experiência 

cooperativa, segundo informe do Sr. Adolfo Pizano, foi baseado 

em registros falsos, veio o finaneiamento individual, por 

intermédio do Banco da Amazônia (BASA). No primeiro ano de 

trabalho foi possível pagar todas as dívidas contraídas, 

porém, no segundo ano, dezesseis sócios ficaram devendo e, 

dessa forma todos perderam o crédito, enquanto Comunidade.

Uma série de contratempos levou a Cooperativa à 

falência. Em seguida, uma tentativa de plantio intensivo de 

arroz de sequeiro, com estimativa de produção da Comunidade 

(Sr. Adolfo), em quarenta e dois hectares; a estimativa da 

ACAR-Ali (atual Emater) , de cento e vinte hectares. A colheita 

foi de trinta e seis hectares; com posterior perda total, em 

virtude de estocagem sugerida por técnicos, no aguardo de 

melhores preços. Os débitos contraídos, via Banco do Brasil, 

contribuiram ainda mais para a perda do crédito. Na Comunidade 

restou o desvanecimento, segundo o Sr. Adolfo Pizano. Isto é, 

os habitantes passaram a não acreditar em propostas ou planos 

sugeridos por organismos externos à sua realidade.
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A partir daí, criaram-se situações contraditórias. Por 

um lado, as necessidades e aspirações exigiam que a 

experiência coletiva continuasse; de outro, as dificuldades 

contribuíam para que alguns habitantes desistissem desse 

empreendimento.

A Comunidade poderia ser descrita como de base 

Cooperativa, e, mais recentemente, acentuando traços de 

evidentes iniciativas individuais, a ponto de marcar diferença 

entre desempenho produtivo, na aquisição de bens e nos padrões 

de vida de algumas poucas famílias.

A relação da Comunidade com o meio ambiente poderia ser 

definida como integrativa, tomando como referência a 

utilização dos recursos naturais em larga escala, sem destruir 

(para sempre) a possibilidade de algum tipo de recomposição do 

ambiente.16

0 extrativismo predomina no sentido de suprir as

condições básicas de existência, expresso na coleta de frutos 

sazonais, madeiras diversas, folhas de palmeiras. A caça e 

pesca são práticas comuns, onde se destacam soluções para a 

captura de origem indígena.

A exploração extrativa vegetal decorre de:

a) necessidade em obter espaço para o plantio;

b) utilização dos recursos para alimentação e

construção de habitações; e

c) como reserva de capital, conforme versão de técnicos 

da Emater.

Na falta de dinheiro, a madeira extraída pelo

proprietário ou com sua permissão para tal, supre uma

necessidade de momento.
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Para -fins de alimentação e construção de casas, dessa 

forma, lançam mão de elementos encontrados na região, o que

significa uma utilização potencial dos recursos do meio, com

decorrente formação de mata de capoeira nas áreas exploradas, 

quer pelo extrativismo, quer pelas práticas agrícolas. Os 

técnicos da Emater, entretanto, afirmam ser possível recompor 

estas áreas com o plantio de espécies da região.

Na atualidade (1991), existe uma proposta para manejo 

florestal, sugerido pela Embrapa e pela COOPJUTA. 0 objetivo é 

repovoar a região com espécies de valor econômico, entre estas 

o cupuaçú e, inclusive, existe a alternativa da implantação do 

dendê, espécie não-nativa. Há um viveiro em formação em Nova 

Esperança, com mudas de cupuaçú, graviola e outros frutos.

No tocante às práticas agrícolas, os habitantes têm

noção de cuidados específicos para o não esgotamento do solo. 

Uma prática comum consiste em não limpar totalmente o terreno, 

conservando-se restos da coivara (queimada). Assim, mantém-se 

o solo parcialmente protegido.

A agricultura, em 1975, era mais voltada para a

subsistência, mas atualmente observei significativa tendência 

de produzir para comercialização, o que implica em menor 

diversidade nas variedades de espécies plantadas. Isto acaba 

por inviabilizar o rodízio de culturas, ideal para um maior 

aproveitamento da fertilidade do solo.

0 deslocamento para Parintins só é possível por meio

fluvial, utilizando cascos (canoas rústicas entalhadas no

tronco de itaúba, louro), canoas ou motor (embarcação chata). 

Na época da vazante (junho/novembro), só se permite a



atracação ' dè embarcações dé pequeno porte, com significativo 

aumento nas distâncias.

Em 1975, constatei que era mantido o inter1igamento com 

outras comunidades por estradas. Uma dessas ligava Boa 

Esperança à Comunidade de Toledo Piza; atualmente, acha-se 

inviabi1izada por estar contida em propriedade particular; 

outras estradas equivalem às vicinais, se comparadas a outras 

regiões do país. As estradas eram conservadas anualmente 

(existiam verbas de Prefeitura de Parintins destinadas a esse 

fim). Geralmente, os trabalhos de recuperação eram e continuam 

sendo realizados no período da enchente (março/junho e 

outubro/janeiro), como forma de compensação ocupacional no 

período em que ocorre redução na produção agrícola e 

extrativa, por efeito da acentuada precipitação de chuva.

A Comunidade conta, na atualidade, com dois pequenos 

motores, um particular e outro comunitário. Existe um maior 

fluxo de deslocamentos por terra onde utilizam bicicletas, 

carroças e, eventualmente, um caminhão (pertencente*a um grupo 

de Parintins, que explora a extração da madeira), a título de 

carona.

As estradas encontram-se precariamente conservadas. A 

que acessa Boa Esperança à Comunidade de Brasil Roça, por 

exemplo, está interditada. A alegação é de que não existe 

verba da Prefeitura para sua recuperação. Com isso, os

habitantes ficam aguardando a iniciativa do poder público.

A Comunidade tem passado por ciclos de alternância

populacional desde quando foi fundada, em que se altera

si gni ficativãmente o número de habitantes. Para efeito do

EO
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ingresso de novas famílias, têm-se os seguintes procedimentos: 

a família que chega deve procurar a Diretoria (Conselho da 

Comunidade), composta por todos os presidentes de 

associações.* Quando isso não ocorre, a Diretoria toma a 

iniciativa do contato.

Procura-se saber as intenções das famílias que se 

candidatam ao ingresso, ou seja, o que pretendem fazer na 

Comunidade. No caso de permanência, são colocados os direitos, 

que podem incluir a concessão de uma propriedade que se sabe

não mais ocupada, e os deverês, entre estes, a família deve

ter comprovadamente vida cristã, sem o vício do álcool e 

comportamento dentro de rígidos princípios morais.

Próximo à beira (ancoradouro), reduziu-se o número de

habitações, comparando-se 1975 a 1991. Hoje é notório o 

aumento de habitações próximo ao Igarapé Grande, na direção de 

Nova Esperança, indicando-a como fonte produtiva.

Nova Esperança surgiu por volta de 1978. Na realidade,

constituiu extensão da estrada original da Comunidade, para

além do Igarapé Grande. Ali foram adotados novos padrões de 

medição das quadras, em relação a Boa Esperança: aumentados 

para 5 ha. Os mais jovens que possuíam quadras em Boa 

Esperança, abriram mão destas para os mais velhos, em troca de 

novas quadras na Colônia Nova Esperança.

Assim, abriu-se mais um ciclo propicio ao aumento 

populacional. Famílias foram atraídas para a nova frente de 

trabalho, embora tenha que ser relevada a questão de acesso, 

pela conservação inadequada da ponte e da estrada.

^Congregação Hariana, Clube de Esportes, Clube de Jovens, Clube Santa Harta (Clube de Hães),
Apostolado ds Oração, Sociedade de Nove Hulheres, "Sociedade", Grupo Folclórico, etc.
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A évásão dos habitantes nos anos 70 era atribuída ao 

•fracasso da experiência cooperativa; a mais recente é 

atribuída às di-ficuldades para o escoamento da produção. Em 

1986, chegou a contar com 59 -famílias, sendo a mais povoada da 

região.

Considerando abril de 1991, residem trinta e cinco 

famílias, contingente sensivelmente aumentado, se for tomado o 

ano de 1988 como referência. Neste, estava reduzido a vinte e 

nova famílias. Estima-se que, no momento, ultrapasse a 

duzentas e vinte e sete pessoas o número dos que residem em 

seu perímetro, devido á chegada de mais uma família que ainda 

não foi cadastrada pelo Agente de Saúde, Sr. José Onailton dos 

Santos, e que se estabeleceu na Colônia Nova Esperança. A 

propósito, apresento quadro cujos dados foram coletados na 

própria Comunidade:

QUADRO í - P0PULAC80 RESIDENTE

FAIXA ETÁRIA
1988 1989 1990

Hasc. Feia. TOTAL Hasc. Fes. TOTAL Hasc. Fea. !TOTAL

Henores de í ano 06 03 09 09 08 11 07 05 18
De i a 4 anos 19 19 38 84 15 3? 83 14 37
De 5 a 14 anos 37 30 67 46 40 86 43 37 80
De 15 a 49 anos 33 38 65 48 35 77 43 34 77
De 50 e mais 18 06 18 13 07 80 13 08 81

TOTAL 108 90 198 134 99 833 189 78 887

FONTE: Ficha Perfil da Coaunidade de Boa Esperança - SESAU-PDRI - Governo do Es
tado do Amazonas - 1988/1991

Observo que no período considerado há uma variação 

sensível no número de habitantes, que pode ser explicada por 

freqüentes deslocamentos e que constitui um fluxo de entrada e 

saída que tem caracterizado a Comunidade desde seu surgimento.
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Essa variação não chega a alterar significativãmente a média 

de -famílias residentes, algo em torno de 30, ao longo de sua 

exi stência.

é notório o predomínio do seno masculino em relação ao 

-feminino, para este -fato não encontrei nenhuma explicação.

A -faixa etária abaixo de 14 anos corresponde a mais da 

metade da população, e se -for tomada a -faixa situada até 49 

anos, veri-fico que a população é majoritariamente jovem, ou 

seja, menos de um quinto da população tem 50 ou mais anos de

idade. Isto não pode ser atribuído somente a uma baixa

expectativa de vida mas, também, a eventuais deslocamentos das 

famílias para Parintins (sede e outras 1 oca 1idades), outras 

cidades do Amazonas e até mesmo para outros estados, entre 

estes Rondônia.

Existem famílias que planejam sair da Comunidade, para 

que os filhos possam continuar os estudos, alimentadas pela 

crença que através da educação galga-se outras ocupações, que 

podem proporcionar maior prestígio social.

Próximo ao núcleo, de modo geral, não há renovação no

plantio; predominam, nas antigas quadras, culturas de quinze a 

vinte anos.

Boa Esperança não foi incluída no Programa de 

Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI) em sua amplitude por 

não apresentar requisitos que atendessem aos critérios 

exigidos, tais como: escola e posto de saúde em alvenaria;

poço semi-artesiano; fabriquetas, como por xemplo de farinha- 

de-mandioca; a titulação da terra.



Na Comunidade, atualmente, já existe a categoria do 

morador rural (o agente de saúde, aquele que eventualmente 

vende a mão-de-obra, o professor), o qual reside mas não tem 

propriedade, não trabalha a terra. Com isso, a urbanização se 

converte em paradoxo: o espaço social criado nao é urbano, nem 

é rural. Os jovens adultos vivem, às vezes, sem plantar. Aí o 

ocorre o discurso vazio, isto é, pessoas que vivem na sede sem 

produzir e, no entanto, são as que recepcionam os técnicos que 

para lá se deslocam e que falam em nome da Comunidade, dos 

problemas que não vivenciam, pelo menos em relação ao tipo de 

produção que a caracteriza.

Além disso, existem pessoas na Comunidade alheias a 

esta. que se dedicam à extração de madeira e a algumas

atividades agrícolas, ou prestando serviços, mas que não se

identificam e nem são identificados como comunitários. Existe 

a vérida de mão-de-òbra (diarista), em 1975 isso já ocorria, 

mas em pequena escala.

A questão da posse da terra, ainda, constitui sérito 

problema: das ântigas declarações de posse fornecidas em 

cartório, passando pela regularização do INCRA. Nada de

resolvido existe. 0 título fornecido pelo INCRA acabou sendo 

contestado, porque a área pertence à Gleba da Vila Amazônia (a 

região do Zé Açú está toda contida nesta Gleba), cuja

propriedade é atribuída a herdeiros, residentes em Belém do 

Pará.
■ - r ; i ;

Assim, a condição de posseiros ainda não -foi superada, 

o que interfere quanto à estabilidade do assentamento e em 

relação a outros possíveis finaneiamentos.

24
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0 advento do crédito, promovido pela Cooperativa para 

seus associados, tem estimulado a produção agrícola, embora 

concentrando-se em alguns produtos. No caso mais evidente tem- 

se a banana.

0 depoimento de um dos pioneiros expressa o seguinte:

( ___) antes do crédito se comia o melhor do que era produzido,
essencial era a sobrevivência da família; hoje se um agricultor 
obtém urna boa produção, o melhor dela é vendido, (coletado em 
abril de Í99Í)

Tal constatação signi-fica que não existe uma

compreensão do que é excedente; vende-se a produção e,

posteriormente, são obrigados a comprar o que necessitam.

Fisicamente, hoje, o núcleo da Comunidade encontra-se 

modificado em relação a Í975; o prédio da igreja agora é de 

alvenaria; foi construído um posto de saúde, além de uma

escola (duas salas), ambos em alvenaria. Conta ainda, com um

motor a diesel que aciona a iluminação do núcleo em algumas 

ocas i ões.

No tocante às intervenções políticas, a Comunidade tem 

os seus problemas resolvidos imediatamente, isto é, durante as 

campanhas políticas tudo se consegue. Com isso, os habitantes, 

mais uma vez, ficam esperando soluções de fora, envolvendo-se

no atendimento que se traduz pelo assistencialismo, o que

possibilita o cerceamento das iniciativas locais.

A Comunidade tem seu foro de proposições e soluções de 

suas questões, conforme já mencionei anteriormente, no

Conselho da Comunidade, que é formado pelas presidências das

várias associações que Boa Esperança integra e que responde
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pelas regras de convivência entre os habitantes. 0 Conselho é 

mais conhecido como Diretoria, a instância que leva os planos 

para o povo, com reuniões mensais, onde as pendências da 

Comunidade são apresentadas, debatidas e resolvidas.

0 puxirum (mutirão), amplamente praticado na Comunidade 

no passado, acha-se em desuso. Para um dos i n-f ormantes, sua 

adoção faz com que o trabalho renda mais e sirva para 

aproximar as pessoas; entende que o -fracasso no plantio deve- 

se ao período em que o mutirão não foi praticado, pois cada um 

trabalhava para si. Segundo ele, quando as pessoas se associam

a produção aparece. E acrescenta: (__) deve-se voltar ao reutirão (___) melhor

seio será coa o iutirio (__) 0 núcleo da cooperativa trabalha eu sutirão, tem uais validade, é sielhor.

Atualmente, a Comunidade tem uma improvisada solução, 

que penaliza as pessoas que produzem em Nova Esperança. Para 

diante do Igarapé de Cima (Igarapé Brande); a ponte que foi 

construída (troncos dispostos horizontalmente acompanhando o 

curso do rio, submersos, e outros verticais, com aterramento a 

título de acabamento) pelos comunitários acha-se 

inviabilizada, devido, principalmente, às chuvas. Em certo 

trecho, o Igarapé vazou em pontos fora do seu curso, inundando 

a estrada. As ladeiras, cabeceira natural do Igarapé, também 

vêm transtornando o deslocamento, além da precária conservação 

da estrada.

Um problema significativo para a Comunidade diz 

respeito ao abastecimento de água para consumo. Várias 

tentativas já foram feitas; desde a abertura de poços, sendo 

que apenas um deles funcionou durante algum tempo, vindo a 

apresentar açoreamento em sua base e implicando em seu



aterramento (com lixo). Hoje, os habitantes utilizam dois 

olhos d'água, cuja coleta demanda distâncias significativas 

para algumas -Famílias, além das águas do Igarapé Grande. 

Nestes locais, além da coleta de água para fins diversos, 

lava-se roupa e toma-se banho. Existe ainda, um poço artesiano 

(no núcleo) desativado.

Em 1975, existia um horário específico para o banho
r .

(mulheres separadas dos homens). Em 1991 foi dito que não mais 

existe esta separação. Entretanto, não observei nenhuma

alteração. Além disso, as pessoas, em momento algum, tomam 

banho despidas.

A propósito do poço artesiano existem versões variadas. 

Uma delas, a do padre que atende à Comunidade, aponta que os 

recursos foram doados pela Igreja Católica para a sua

construção. Mais recentemente, segundo o mesmo informante, 

foram repassados recursos para o conserto da bomba, mas este 

não foi providenciado. Outra versão diz que o terreno da

Comunidade é inadequado para a construção do poço.

A questão acima reflete o paternalismo, absorvido pelos 

moradores, em decorrência de ações institucionais que se

propõem a resolver os problemas da Comunidade com doações,- por 

outro lado, indica que sempre vai existir alguma explicação 

por parte dos habitantes, pelo que deixaram de fazer.

Um outro padrão de valor, de significativa 

representação, pode ser percebido no seguinte fato: após o

casamento, o marido afastou-se da esposa por três meses, para 

extrair madeira. Quando retornou, a esposa não o quis mais. 

Posteriormente, a mulher resolveu casai— se, mas a Diretoria

27
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não queria permitir. Seu pai intercedeu junto ao padre e este 

resolveu regularizar a situação. Não houve menção à anulação.

A Comunidade sempre procura um responsável pelo sucesso 

ou insucesso para alguma coisa. A Emater, por exemplo, é 

acusada de não levar nada material, somente orientação 

"educativa" (técnica).

A divisão do trabalho agrícola que predomina na
r ,

Comunidade, consiste em uma prática onde o marido e os filhos 

mais velhos limpam e roçam o terreno, a mulher, as filhas e 

filhos menores plantam; dependendo do plantio, todos 

participam da colheita.

Verifiquei que os habitantes se utilizam de gestos 

universais, como acenos, aperto de mão (este menos evidente). 

Na pronúncia o a tem som de u.; a expressão “hum-hum",17 

equivale ao sim. Emitem um som gutural que, mesmo á distância, 

possibilita ao ouvinte identificar quem o emite e serve para 

avisar quanto à aproximação. Têm ocorrido modificações no tipo 

de comunicação, principalmente entre os jovens, com ocorrência 

de xingamentos e a substituição de termos regionais, como por 

exemplo, dizer "mutirão" em vez de "puxirum".

Segundo a Igreja Católica, os núcleos populacionais são 

elevados à condição de comunidade somente com o advento da 

religião. Daí que, de colônia de trabalho, iniciativa dos 

pioneiros, à Comunidade se antepõe à intervenção da religião. 

Antes, Boa Esperança não passava de um local habitado.

A religião se expressa pela oração, pela eleição de um 

padroeiro (São José) e pela construção da capela, tornando-se 

um fator de aglutinação, de desenvolvimento do núcleo, até se 

alçar a condição de Comunidade em Cristo.
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Algumas das atividades propostas pela Igreja Católica 

consistem em cultos, comemoração de -festas rei i giosas, 18 além 

de um campeonato interlandino de futebol. Quanto à 

interferência , esta se apresenta, também, na eleição do 

presidente (comunidade e associações) vetando, por exemplo, 

aqueles que não sejam efetivamente cristãos. As normas e 

padrões de comportamento são geralmente de inspiração cristã. 

No conjunto, a organização que prevalece é a de base 

religiosa.

Notei, na atualidade, indícios no aprofundamento da 

religião e tomei como referência a nomeação de dois ministros, 

formados pela Igreja, que desempenham funções atribuídas aos 

padres.

Presenciei cultos e rituais pertinentes à Semana Santa 

(1991), constando de culto, cerimônia do lava-pés, com a 

representação e utilização de diálogos da bíblia e com 

participação significativa dos habitantes, conduzidos pelos 

ministros e representantes da Congregação Mariana.

Durante a Semana Santa, registrei a ocorrência de 

procissões e sessões de rezas, até o esgotamento, iniciados na 

quarta-feira e encerrando-se na sexta, à tarde, devido ao 

cancelamento de mais um culto previsto para sexta à noite, 

atribuído ao cansaço.

Os que não participavam diretamente das atividades 

religiosas mantinham os aparelhos de rádio sintonizados na 

Rádio Alvorada, propriedade da Igreja, que, na quinta e sexta- 

feiras, alternava a programação entre orações, passagens 

radioteatralizadas da Vida de Cristo, além de reforços quanto 

aos valores da vida cristã.
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Dentre as associações existentes na Comunidade, pelo 

- menos três são eminentemente voltadas para a religião: 

Congregação Mariana, composta de homens; Apostolado de Oração, 

composta de mulheres e o Clube de Jovens; as demais mantém 

vínculos possíveis de serem precisados como voltados para a 

religião, embora não declarados. Todas as associações

contribuem para a Festa do Padroeiro e outras atividades

propostas pela Igreja.

Ainda na Semana Santa observei a prática da Recomenda 

das Almas (contrato com as almas: uma obrigação da qual

somente homens participam). Ritual realizado na quinta e 

sexta-Teira, madrugada afora. Consta de um grupo de homens que 

entoam algo muito parecido com ladainhas, composto de quadras 

dedicadas às almas do purgatório. As quadras pedem proteção 

para os vivos e descanso para os mortos. Durante o ritual, 

conservam as cabeças cobertas com panos. 0 compromisso tem a 

duração de sete anos, para quem nele se i n i c i a  e múltiplos de 

sete, para os que desejam permanecer cumprindo o rito. Segundo 

informação, não pode haver -falha, ou seja, interrupção na 

prática, sob o risco da pessoa ser judiada pelas almas.

Algumas famílias costumam colocar cruzes na frente de 

suas casas por ocasião da Semana Santa. E quem matar uma cobra 

na sexta-feira Santa obtém a salvação eterna, equivalendo ao 

perdão de todos os pecados cometidos durante toda a vida. Esse 

foi mais um dos registros que tive oportunidade de obter e que 

congrega, ao mesmo tempo, a questão da religião com a 

incidência de cobras (surucucus) da região, e decorrente 

necessidade de sua eliminação.
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A culminância da religiosidade da Comunidade se 

expressa na Festa de São José. Esta comemoração era realizada 

em maio, tendo sido transferida para agosto, em decorrência 

das chuvas. Neste evento recebem caravanas de outras 

comunidades e o padre permanece em Boa Esperança durante os

festejos, que duram cerca de dois dias. Ocorrem jogos, com a

participação de times de outras comunidades e são montadas
r,

barracas destinadas à venda de produtos locais e lanche 

(merenda); além disso são realizados bingos.

As rnani f estações -folclóricas são de inspiração

religiosa. ü Auto do Pássaro Surucuá/ 19 onde música e teatro

mesclam-se em variantes de bem e mal, com inquestionável

sincretismo, o personagem que se diz médico, age como

curandeiro (pagé), inclusive com a incumbência de ressuscitar 

o pássaro, neste caso, ele passa a ser divino. Essa

manifestação é uma variação do Boi-bumbá e consta de batuques 

e outras variações musicais, cujo texto lembram desa-fios. 

Fazem três anos, tomando 1991 como re-ferência, que não 

representam o Auto do Pássaro. Em 1988, algumas meninas 

atuaram na representação do pau-de-fita.

Até 1974, existiam dois curandeiros na Comunidade. A 

mulher -foi responsabilizada pela morte de um comunitário, em 

conseqüência de um tratamento inadequado. Pressionada pela 

Congregação Mariana foi obrigada a se mudar da Comunidade, 

juntamente com o outro curandeiro.

** Pássaro Surucuá: em.usa detenainada floresta existe um pássaro sagrado, admirado pelo seu 
canto por todos os habitantes e protegido de Aninga (Senhor da Floresta); o Surucuá é perseguido e morto 
por um caçador, pores, o Aninga envia o Tuxáua, ou Investigador, com alguns índios, ei busca do assassino; 
encontrado, o caçador; é condenado a ressuscitar o pássaro, este pede ajuda a us doutor (sádico), que 
assistido por im  enfermeira, consegue restituir a vida do pássaro.
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Em 1975 registrei a ocorrência de uma infinidade de 

mitos, principalmente de origem indígena, tais como: juma, 

cobra—grande, curupira, boto; além de lobisomem e visagens 

(equivalente a fantasmas) .130

No caso de falecimento, a casa era abandonada durante 

alguns dias. No sepultamento optam por colocar o corpo ao lado 

de outro membro da família já falecido.

□ luto é rigorosamente cumprido, durante um ano para o 

homem; no caso da viúva, para toda a vida, somente suspenso 

enquanto estiver trabalhando.

A criança, quando falece, recebe a denominação de 

anjinho. Para os natimortos e crianças falecidas foi destinada 

uma área de sepultamento denominada "cemitério dos anjos".

Na doença, são solidários e quando convocados para o 

puxirum, atendem prontamente, embora um dos informantes tenha 

criticado o não-retorno, quando chegou a precisar do apoio dos 

que havia ajudado anteriormente.

No embarque e desembarque de mercadorias, no

ancoradouro, observei que se ajudam mutuamente. 0 mesmo não 

ocorre no transporte dos produtos para Parintins; 

eventualmente é assumido por uns poucos em benefício de todos.

Não observei, nem foi indicado pelos informantes,

comportamentos de extremada violência (crime, etc.). Em Boa 

Esperança não é permitido o uso de bebidas alcoólicas. 0 fumo

de rolo (porronca) vem sendo substituído por cigarros

industrializados; fumam com acentuada freqüência, os homens, 

principalmente.

Observei a manifestação de preconceito em relação a
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negro. Uma criança negra era alvo de brincadeiras onde era

comparada a macaco, ou chamada de Pelé.

D Sr. Adolfo Pizano, em 1975, apontava como a maior

dificuldade para a Comunidade a falta de colaboração. No caso, 

referia-se ao escasso envolvimento dos habitantes no que se 

tratava de questões comuns. Este senhor tecia críticas,

principalmente, ao Presidente da Comunidade, conforme depos:

A administração tem que demonstrar desenvolvimento. Não tem 
demonstrado. 0 que tem-se feito está sendo gasto era 
inutilidades, (depoimento coletado em maio de 1975)

ü sr. Adolfo fez ainda algumas considerações sobre a

iniciativa e a questão da criatividade, conforme registro:

( ___ ) o merecimento só ves quando é demonstrado o espírito de
iniciativa; sem esse espírito de zelo e criatividade não pode 
haver desenvolvimento, (depoimento coletado es maio de 1975)

Na seqüência, opina sobre a relação ideal que deveria 

existir entre a Comunidade e o Governo:

0 governo deve intervir no trabalho, na orientação, no 
financiamento, para que o homem possa realmente trabalhar, 
concluir uma ideia, (depoimento coletado es saio de 1975)

Ressalta, ainda, a questão da intervenção não orientada 

para os interesses da Comunidade, adiantando uma recomendação 

que muito se aproxima da idéia de Educação Permanente:

(  ) não se pode agredir o povo com determinadas idéias Ce
que deve existir] usa formação paulatina, respeitando os 
antecedentes da Comunidade, (depoimento coletado em maio de 
1975)
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Conforme se observa nesta série de depoimentos, alguns 

habitantes conseguem visualizar sua realidade, opondo 

claramente sua situação ainda por se resolver e a desejável.

Atualmente (1991), conforme referencia anterior, estão 

sendo retomadas as práticas cooperativistas, com a formação de 

um núcleo cooperativo ligado à Cooperativa Mista dos 

Juticultores de Parintins (COOPJUTA). Até março deste ano, 

quatorze famílias estavam fazendo parte do quadro de 

associados; no começo de abril já eram dezoito.

Estimulados pela possibi1idade de escoamento dos 

produtos devido à aquisição de um motor ( b a r c o  chato), o Boa 

Esperança, pago com o trabalho coletivo, e sendo avalizados 

nesta compra pela Igreja, tem retomado a produção de -Forma 

mais intensiva.

No tocante à manutenção das estradas, fundamental para 

o escoamento da produção, predomina a versão de que os 

habitantes estão aguardando a iniciativa da Prefeitura, isto 

é, a remuneração de seus servios (com refeição).

Em 1975 eram comuns os encontros de DC (desenvolvimento 

de comunidade) e treinamentos com a finalidade de 

evangelização, promovidos pela Igreja, com a participação de 

representantes de outras comunidades. Em um desses encontros, 

o realizado na Comunidade de Santo Antonio do Tracajás, foi 

aventado que os habitantes estavam pensando em

{ ___) dar ui« maior impulso na aprendizagea de culturas
[referência à produção agrícola], porém es detrimento do ensino 
de i °  grau. (depoimento coletado em 1975)
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Acredito que esta determinação indicava que os 

habitantes sentiam maior necessidade de suprir a condição

produtiva, mesmo que em detrimento de um tipo de ensino que,

no máximo, somente al-fabeti zava .

No tocante à participação dos habitantes nas

associações, o trabalho coletivo proposto elimina a
/
possibilidade de utilizar o dinheiro da despesa caseira, isto 

é, o produto do trabalho coletivo é destinado exclusivamente 

para os gastos que a Comunidade necessita para se manter. Um 

detalhe que me chamou a atenção evidencia que parcela 

significativa dos recursos obtidos destina-se ao custeio das 

práticas religiosas: cultos, comemorações e hospedagem do

padre.

A prática do futebol tem uma finalidade não declarada, 

e que se constitui na estimulação dos jovens ao trabalho, isto 

é, existe uma quadra destinada ao plantio, cujos rendimentos 

destinam-se a despesas do time e a obras da Comunidade.

Existem duas cantinas, funcionando diariamente, embora 

em horários não determinados, que comercializam os produtos de 

primeira necessidade.

Cabe uma menção á atuação da Emater-AM, com trabalho de 

orientação "educativa"; do extinto Campus Avançado da UERJ, 

atualmente substituído pelo Campus da Universidade Federal do 

Amazonas; da Fundação SESP, entre outras instituições que, de 

certa forma, tiveram/tem algum tipo de participação no 

processo de organização de Boa Esperança.

Não posso deixar de mostrar, nesta proposta, o que é 

Boa Esperança - enquanto pano-de-fundo para uma idéia sobre o
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papel da educação direcionada para agrupamentos do interior e 

que se constitui, basicamente, em conhecer para depois 

intervir -, de realçar a necessidade de um aprofundamento 

teórico sobre esta realidade social. Tal intenção se assenta 

no suposto de que a contribuição deste estudo sinaliza a 

possibilidade de considerar a DRGANIZAÇ20 DOS HABITANTES DA 

COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, PARINTINS-AM, COMO PRATICA DE

EDUCACSO PERMANENTE, lançando mão, do que denomino de 

exploração técnica-intuitiva de buscas referenciais, quer no 

campo teórico, quer no campo da prática.

A questão remete-me a uma reflexão da validade das 

práticas culturais de agrupamentos humanos que, afastados de 

centros urbanos capitais, conseguem desenvolver uma 

sobrevivenci a organizada.

Embora em condiçoes marcadamente adversas, esses 

agrupamentos extraem do meio os elementos necessários para

continuarem existindo, embora com soluções freqüentemente

apontadas como primitivas. Não posso deixar de ressaltar um 

argumento de PARKIN (1976: 16) ao admitir que em todos os

estágios do ser humano

( ___) existe una interacción entre el ser husano y su
ambiente, durante la cual aquél transforma o reconstruye 
psíquica o mentalmente todo cuanto, dentro de su entorno, linda 
con su vida. Haciendo esto, se transforma a si misrao y mejora 
la calidad de su vida ( ___ )

Boa Esperança, cujos padrões de vida são tidos hoje 

como deficitários, quando comparados aos de outras regiões, 

acaba por ser incluída em políticas governamentais, cujas
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estratégias nem sempre permitem a superação das desigualdades, 

por centrarem-se sob uma determinada orientação econômica que, 

geralmente, não contempla suas práticas.

0 processo de ocupação espacial de Boa Esperança, 

enquanto expressão da própria política de ocupação, 

coloni 2ação e integração da Amazônia, inicia-se quando da 

política desenvolvimentista e corresponde ao incremento do 

capitalismo, no Brasil, em sua versão de apro-fundamento da 

relação de dependência, tônica de uma década, a década de 70.

Nessa perspectiva, Boa Esperança, é submetida a campo 

de experimentação para toda uma gama de intervenções, 

merecendo a atenção da Igreja Católica e outras instituições 

oficiais, inclusive do Campus Avançado da Universidade do 

Estado da Guanabara (atual Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro), envolvido na dinâmica do Projeto Rondon que 

compunha, juntamente com a SUDAM e outros órgãos 

governamentais, um aparelho de difusão da ideologia da 

segurança com desenvolvimento, sucessora do pacional 

desenvolvimentismo da década de 50, elevada à condição de 

prioritária na década de 60 e, finalmente, efetivada na década 

de 70.

Enquanto estratégia de desenvolvimento, de base 

intervencionista, e cuja relação de dependência passa a ser 

intensificada, essa política atingiu a Amazônia pela 

estimulação do processo migratório, e por alternativas 

produtivas, como, por exemplo, a exploração do guaraná e da 

pimenta-do-reino, recursos ainda em disponibilidade.

A ocupação, desse modo, foi incentivada por uma 

política fiscal que tomava a denominação mais geral de
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Operação Amazônia, embora estivesse nela embutido bem mais que 

medidas econômicas. 0 Fundo para Investimentos Privados do 

Desenvolvimento da Amazônia (FIDAfl) , a rearticulação do Banco 

da Amazônia (BASA), e criação da Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (SUFRAMA), em 1967, e POLAMAZõNIA, -foram 

alguns dos mecanismos acionados para articular a política- 

econômica, na região, atrelados a uma realidade nacional

ímpar, por constituir um estado de exceção, e cujos reflexos

ainda hoje vivenciamos, pelos desdobramentos negativos a que o 

pais está submetido.121

Boa Esperança não é uma ilha dentro da conjuntura

nacional, embora tenha surgido em uma realidade que

originalmente caminhava para uma consciência de comunidade, 

pela adoção de práticas culturais desencadeadas por um 

processo de coletivização. Natural ou não, esperado ou não.

Entendo que foi natural, a base de sua formação, 

tomando-se, para tal, depoimentos de um de seus fundadores, o 

Sr. Adolfo Pizano (posteriormente ratificado em outros tantos 

depoimentos). Neles (depoimentos) mencionava o gosto pelo 

trabalho e pelo que nele estava envolvido, por saberem que a 

iniciativa corresponderia a uma resposta para suas aspirações

e necessidades, isto é, sustentarem-se e às suas famílias. 

Esperavam melhores condições de existência; a Comunidade de 

Bom Socorro já não comportava os que se aventuraram pela 

esperança de terra e trabalho, sem patrão.

Na realidade, tal processo, ao envidar uma experiência 

coletiva na busca da sobrevivência, expressa a própria

complexidade que envolve os conceitos de comunidade, sociedade



39

e política de organização. 0 desenvolvimento de comunidade por 

quê? para quem? e para que? que pretendo explorar mais 

adiante.

Ao se adotarem soluções alienígenas, e assim denomino 

tudo aquilo que, por ser exterior e pela ausência de

compromissos com a realidade local, indica serem soluções

infrutíferas, as instituições não distinguiam Boa Esperança de
f ,

outras realidades; a opção por tecnologias e orientações 

estranhas à Comunidade sufocaram a adoção de técnicas

si ngulares, ee que, reorientadas, surtiriam efeitos mais

positivos. As soluções técnicas, planejadas sem prévio 

reconheci rnento do que é a Comunidade, de longe não são aquelas

possíveis de serem apreendidas e as mais adequadas para o

entorno e a vida dos habitantes.

As intervenções, mais experimentos do que medidas 

técnicas conscientes, geralmente tem se fundamentado em bases 

educativas, embora tudo indique que os modelos adotados não 

possuam adequação à realidade local.

Não apontando para a realidade do cotidiano da 

Comunidade, e agindo no plano das aparências, os agentes do 

desenvolvimento (da modernidade) que atuaram/atuam em Boa 

Esperança não perceberam/percebem razões do tipo cultural e, 

desse modo, local. Dai a indicação de não serem obtidos 

resultados positivos quanto às intervenções. Isto quer dizer 

que, as intervenções centradas mecanicamente no econSmico e 

desconhecendo a complexidade e peculiaridades que compõem os 

variados agrupamentos do interior brasileiro, não deixam 

margem para a superação do estágio em que se encontram.
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No caso da comunidade de Boa Esperança, têm-se 

informações que apontam para intervenções, efetivadas no 

sentido de possibilitar a superação de deficiincias, cujas 

conseqüências não surtiram o efeito desejado. Estas serão 

devidamente tratadas no escopo do trabalho.*3

Notórias são as práticas culturais de Boa Esperança, 

cujas remotas origens ainda respondem pela sobrevivência e que 

se apresentam, mesmo quando não devidamente compreendi das, de 

suma importância para sua identificacão como comunidade. Boa 

Esperança não se restringe a um agrupamento de trabalhadores 

rurais, minha descrição inicial assim o demonstra; as práticas 

culturais da Comunidade, pelo que pude observar, pressupõem a 

condição de possibi1itadoras de uma organização singular, quer 

pela adoção de técnicas simples, porém adequadas ao meio, no 

tocante à produção, quer pelas soluções encontradas para o 

assentamento e sobrevivência de sua população.

Baseando-me na literatura e na experiência de campo 

quero indicar elementos que endossem ou não, se“ as práticas 

culturais podem ser consideradas como práticas educativas, e 

se servem para validar a organização de Boa Esperança, 

enquanto promotora e beneficiária destas. Destaco os elementos 

de educação permanente enquanto possibi1itadores da existência 

do homem, em construção, que procura soluções de acordo com o 

seu entorno em sua ótica cultural. Esta é a direção que 

pretendo imprimir no desenvolvimento deste trabalho.



NOTAS DE REFERÊNCIAS

eFLEURY e FISCHER ( Í989: £0) atribui maior importância ao papel dos, fundadores da organização 
no processo de moldar seus padrões culturais: os primeiros líderes, ao desenvolverem formas próprias de 
equacionar os problemas da organização acabas por imprimir a sua visão de mundo aos demais e também a sua 
visão do papel que a organização deve desempenhar no mundo.

F̂ERNANDES (197£: 46-47) indica que a história social do Brasil se construiu, no plano sócio- 
dinamico, através de pequenas aglomerações humanas, relativamente condensadas em torno de certos foros de 
concentração, mas altamente dispersos no conjunto de territórios ocupados. Admite que seria difícil 
enumerar todos os tipos de pequenas comunidades que apareces ao longo da formação colonial da sociedade 
brasileira e que persistem.

AOIdem, ibidem (4ó).

AABIéGUES JÚNIOR (Í960: £29) menciona que o catolicismo foi-se difundido pela Amazônia, 
sobrepondo-se às influencias ameríndias.

ieIdes, ibidem (199/£0í) indica como início do povoamento da Amazônia a exploração das drogas 
do sertão: sassafrás, baunilha, salsaparrilha, copaíba, salsa, cacau, cravo, canfístula, pita, quina, 
urucu, canela, algodão, carajuru, puxuri, fibras, semente oleaginosas, resinas, ervas medicinais, etc. 
Henciona que a sociedade que se formou na Amazônia passou da colheita das drogas do sertão para a 
exploração agrária.

13C&NBIB0 in FERNANDES ( í972: 53) aponta que nas unidades fundamentais do povoamento se 
desenvolveu uma população dispersa, móvel, livre, branca ou mestiça, geralmente de branco e índio, cois 
pouco sangue negro. BléGUES JÚNIOR (1960: Í95-206/EÜ7) escreveu que no fim do século XIX eras nordestinos, 
fugidos do sertão árido pelas secas, os devassadores do território amazonense.

14BARRÜS (1977: 192-193) admite que a tradição indígena foi, na região amazônica, quase que a 
única escola do sestiço e do caboclo beira-rio, representada pelos objetos e maneiras* de caçar e pescar, a 
utilização da mata como armazém fornecedor da grande maioria de alimentos, etc.

A5RIBEIRG (1977: 445) afirma que a maioria dos habitantes da Amazônia é cabocla, de- sangue 
ameríndio, temperado pelo europóide ou pelo negro africano. BIeGUES JÚNIOR (1960: 198-21i-217-218) 
escreveu que o caboclo amazônico, síntese do homem regional, é o herói que habita estas florestas e rios.

16HU3SÜLINI in FERNANDES (Í97E: 77) afirma que toda s comunidade que tenha chegado a um estado 
de grande isolamento desenvolve uma íntima dependência em relação ao ambiente qu.e lhe satisfaz as 
necessidades.

A7RIBEIRQ (1977: 468) faz uma referência à expressão “em-em" como um tupinismo muito comum e 
que se ouve intercalado nas frases dos que conversam, equivalendo a "sis" em tupi.

58BIÉGUES JÚNIOR <i9ó0: £32) ao indicar as tradições que se vêm conservando e ainda comumente 
praticadas na Amazônia, aponta as festas de arraial como ui misto de religiosas e profanas, em pátio de 
igreja.

A*Ideei, ibidem (£30) menciona que o folguedo embora seja denominado de Boi-bumbá ele assume 
diversas fonas particulares: ora um pássaro, ora um réptil, ora um anfíbio. Lamas (1968: 34) e Carneiro 
(Í965: Í3ó) têm mais indicativos sobre esta prática.

^RIBEIFvO (Í977: 459) indica a csapora (caboclo peludo que anda montado num caetetu), a boiuna 
(cobra grande), Hboitatá (cobra ue fogo), irapuru ou uirapuru (ave sagrada da Amazônia), etc.
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eAOLIOEIRA (ÍS’88) apresenta urna abordagem no seu livro “Integrar para não entregar" que 
facilita a compreensão do quadro da região.

”LÉVI-STRAUSS (1989: 80) faz uma referência às culturas que, mesmo vizinhas, constroem 
sistemas inteiramente diferentes com elementos que parecera superficialmente idênticos ou muito próximos.

E3LIZAUR (Í9Ó8: 307) adverte que um programa de desenvolvimento de comunidade, fora de m 
contexto mais amplo, pode não somente deixar de ser bora, senão ate prejudicial; pode conduzir a desilusões 
e apatias que podem ser muito perigosas.



FRAGMENTOS DA CONSTRUÇÃO SOCIAL DE BOA ESPERANÇA: ALGUMAS 

FACES DE UM PROCESSO INCONCLUSO

CAPÍTULO II

A história do trabalho e do esforço humano é muito mais 
interessante e muito mais significativa do que a história do 
horaeu coio indivíduo. (GQRKI, 1984)

No Brasil, a década de 70 marcou a retomada de 

políticas governamentais de impacto na Região Amazônica. Boa 

Esperança surge no bojo do intervencionismo estatal 

brasileiro. Ou seja, a implantação da colônia de trabalho, de 

onde se origina, já está associada a uma gama de ações 

externas com características que muito se aproximam da idéia 

de desenvolvimento com assistência, cuja base cooperativa era 

intermediada por um Banco, o Banco da Amazônia (BASA), de

jurisdição -federal. Este é um dos -facies que tipifica a

intervenção; outros vão da Igreja Católica à Universidade do 

Estado da Guanabara (atual Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro) via Projeto Rondon.

Sobre a repercussão para a Comunidade, -fruto das

intervenções a que sempre foi submetida desde sua origem, 

cabem duas observações de suma importância:

a) a notória dualidade que opõe, atualmente, a noção de 

modernidade à de desenvolvimento típica da década de 

70;
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b) a contínua relação de Boa Esperança com diversas 

instituições interferiu em seu processo de 

organização e nunca foi devidamente compreendida 

pelos habitantes, embora indique mais prejuízos do 

que benefícios.

A propósito do exercício de políticas governamentais e 

a intermitente atuação da Igreja Católica, as seguintes 

interpretações foram interpostas pelos habitantes de Boa 

Esperança:

- negátivãmente: são poucos os que percebem o quanto 

representa o assistencialismo para a acomodação e a 

tendência ao ajustamento a uma dada situação, cuja 

tendência à reprodução de carência é notória;

- positivamente: a percepção dos habitantes contempla 

as intervenções enquanto corroboradores para a 

sobrevivência da Comunidade devido â impossibilidade 

de continuarem existindo isoladamente.

Boa Esperança é uma Comunidade! Mas, em que medida seu 

cotidiano lhe dá este status? Pode ser reconhecida como 

organizada? Há possibilidade de continuar existindo enquanto 

Comunidade, que se opõe à condição de agrupamento de 

traba1hadores rurais? Parece que sim, se se considerar que 

existe organização de base comunitária, o que implica na

condição dos habitantes trabalharem por conta própria, ao 

contrário daquela em que os trabalhadores rurais estão

submetidos à venda de mão-de-obra.

A história do homem, no tocante a agrupamentos

organizados, constitui a história da comunidade. Se, por
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exemplo, forem considerados os valores que permeiam os grupos 

tribais, por mais isolados e recuados no tempo, estes não são 

muito diferentes, em sua essência, daqueles que integram as 

comunidades. Isto é verdade à medida que os homens se agrupam 

porque, inquestionavelmente, o indivíduo isolado não 

responderia por tudo aquilo que constitui a produção humana, 

quer material, quer no plano de idéias.
Q

Comunidade existe onde existe sociedade, onde homens 

tenham aprendido a viver em sociedade. Este entendimento 

encontra-se refletido em obras de diversos cientistas sociais, 

além de outros estudiosos. Essa condicão histórica da 

comunidade tem ressonância em HILLMAN (1964: 9), FERREIRA

(1966: 14), SEDA BONILLA (1977: 974) e BERGER & LUCKMANN

(1985: 75), entre outros.

A nocão de comunidade, nos séculos XVIII e XIX, estava 

associada aos socialistas utópicos, prosseguindo nas correntes 

anarquistas e, também, inspirada na visão social-democrata. 

Estas vertentes negavam a luta de classes e elegiam as 

relações de solidariedade, em oposição ao conflito social. No 

século XX, os capitalistas incorporam a nocão de comunidade 

como estratégia de dominação, via políticas sociais de 

desenvolvimento da comunidade, representadas pela atuação de

missões religiosas, acordos culturais, internacionais,

conforme GOHN (1990: 115-116).

0 caso do Brasil - considerando o período em estudo - 

está relacionado às mudanças conjunturais que ocorreram,

principalmente, na segunda metade dos anos 70, correspondendo 

à intensificação do que foi caracterizado como Milagre
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Brasileiro: um projeto idealizado por representantes internos

do capital i nternacional , e que -foi encabeçado pela elite 

militar. Sua ação contribuiu para o aprofundamento das 

relações capitalistas, cuja relação de dependência e 

expropriações de recursos são notórias. Políticas o-ficiais 

coordenaram a implementação de estratégias, que podem ser 

tipificadas como de dominação e atrelamento aos interesses
r ■

internacionais, em detrimento da realidade nacional.

0 Ministério do Interior, também incorporou ações até 

então implementadas pelo Movimento de Educação de Base 

(MEB),e4 e que consistiam em um processo educativo visando o 

Desenvolvimento de Comunidade (DC). Mas, bem entendido,

totalmente diverso do sentido original proposto pelo MEB, cuja 

origem remonta à organização de trabalhadores rurais, no 

Nordeste. Este movimento, originalmente implantado e

coordenado pela CNBB, em sua fase de implementação no Norte do 

Brasil, associa-se ao Mobral em 1970 e se descaracteriza de 

vez, quanto à sua diretriz que ligava a educação ao

desenvolvimento (o despertar da consciência histórica) de 

acordo com SANTOS (1981: 60) e passa a atuar dentro de uma 

concepção de desenvolvimento comunitário associado com

segurança; perde-se, assim, a marca imprimida no Nordeste e 

que consistia na organização da classe trabalhadora rural, mas 

sem o atrelamento oficial, conforme DAMASCENO (1990: 100).

Posteriormente, as CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) 

assumem a política do MEB (idem, ibidem: 122). D Ministério do 

Interior vai adotar um encaminhamento de DC, de acordo com os 

interesses vigentes do regime político, de base militar e



47

ideologicamente assentado na segurança nacional, ou 

desenvolvimento orientado para uma internacionalização que se 

opusesse ao avanço de comunismo. Nesta perspectiva, o modelo 

de comunidade se aproximava mais de um núcleo produtivo, 

objetivando o crescimento econômico e menos de um 

desenvolvimento político-social efetivo das condições de vida.

Aprof undarido-me na literatura verifiquei que o conceito 

de comunidade pode ser compreendido em vários sentidos: na

relação temporal-espacial, urbano-rural, reiigiosa-de- 

vizinhança e de produção. Mas é pelo tipo de relação e reações 

manifestadas pela interação social (HILLMAN, 1964: 22) que se 

tem a idéia mais aproximada de seu significado.

Para compreender o significado da comunidade, procurei 

em alguns estudos qual era a posição dos autores sobre esta 

questão. 0 resultado foi que o conjunto das obras a que tive 

acesso apontavam para caracterizações de várias ordens. A de 

BUBER (1987: 29), por exemplo, não opõe comunidade à

sociedade, no tocante à ação. Propõe duas categorias de

comunidade:

a) antiga: baseada em laços sangüíneos e na tradição,

denominada de pré-social;

b) nova: baseada no princípio utilitário, criativo e na

livre escolha, ou pós-social.

Na comunidade, os indivíduos agem sob a influência da 

vontade integral ou natural, fruto das tradições e dos 

costumes; no caso da sociedade, ou associação, os indivíduos 

agem pela vontade racional, isto é, conforme metas 

estabelecidas e pela adequação de meios e fins, no sentido do
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luci-o. BUBER não deixa margem para considerar que o processo 

de organização de comunidade pode associar estas duas 

definições. Creio que, por sua conotação de comunidade ideal, 

baseada na solidariedade. Se por acaso -fosse substituído o 

termo lucro pela necessidade de sobreviver, muito se 

aproximaria sua exposição do que vejo como a realidade de Boa 

Çsperança.

Inúmeras são as abordagens sobre a comunidade, em sua 

tipologia, na sua relação com a religião. A ênfase de WEBER 

(1977: 346), r e c a i sobre o significado e na representação dos

objetos para os agrupamentos, ou seja, a relação entre 

religião e comunidade é intrínseca, cujas normas vinculam-se a 

determinado tempo e lugar.

A noção, que envolve o consenso de signos construtores 

do mundo (material e espiritual), onde religião distingue o 

grau de desenvolvimento e diferenciação das formações sociais, 

encontra-se em BOURDIEU (1974: 40), aprofundando uma questão

anteriormente trabalhada por WEBER, quando este se refere a 

estágios diferenciados em função de práticas religiosas 

diferenciadas, isto é, de acordo com a religião um

correpondente nível de desenvolvimento, para mais ou para 

menos.

Além da tipologia em função da religião outros existem 

que merecem ser destacadas.

A idéia de sistema, se considerada como união de 

pluralidade concretas (terra, trabalho, ajuda e fraternidade), 

constituindo a totalidade da relação indica a tipologia de 

comunidade em BUBER (1987: 48).
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A comunidade de folkR3 corresponde a um agrupamento

visto como tradicional, mas não no sentido de antiga, isto é,

está sujeita a transformação, tal como na tipologia indicada

por ROGER BASTIDE, ao prefaciar o livro de SOUZA BARROS,

"Arte, folclore e subdesenvolvimento" (1977).

é comum existirem referências à vizinhança como um tipo 

possível de comunidade. Neste caso denomina-se como comunidade 

de vizinhos, sem atentar que esta pode ser apenas um 

agrupamento de aproximação ocasional e que o termo vizinho 

pode ter várias conotações. VILLASANTE (1984: 45) chama a 

atenção para a impossibilidade de se definir vizinhança de 

modo universal; pela variedade histórica e cultural que o 

termo pressupõe.

Assim, toda vizinhança não constitui uma comunidade, 

pois nem toda vizinhança vai conter centros definidos de 

interesse, organizações formais e por não exercer funções 

essenciais de comunidade, conforme OSBüRN & NEUMEYER (1936: 

82 ) .

No tocante à comunidade quanto a sua estrutura, no 

sentido de maior ou menor complexidade e vista como resposta 

às necessidades, WAGLEY (1972: 520), admite uma comunidade de 

subsistência, em oposição à comunidade que mantém vínculo com 

a sociedade global. Com tal entendimento, absolutamente não 

concordo, porque a comunidade - independente de qualquer 

categoria -, sempre vai estar vinculada à sociedade global que 

a integra.

A diferença entre uma comunidade cuja organização se 

apresenta menos elaborada (do interior), e seu oposto
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(urbana), exige uma compreensão da noção de heterogeneidade 

(TRESIERRA, 1970: 638), enquanto participação diferenciada, e 

no reconhecimento do vínculo, em menor ou maior escala com a 

sociedade onde a comunidade se insere. Situo nesta concepção 

Boa Esperança.

Ainda em relação à não distinção entre comunidade e 

sociedade e indicando que, no passado as comunidades tinham 

uma organização espontânea (pretiro o termo natural). HILLMAN 

(1964: 32/34) admite que, na atualidade, novos métodos

respondem pela promoção e cooperação, onde percebe-se uma 

maior formalidade de organização e problematização quanto à 

escolha de objetivos comuns, ressaltando a viabilização da 

comunidade graças, e exatamente, a esses métodos. Eu já vejo a 

questão como processual, ou seja, de comunidade natural, 

inviabi1izada pelas relações que se impõem, para um tipo de 

organização formal.

A propósito, creio que HILLMAN, provavelmente, refere- 

se à diversificação de instrumentos para a produção e à gama 

de recursos administrativo-políticos que podem ser acionados 

para a composição de uma organização. Entretanto, em momento 

algum é descartada, na base da formação e na continuidade, o 

elemento natural pois, se assim fosse, em vez de comunidade se 

depararia com mais um núcleo populacional ou uma colônia de 

trabalho.

Até aqui, procurei esboçar alguns elementos históricos, 

resgates conceituais-teóricos sobre características e tipos de 

comunidades. Mas o que é comunidade?

Não se pode absolutizar o que seja comunidade, porque 

não está acordado em um conceito unitário. No caso de ser



51

necessário aportar— se a um conceito, este deve ter a conotação 

de entendimento aproximado e ser contextuaiizado. Sem isso é 

impossível caracterizar comunidade, sob o risco de comprometer 

a concepção desta -forma de agrupamento. Ou seja, pode-se 

distorcer o significado e assim impossibilitar a captação do 

sentido desse tipo de organização.

Embora de validade inquestionável, a existência da
nv

comunidade encontra-se cada dia mais inviabi1izada por estar 

sujeita a transmutar-se, da condição de segmento populacional 

identificado e auto-identificado, a partir de sua organização 

localizada e enquanto promotora de resposta a específicas 

aspirações e necessidades, para sociedade de massa.

Constituindo uma abordagem sob a ótica funcionalista, 

com destaque para o assentamento, onde a comunidade é vista 

como um grupo de homens associados a uma área geográfica, com 

centros comuns de interesses e atividades, OSBORN & NEUMEYER 

(1936: 21, admitem, ainda, a identidade compartida, além dos

componentes cooperativo e organizacional.

A noção de comunidade, para além do sentido dado pelos 

autores acima mencionados, é aprofundada por GOHN (1990: 118- 

119), quanto trata do componente ideológico e na abordagem da 

questão econômica, ao se referir à comunidade de produção como 

segmento explorado e expoliado da população. 0 autor não chega 

a destacar a questão da dependência interna, enquanto 

categoria de uma dependência a nível internacional. **

Dessa forma, acredito que a noção do que é comunidade 

deve superar o sentido de localização e cooperação, 

estendendo-se para uma relação contextuai, onde a apreensão do
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seu significado deve conter desde indicações de práticas 

culturais até o reconhecimento da sua inserção na sociedade 

global, o que implica em acatar uma condição de 

interdependência, e decorrente dependência nacional que se 

estende a nível internacional.

Parto do princípio que ao utilizar-me de critérios, a 

partir do que até então foi abordado, para caracterizar, ou 

mesmo, tipificar a Comunidade de Boa Esperança ficaria devendo 

à literatura o sentido do que é esta Comunidade devido à sua 

especificidade, amazonense em toda a extensão de significados. 

Admito uma propriedade onde a existência possível constitui, 

enquanto alternativa, um significado que somente pode ser 

plenamente captado pelos que integram esta coletividade.

No intuito de não limitar a minha percepção do que é

comunidade - que avança a condição de qualquer conceituação 

que não releva o peculiar da definição mais geral -, opto por 

indicar que Boa Esperança surge como comunidade: quando

concretiza um empreendimento coletivo, cuja organização aponta 

para uma existência afeita ao que a região amazônica pode 

oferecer; quando busca respostas no entorno para necessidades 

e aspirações comuns mas que, pela sua inserção na sociedade 

global, nem sempre pode seguir suas determinações e planos 

onde suas práticas culturais sejam adequadamente validadas.67

Isto porque, nem sempre uma organização, cujas

aparências sejam claramente definidas, pode ser devidamente 

compreendida como formadora de comunidade.

Quando se trata de comunidade, a organização é, segundo 

HILLMAN (1964: 16), diversa e mais profunda que as estruturas
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que encontram expressão nas instituições sociais, já que 

integra a vida em sociedade. Não tenho como discordar, 

principalmente quando minha referência constitui Boa 

Esperança. Quanto mais aparenta desorganização, Boa Esperança, 

na sua condição de subsistência, se mantém e se fortalece, 

enquanto organização, ainda que não devidamente compreendida.

A organização de comunidade, enquanto processo, abrange 

autoridade, passando pela divisão do trabalho, elementos de 

comunicação, significados e significantes e também fatores 

essenciais para a ação comum que extrapolam critérios de ordem 

administrativa.

A oposição da comunidade a outras formas de organização 

social e, neste caso, entendendo que a comunidade real é uma 

associação orgânica de persona1idades, BUBER (1987: 26) 

defende que cada personalidade se define pelo seu 

relacionamento com o outro. Em Boa Esperança, observei que 

existe uma tendência à padronização de comportamento e 

identificação no outro daquilo que compõe a existência de cada 

um, mas sem constituir uma uniformidade, principalmente no 

tocante à produção.

A idéia de que a existência humana é resultante de um 

contexto de ordem, direção e estabilidade é ressonante em 

BERGER & LUCKMANN (1985: 71/75). Eles ressaltam, como básicos 

para uma organização, os objetivos comuns e acatamento de 

padrões e normas que possibilitem ao homem uma existência 

continuada. Desse modo a organização decorre da correlação 

entre ambiente natural, ordem cultural e social específicos.

Outra indicação de organização corresponde à forma 

adotada pelas pessoas no sentido de juntar elementos da ação
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para realizar o que desejam (REDFIELD, 1971: 58), isto é, o 

encaminhamento das opções e soluções dos problemas que de -fato 

ocorrem em um dado momento.

Mas, tratando-se de Boa Esperança, uma Comunidade de 

Parintins, Município do Baixo Amazonas, acredito não ser 

possível o seu enquadramento exclusivo em critérios de 

organização dados como convenientes pelos tratados teóricos. 

Sua organização -foi sendo construída em -função dos momentos 

históricos decorrentes do cotidiano da Comunidade e pelo que 

lhe -foi imprimido no decorrer das intervenções.

Boa Esperança não surgiu como comunidade e sim como 

colônia de trabalho; em seguida, constituiu um núcleo 

populacional e somente sob a égide da Prelazia de Parintins 

(atual Diocese) se -fez comunidade. Esta in-formação -foi 

extraída dos registros oriundos de depoimentos locais e, 

também, dos obtidos em Parintins.

Os dois primeiros momentos de sua existência 

apresentaram caracter í st i cas de agrupamento cuja -finalidade 

produtiva era inquestionável, mas o que dizer do terceiro 

momento? A resposta mais aproximada, segundo minhas 

observações, passa pela idéia da organização em Cristo, a qual 

inclui, desde a organização de base produtiva até a conotação 

ideológica marcada pelo escopo religioso.

Quando do meu primeiro contato com Boa Esperança, em 

1975, não me ocorreu estar em uma comunidade. Ora assemelhava- 

se a uma colônia de trabalho, ora a um esboço de núcleo 

populacional (disposto e disperso ao longo de uma estrada). 

Não adentrei nos meandros de sua estrutura, simplesmente
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porque o que eu entendia por comunidade significava a 

inexistência de conflitos e a não diferenciação entre 

condições materiais entre os pares.

0 que mais aproximava Boa Esperança, para mim, do 

significado de uma comunidade, consistia nos relatos e no 

plano das práticas que o Sr. Adolfo Pizano oportunizava-me 

vivenciar. Quando relatava as dificuldades que anteciparam o 

assentamento dos primeiros habitantes, tais problemas iam do 

enfrentamento de causas naturais, culminando nas desastradas 

intervenções externas que submeteram essa população à condição 

de cobaia para um experimentalismo inconseqüente.

Mais se evidenciava a associação deste Senhor à idéia 

de Comunidade, quanto mais ele explanava sobre as condições de 

produção-comercialização (que permanece evidente e atual), do 

sempre conflito, quer de ordem interna pela condução do 

processo de Comunidade, e que estava ligada a questão do poder 

em exercício (presidência x habitantes), quer de ordem 

externa, caracterizada pelas intervenções.

Pela confrontação entre os autores consultados e a 

experiência adquirida em estudos de outros segmentos 

populacionais, tão diversos quanto lhes cabem ser, permito-me 

afirmar que Boa Esperança surgiu para ser e continua sendo 

comunidade, amazonense com certeza,60 fruto de miscigenação, 

sincretismo e intervenção oficial, da Igreja Católica e da 

iniciativa privada.89

0 advento de Boa Esperança representa, em pequena 

escala, tudo a que uma população, em qualquer lugar do Brasil 

tem que se submeter para continuar existindo: trabalhar e
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enfrentar adversidades, menos naturais e mais de base 

estrutural.

A organização de Boa Esperança resvala da condição 

natural, passa pela intencional, até atingir um estágio de 

existência onde muito representa a orientação que lhe é 

imprimida pelas instituições que lhe atende, na prestação de

serviços. Permanece sendo o lugar onde a maioria das pessoas('

ainda credita à realidade, a casa, a comida, o trabalho. Ainda 

hoje não chega a ser exatamente o que um dia os primeiros 

habitantes, e com certeza os atuais, o lugar que mais 

respostas positivas tivesse.

Nas várias etapas de sua existência, a Comunidade foi 

desenhando uma situação atípica de organização. Em alguns 

momentos correspondendo plenamente aquela que produz no 

coletivo, em oposição à existência de significativo 

contingente de empreendedores isolados. Estes, provavelmente, 

mais identificados com uma orientação, via intervenções, que 

menos contemplam a organização de comunidade e mais 

desenvolvem a iniciativa privada. Dessa forma, a atuação 

diferenciada e diferenciadora, observada no desempenho de 

algumas famílias, indicam, perigosamente, a tendência para o 

esfacelamento do grupo, ao se estabelecerem padrões e papéis 

que se aproximam das práticas urbanas, no tocante à relação de 

produção.

Em que pese julgar qual a melhor alternativa para Boa 

Esperança, vale a pena considerar, que os momentos de "pique" 

da Comunidade, segundo alguns depoimentos, têm correspondido 

em sua linguagem simbólica a alegre e com movimento, quando
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existe produção coletiva; em oposição, apontam como tristes as 

fases em que se evidenciam empreendimentos isolados.

A melhoria das condições de vida da Comunidade de Boa 

Esperança passa pela preservação, difusão e desenvolvimento de 

sua cultura. A sobrevivência, enquanto Comunidade, pelo

coletivo.

No entanto, o tipo de intervenção acionada por 

organismos externos à mesma, não tem contribuído para isso, 

resvalando para o experimentalismo na ação, o que acaba se 

constituindo em limitação e resulta, quanto muito, em 

ass i stenc i a 1i smo.

No tocante às intervenções de modo geral em comunidades 

e enfatizando o experimentalismo bizarro a que são submetidas, 

MELATTI (1977: 175) sugere que o meio a evitar esse tipo de 

ação é fazer da comunidade não somente beneficiária, mas

realizadora efetiva de seu projeto de existência.

Em Boa Esperança prevalece o extrativismo associado a 

técnicas agrícolas ancestrais e, aparentemente, primitivas* 

Face às intervenções a que tem sido submetida por agentes do 

desenvolvimento é possível verificar que a visão uti1itária 

prevalece neste processo. Isto é, uma idéia de produção 

eficiente para o lucro, o emprego de tecnologias, etc. tem 

sido a tônica das recomendações, não integrando o sistema 

produtivo da Comunidade na maioria das vezes. Na verdade, 

reduz-se sua realidade a uma subcategoria (não receptiva às

orientações); sujeitando os habitantes à condição de

potencialmente carentes e onde tudo ainda precisa ser ensinado 

para que atinjam a condição de desenvolvidos. Esta visão
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utilitária é herdada dos europeus, conforme LIZAUR (1968:

869), que ao se referir a outros agrupamentos da Região

Amazônica indica a origem no período de colonização e que 

constitui padrão de intervenção. Sendo assim, não se releva o 

meio ambiente da região - e a composição social -, que exige 

técnicas singulares dada a sua distinção.

Enquanto Boa Esperança for tomada como campo de

experimentação, sem estudos que precedam as intervenções, a 

tendência é o seu esfacelamento e sua transformação, quando 

muito, em mais um distrito de Parintins. 0 mais grave é que a 

extensão da atuação, dos órgãos na Comunidade, conforme já

mencionado, somente é percebida por parcela reduzida da 

população. 0 seu efeito imediato se traduz na diminuição de 

iniciativas por parte da maioria dos habitantes, na resolução 

de seus problemas básicos. De certa forma esta situação vai de 

encontro ao que ILLICH <1973: 156) aponta como uma realidade 

em desaparecimento, referindo-se às comunidade locais, devido
b

as instituições sobreporem-se aos círculos do relacionamento 

social e à natural organização.

As intervenções oficiais na região remontam à década de 

40, começando com Vargas a partir da Mensagem do Amazonas, 

passando pelo Ponto Quatro de Truman e do Programa de 

Assistência Técnica das Nações Unidas, à Constituição de 1946, 

conforme WAGLEY (1972: 522), até a atualidade.

Observo que nem sempre as intervenções surgem da 

iniciativa específica do governo brasileiro. Há, no caso de 

Boa Esperança, menção a uma investigação levada a cabo por 

técnicos da CREFAU—UNCESCO. Em 1974, foi realizado um



59

levantamento de dados, promovido pela UERJ, a pedido da SUDAM, 

sobre a viabilidade da implantação de culturas agrícolas 

permanentes (guaraná e pimenta-do-reino) . Nenhum resultado 

concreto pode ser extraído de si gni -f i cat i vo para a Comunidade, 

a não ser decepções pelo levantamento de expectativas sem 

respostas à altura. A política de desenvolvimento é ineficaz, 

fac^ à ideologia inerente à estratégia que prevê uma mudança, 

mas não uma mudança estrutural, como indica DAMASCENO 

(1990:25). Daí que, muito pouco, quando da intervenção, fica 

para a comunidade.

0 Plano Operativo do Escritório da Ematei— AM de

Parintins, datado de 1986, cita algumas das instituições, que, 

à época, atuavam na Comunidade: CEPA-AM, coordenando as

funções do Programa de Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI); 

Fundação SESP, promovendo assistência técnica na área da 

saúde, saneamento básico e enfermagem; SUCAM, respondendo pelo 

serviço interiorizado de combate às doenças tropicais; Diocese 

(ex-Prelazia), divulgando e executando atos religiosos

tradicionais e com significativa influência organizativa da 

Comunidade; Embrapa, promovendo pesquisas e fomentando novas 

tecnologias para os comunitários; Serviço Nacional de

Aprendizagem Rural (SENAR), ensejando ensinamentos e novas 

tecnologias nos trabalhos desenvolvidos pelas famílias rurais 

(treinamentos); MEB, envidando orientação educacional 

religiosa; Instituto de Terras do Amazonas (ITERAM), 

respondendo pelo problema da terra; Setor Municipal de

Educação, vinculada à Prefeitura Municipal de Parintins e 

convenente do PDRI, mantenedor do sistema escolar rural,
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realizando trabalho didático-pedagógico, supervisão e 

capacitação de professores.

Segundo depoimentos coletados junto a alguns habitantes 

de Boa Esperança e técnicos que atuam na região, as 

intervenções quase não ajudam a eles, além de acarretar uma 

constante redefinição e reformulação para o tipo de 

intervenção:
r >

(....) estamos tomando cuidado cos o que vamos fazer junto ao 
grupo para evitar, inclusive, de levarmos algum pacote, tipo 
dos anos 70 e, praticamente, em desaparecimento ao longo dos
anos 80 (___) (depoimento coletado na Eiaater, ei abril de
Í99Í)

Convém observar, no entanto, que na atualidade, é visível a 

preocupação dos técnicos quanto à não reprodução, do tipo de 

intervenção típica de uma época onde predominava o 

experimentalismo.

Em 1975, constatei que já existia um ponto crítico cuja 

percepção da Comunidade era notória no que se refere aos 

contatos desta com as instituições. Toma-o de depoimento do

Sr. Adolfo Pizano. Desde aqueles tempos, ele reconhecia o

quanto as intervenções podem contribuir para o descrédito em 

relação às ações propostas,

(___) sempre fomos muito violados... deveria haver usa parada
[referindo-se à Comunidade] e iniciar vida nova, considerando o
estado passado da população (..) (depoimento coletado em Boa
Esperança, em maio de 1975)

Este depoimento reflete o conhecimento de que a Comunidade

estava submetida a um tipo de intervenção que não lhe foi
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favorável e indica a necessidade dos habitantes avaliarem a 

história de sua organização para assumirem novas posturas, 

indicando um tipo de reacão ante as intervenções e isto inclui 

a validação da experiência local.

Outro ponto relevante diz respeito às características 

da população e à inevitável necessidade da manutenção da 

relação desta com o mercado regional. De certa forma, esta 

relação interfere nos padrões de produção, com alteração nos 

hábitos. 0 contato cada vez mais freqüente com Parintins, tem 

permitido freqüentes alterações na forma de organização, 

exigindo redefinições de papéis, como por exemplo o de assumir 

o

{— ) duplo papel de produtor e coiereializador do produto: 
são duas coisas coisplexas... transformar esse dinheiro es 
produto que ele tem necessidade de consumir, aas não produz na 
comunidade dele como sal, por exeaplo... o azeite pode ter ua 
sisilar, UB substituto, aas tem certas coisas que são vitais, 
roupa principalmente, calcados. Então essa coisa toda é auito
difícil, dada essa situação sui qeneris (__) (depoisento
coletado na Emater, es abril de Í991)

A intensificação do contato com Parintins vai 

contribuir para uma maior diversificação no uso de produtos 

industrializados. Do mesmo modo, intensifica a necessidade de 

aumentar a produção e, cada vez mais, assumir o papel de 

comercializador de seus produtos, implicando na condição de 

ampliar as noções de custo e a decorrente noção de lucro, para 

obtenção de preços justos.

As modificações a que Boa Esperança tem se submetido 

podem ser pressenti das, entre outros elementos, no advento da 

moto-5erra, que já é utilizada pelos habitantes, neste caso de 

propriedade coletiva.
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A moto-serra, que não teria outra função senão a de

instrumento nas atividades extrativas e agrícolas, caso 

pertencesse a um agricultor do Sul do País, por exemplo, 

assume na Comunidade a condição de elemento que contribui para 

sua organização, ou seja,

(__) a Ecito-serra (coaunitária) tea ajudado auito nesse
processo de organização (__) (iden, ibidera)

estendendo o seu uso, quando do advento do mutirão, e

relevando a importância da floresta como reserva para um 

aperto.

Na sua origem, Boa Esperança, não era muito diferente 

de outros povoamentos - neste caso vale que nenhuma relação de 

tempo e lugar deve aí ser considerada -, da Amazônia. Esta 

realidade corresponde a uma época em que, mesmo com a 

proximidade de Parintins, a Comunidade acabava se 

caracterizando como semi-isolada, dependente de meios de 

transportes regulares, alheia à Sede do Município, quando os 

primeiros habitantes se caracterizavam mais como 

desbravadores, e menos como camponeses.

No decorrer do processo de povoamento e na ocorrência 

de resultados no tocante à produção (conta-se que beirava à 

fartura), explicados pela potencial idade ainda evidente do

solo e dos recursos naturais, pela primeira vez explorados, 

tudo levava a crer que a Comunidade tinha potencial para, na 

seqüência, se desenvolver. Neste quadro inserem-se as 

intervenções promovidas pelas várias instâncias governamentais 

(municipal, estadual e federal), que vão da promoção de

povoamento à viabilização deste núcleo rural.
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A década de 70 e o advento do Milagre Brasileiro 

passaram. A noçao de desenvolvimento trans-formou-se na máxima 

da modernidade. Daí torna»— se necessário situar o que é Boa 

Esperança hoje, no tocante â sua organização, e o nível da 

relação estabelecida com as instituições. Tomo, como exemplo, 

a relação entre a Comunidade e a Emater-AM. 0 contato de Boa 

Esperança com a Emater-AM (sucedânea da ACAR-AM) remonta â 

-fundação de Boa Esperança. Ainda como ACAR-AM, em 1975, era 

corrente uma referência a um plantio de arroz-de-sequeiro mal 

sucedido, com finaneiamento do Banco do Brasil, por 

superestimação de colheita. Estas ações provocaram um 

endividamento da quase totalidade dos comunitários, 

inviabilizando novos financiamentos, conforme já mencionado.

Desde essa, época ficou uma moda local no dizer

Oh gente! Trate de cuidar disso, que isso ê de vccês [palavras 
do Sr. Nilson (o técnico responsável pela experiência)] (coa 
base es depoiisnto do Sr. Adolto Pizano, coletado eg saio de 
1975)

Neste caso, aludir à frase acima significava estar 

sujeito a algum tipo de malogro, embora a sugestão em 

contrário.

Sobre a atualidade dos contatos entre Boa Esperança e a 

Emater, um grupo formado por tres técnicos deste órgão fizeram 

a seguinte observação, a respeito das intervenções nas décadas 

de 70 e 80:
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(___) só tendiam mesreo a prejudicar a organização do grupo; un
projeto colocado de cima para baixo, porque oriundo de fases em 
que tinham recursos Ca Emater]; e porque tinham que aplicar os 
recursos, e por conseguinte justificar-se-ia a intervenção e
nós fosos aprendendo no processo (___) (depoimento coletado na
Eííiater-AH, em abril de Í99Í)

Há o reconhecimento do aspecto negativo da intervenção, 

pela associação desta ao recurso (como maior j us t i -f i ca t i va ) , e 

na questão da experimentação, como fator de aprendizado (do 

técnico). Há indicação de que seria válido esse aprendizado, 

não fossem os desdobramentos que culminaram com o 

desvanecimento (forma que o Sr. Adolfo Pizano usava para se 

expressar quanto â iniciativa da orientação técnica e o 

descrédito dos habitantes pelos resultados).

Indagados quanto a algum tipo de reação dos habitantes 

frente à atuação do orgão, os técnicos apontaram que

(__) tem envolvimento da Comunidade nos termos da garantia da
comercialização quando o pessoal sente que tem essa garantia 
ele se desenvolve mesmo (___) (ides, ibideni)

Assim, os habitantes respondem na medida em que, 

objetivamente, podem perceber resultados que os favoreçam 

enquanto produtores, conforme fica reforçado em outro 

depoimento de técnicos:

(__) tudo o que a gente conversa sobre o produtor rural,
sobre a produção, sobre o incremento da produção, sobre o
fomento da produção, afunila na comercialização (__) a coisa
passa mais pelo aspecto da organização do pequeno produtor
(__) organização esta que nós, da Emater, vimos buscando ao
longo dos anos e mesmo não Emater, mas através do PBRI, que. 
buscou suito este aspecto de organização do pequeno produtor
(__) organização que supriria nessa necessidade de
comercialização, através do fortalecimento da organização 
deles, enquanto juntar produção e vender num centro maior, 
colocar tudo dentro de um barco e levar (...) (idem, ibidem)
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Percebo, no depoimento acima, a preocupação com a

questão da organização e isto -fica expresso pela retomada do

cooperativismo. Esta vai se dar pela implantação de um núcleo

experimental de base cooperativa da Cooperativa Mista dos 

Produtores de Juta de Parintins (COOPJUTA), cuja maior 

justi -f i cativa está em que

r-,

(__) facilita ao associado vender sua produção de qualquer
genero comerciável por preços correntes na praça. Somos
LCOOPJUTA] hoje o maior comprador de cupuaçú, por exemplo, ale® 
de comercializarmos a banana, abacaxi, laranja, gerireua e todos 
os produtos que o produtor disponha (....) (PUXIRUH, 1991:3)

0 advento do núcleo experimental da CÜDPJUTA, indica a 

possibilidade de melhores acessos ao mercado para os 

produtores. Além disso, na sede da Cooperativa, encontra-se um 

posto de serviços que contém produtos básicos para consumo e 

produção.

A finalidade da Cooperativa não é devidamente 

compreendida por parte dos associados, no que se refere à sua 

condição de também ser proprietário desta, conforme pode-se 

ver no exposto:

Alguns produtores, sesmo sendo associados, preferem vender sua 
produção para os intermediários, nas suas comunidades, ou messo 
nas beiradas, alegando ser sais fácil. Ho entanto toda vez que 
um associado vende sua produção na beirada, invés de levar ao 
Setor de Revenda da COOPJUTA ele está fortalecendo o
intermediário e enfraquecendo sua cooperativa (__) (idea,
ibidem)

Com este fato cria-se condições para uma diferenciação 

nos padrões econômicos, na Comunidade, com reforço para a 

iniciativa privada, que se opõe ao coletivismo.
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A questão do cooperativismo, conforme já foi

assinalado, tem permeado a existência da Comunidade. Uma 

observação dos técnicos da Emater apontam a

(__) peculiaridade de Boa Esperança, essa manutenção desse
"iiodus vivendi", lá é sue se trabalhou a cooperativa (___)
hoje a cooperativa está voltando nua núcleo de base, de
forsação cooperativista, agora todos fazes essa questão de
organização (___) atuamos exaustivamente nisso, porém toda a

ç nossa atuação tes sido jogada ao chão (__) no momento em que
governos passados têm atuado muito assistencialisticaisente
(....) cos muito paternalismo (___) (depoisento coletado na
Esater, es abril de Í99Í)

Este assistencialismo, também reconhecido pelos agentes 

externos, decorre da questão de ver a Comunidade numa visão

tradicional, com alta carga de carência e incapacidade de se 

auto-conduzir. Daí, é necessário avançar o processo de 

organização para além do tradicional.

Para este avanço, deve-se transcender a idéia do tipo

de lugar onde se vive (de acordo com as possibilidades do 

entorno) para uma redefinição do posicionamento frente aos 

desafios de ordem natural e material. Isto implica em não 

acomodação quanto ao processo de intervenção. Por se 

encontrarem em área continuadamente sujeita a planos

governamentais, os habitantes, precisam avançar da condição de 

organização natural, para uma mais intencional, mais

elaborada, considerando que

(___) você não pode manter usa organização só cos o verbo, é
administração por objetivos Ca organização! ( ) (depoimento
coletado na Emater, em abril de Í99Í)
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A infase à organização permeia todas as etapas dos 

depoimentos dos técnicos da Emater, creio que somente não tem 

sido muito bem equacionada a questão da especificidade, ou 

seja, um tipo de proposta mais apropriada para o grupo, dado 

que pode ser observado por alternativas que nem sempre estão 

de acordo com os interesses e as possibi1idades de Boa 

Esperança.

Não se pode negar as modificações na forma de ser dos 

habitantes, mas ajustes fazem-se necessários, conforme o 

segui nte depoimento:

(__) quando você teia us objetivo, un viveiro comunitário,
voce consegue santer aquele grupo organizado, es função daquele 
objetivo; a construção de uma estrada, a perfuração de us poço,
então voce trabalha por objetivos (__) esse trabalho de
doutrinação, de organizar por organizar (___) então quando
voce começa a administrar por objetivos (___) (ides, ibidss)

D problema é que o processo de organização, melhor 

dizendo, a fase de reorganização orientada, onde a intervenção 

técnica é consentida, não está desprovida do fator político, 

onde as soluções contribuem em escala reduzida para o processo 

de organização da Comunidade. No caso, a intervenção de 

políticos constitui um freio para a iniciativa dos habitantes. 

Isso pode ser ilustrado pelo seguinte depoimento:

(__) cai na boca de ua político desses que aquela comunidade,
que tes tantos eleitores, está precisando de uma carroça, o
político vai lá 8: Boa tarde amigos! Keus queridos (__)
Calor, coisa e tal (__) eu vou trazer a carroça dentro de
quinze dias (___) (idea, ibidera)
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Esta "intervenção de resultados" inviabiliza o trabalho 

desenvolvido pelos técnicos e que levaria a Comunidade a 

adquirir os implementos por iniciativa própria, pelo processo 

de cotização, do trabalho coletivo, na cessão de -frações do 

seu trabalho para a aquisição do bem comum.

Dutro elemento a ser considerado no processo de relação 

da Emater com a Comunidade diz respeito ao poder, ou seja, o 

contato com a Presidência de Boa Esperança, e que resvala na 

questão da contínua alternância, no caso anual, da 

representação, conforme a seguinte observação:

(__) a presidência que nuda a cada um ano e nem sempre o que
assumiu toca Cas atividades propostas!. Com a administração
pública taibém acontece, mas a nível de comunidade isso tem
reflexos muito negativos para o nosso trabalho, também quando
ua está perfeitamente entrosado com us determinado assunto, cos
usa determinada cultura ( ) e passa para o outro, e aquele
outro passa a respeitar hierarquicamente (_) assunto dele
(__) coso mudou o presidente, mudou todo o sistema de
trabalho, então você tem que começar tudo de novo (___) isso é
muito limitante (__) (ides, ibidem)

O atual estágio do processo de organização de Boa 

Esperança pode ser compreendido da seguinte forma: a passagem 

sensível de uma organização natural para uma organização 

induzida, ou de estimulação, constituindo um estágio de 

transição, ou seja,

(__) transição que passaram a ter cos o advento desse contato
com várias instituições não é só a extensão rural, eles têm 
contato com todo o mundo, com os partidos, com o sindicato, com 
os políticos, tomados isoladamente, coi a extensão rural, com a 
igreja (__) (idem, ibidem)
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Observo que não existe uma indicação quanto a medidas

para que esse processo de transição fosse menos traumático

para a Comunidade. A origem de Boa Esperança caracterizava-se

mais pela organização natural. Hoje, não pode mais prescindir

de indução a uma outra etapa de organização mais elaborada,

desde que sejam consideradas sua formação, sua história, em

todos os desmembramentos a que foi sendo submetida.

0 ponto de estrangulamento, rio processo de contato com 

as instituições se configura pela descontinuidade da atuação 

do poder público, conforme o seguinte depoimento:

(__) nós do setor público agrícola tesos momentos de
descontinuidade de nossa ação por falta de recursos ou por
força de política, a dita política agrícola que até hoje não é 
usa coisa bes clara e bera definida para nossas comunidades 
(___) (idera, ibider»)

Em oposição, a atuação da Igreja Católica mantém

inalterada a relação, o que implica no aprofundamento da 

influência, no aprimoramento dessa relação. Em 1975, a igreja 

era mais uma instituição, dentre tantas outras, com 

equivalência em prestígio à atuação dos estagiários do Campus 

Avançado da UERJ (principalmente quando da assistência 

médica), tomando por base as instalações precárias da capela e 

pela comparti 1hação da crença religiosa associada aos mitos de 

influência indígena.

A Igreja Católica tem ampliado a relação da dependência 

da Comunidade de Boa Esperança,30 quer no plano das idéias, 

quer na questão material (avalista financeira e doadora de 

equipamentos, incluindo a manutenção destes). Esta questão



70

pode ser melhor compreendida pelo depoimento abaixo 

reproduz i do:

(__) a igreja tem sidü permanentemente presente, com o mesmo
Deus, tom o mesmo governo (....) a presença da igreja constante
e fiel a uma política itnervencionista inclusive (___) o
melhor prédio da Comunidade é a igreja, de alvenaria, fugindo 
aos padrões da própria habitação deles (__) (idem, ibidem)

Bem mais que uma Comunidade de Base Produtiva, Boa 

Esperança hoje está organizada como uma Comunidade em Cristo. 

Isto decorre da ação de uma

(....) igreja forte que nós temos aqui, dessa presença forte da 
igreja (___) (idas, ibidem)

Apesar disso - orientados por padrões da Igreja

Católica -, o Conselho Comunitário e os habitantes em seus 

trabalhos, nem sempre contam com a presença do padre nas 

resoluções de seus problemas daí que, vez por outra, assumem 

padrões de organização interna própria que sobrevivem, apesar 

de tudo.

(__) eles Ia Comunidade] tês, na verdade usa coesão interna
de grupo (__) algum problema que se passou dentro do grupo,
eles sesmos curam (__) dificilsente nós, do setor público,
vamos intermediar essas questões dentro do grupo, eleições de 
diretorias, essas coisas todas. Se chamados opinamos, mas 
normalmente nós não nos setesos (__) (idem, ibidem)

Entendo que, independente do aprofundamento das

intervenções, Boa Esperança conserva elementos que indicam 

para soluções internas, prescindindo e mesmo ignorando

opiniões que lhe são externas (se não -forem positivas). Tal
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reação poderia corresponder a um tipo de resistência que lhes 

permite a preservação da sua condição de Comunidade.

No tocante ao posicionamento dos habitantes, em relação 

à sua condição de agricultores,31 tem-se o seguinte:

(__) pode passar até a irnpressão que o agricultor não gosta
daquilo__que faz; talvez (_) comparando cosi os reflexos da
cidade de Parintins, onde_(__) ele vê gente jogando bola,
gente fazendo Boi-Bumbá, gente vereador, prefeito, varias 
pessoas cora "status" definido na sociedade e gozando do
prestígio que isso aí dá (___) então, ele tá lá, na região
dele, na coraunidade dele, fazendo capina, ou fazendo trabalhos
agro-pastoris, e de repente pode até passar a idéia de que o
camarada não gosta muito daquilo ( ) nós da extensão, ao
longo desses anos aí, viraos lutando pra fazer valer ao
agricultor que a profissão agrícola, a profissão de agricultor, 
ela é tão honrada... válida ... honesta quanto qualquer outra 
profissão no restante do Brasil afora e na medida... que a
pessoa vai se entursando, vai se inteirando dessa condição,
passa até a gostar daquilo (__) está fazendo, vendo naquilo
tudo uma coisa suito melhor do que ele tinha até então (__)
(idera, ibiden)

Este depoimento reflete uma das conseqüências da 

ampliação dos contatos da Comunidade, pela maior facilidade de 

deslocamento, com a Cidade de Parintins, a bem da verdade 

inevitável e, seria inviável pensar o contrário. Sobre ésta 

questão cabe uma observação de BARROS (1977: 28), quanto ao

futuro de populações (comunidades) amazonenses colocadas na 

condição de primitivas, em oposição aos grupos urbanos 

adiantados.

Mesmo reconhecendo os limites da observação acima, 

resta atentar para o fato que nunca mais os habitantes de Boa 

Esperança podem ser vistos como comunidade exótica, primitiva 

ou tampouco folclórica. Mas, sim, a partir de meados da década 

de 70, inserida, para o bem e para o mal, no contexto do que
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se diz Brasil, onde convivem tupinismos, quer nas expressões 

lingüísticas, quer nas práticas alimentares, com o incomodo do 

último aumento no preço do óleo diesel utilizado no barco da 

Comunidade e que transporta a última produção de bananas e o 

produto do extrativismo, onde a madeira é extraída com a moto- 

serra.



NOTAS DE REFERÊNCIAS

E4Cf. SANTOS (1981: 59) o HEB foi reconhecido oficialmente por Goulart esi 1961 (acordo entre o
Governo Federal e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB).

E3MUSS0LINI in FERNANDES (1972: 77) escreveu que membros de una sociedade podeis realizar a
satisfação de suas necessidades de maneiras folk.

“ KAGLEY (1972: 519/521) adverte que os problemas brasileiros não poderão ser resolvidos por 
comunidades isoladas, embora sejam ali mais evidentes. Cada qual depende da transformação social e
econômica da região e da nação - e mesmo de acontecimentos e relações internacionais.

V̂ILLASANTE (1984: 36) escreveu que é importante não esquecer que toda tipologia de 
comunidade tem que levar em conta um tratamento extra-comunitário; deve considerar a formação social do 
país e do Estado em que se encontra.

“BIÉGUES JÚNIOR (1960: £08/212) indica que a ocupação humana da Amazônia foi caracterizando
os grupos sociais, dando-lhes feições próprias, marcando-os com os traços reveladores da influência tanto
da exploração econômica coso do estilo de vida que se criou, HAGGERS (1977: 185) escreveu que uma das 
características mais surpreendentes da vida na Amazônia de hoje é a ausência de diferenciação regional.

F̂ERNANDES (1972: 46/43) indica que em toda parte essa pequena comunidade apresenta traços 
estruturais e dinâmicos análogos preservando seu equilíbrio demográfico, social e cultural graças ao 
contexto agrário da civilização e apesar de intercâmbios fortuitos ou permanentes.

“DAHASCENO (1990: 145-146-168-169) dimensiona o contato sistemático que a Igreja mantém com o 
povo, onde assegura a hegemonia cultural-moral-religiosa da Igreja Católica sobre as classes populares,
principalmente no que se refere ao camponês.

3lBIÉGUES JÚNIOR (1960: 233) indica a classificação dos habitantes, de modo geral, comum na 
Amazônia: a gente da cidade representa a classe superior; os roceiros os pequenos agricultores; e os 
caboclos, os seringueiros e trabalhadores. A posição social é, antes, definida pelos recursos financeiros.



CULTURA E EDUCACSO: REFLEXÕES SOBRE PRATICAS CULTURAIS 

ENQUANTO POSSIBILITADORAS DA EXISTÊNCIA DA COMUNIDADE DE BOA

ESPERANÇA

(__) a história de toda cultura é a história da
interdependência entre os referidos sistemas componentes, bem 
como a compreensão de que a realidade cultural, conquanto possa
privilegiar us ou outro dos sistemas, não pode dissociá-los por
coapleto (....) (REGIS DE HORAIS, Í989)

O princípio básico de toda elaboração do conhecimento

que visa a compreensão do que é humano passa pelo entendimento

do significado da cultura. Não existe cultura sem o advento do 

processo de hominização, que lhe é inerente. A cultura não 

constitui, portanto, uma entidade possível de ser analisada à 

margem do ser humano.38

A cultura é apreendida por um processo onde fazer para 

uso e entender este ato, com conseqüente transmissão entre os 

pares, ora reproduzindo, ora transformando a partir das

variadas interpretações, do entorno, e pelas possibilidades 

incorporadas é gerada e permanentemente mantida a 

existência.33

A Comunidade de Boa Esperança, a exemplo de outros 

núcleos populacionais, tem suas práticas e representações da 

cultura expressadas nas manifestações mítico-religiosas e na

organização da vida cotidiana e, de modo algum, estas podem

CAPÍTULO III
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ser indissociadas de uma cultura geral, aquela que extrapola 

-fronteiras.

As práticas culturais da Comunidade de Boa Esperança 

devem ser entendidas enquanto extensão do fazer humano, não 

lhes são próprias, mas decorrentes de leitura da realidade 

(esta singular), no tocante a aspirações e necessidades.34

Tais práticas não podem ser categorizadas como insipientes, e
(•>

muito menos como exóticas; na verdade constituem a resposta 

possível que a Comunidade dá para a existência.35

Dizer que a prática do folclore, aqui entendida como 

cultura popular, constitui tradição na Comunidade, não 

corresponde à realidade. Mas é possível identificar que, na 

maior manifestação de cultura popular praticada em Boa 

Esperança, o Auto do Pássaro Surucuá, que somente passou a ser 

representado em 1975, foi incorporado um grau de envolvimento 

e responsabi1idade, de tal forma, que se constituiu, pelo 

menos até 1988 (ano da última apresentação), em um elemento 

chave para a composição de parcela da identidade dos 

habitantes. A leitura que Boa Esperança fez do Auto contribuiu 

para a construção de uma auto-imagem favorável, que se 

estendeu pela circunvizinhança. A representação do Pássaro 

passou a ser uma das mais premiadas em concursos folclóricos, 

no âmbito do Município de Parintins. A partir daí, a 

Comunidade, passa a contar com um elemento de eficiência, em 

oposição ao fracasso de alguns empreendimentos, e que era de 

domínio público. A Comunidade é, então, destacada como aquela 

do Pássaro, uma prática que deu certo.34

A hipótese geral deste estudo repousa sobre o
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reconhecimento do valor, expresso nas práticas culturais 

enquanto educacionais e possibi1itadas pela educação 

permanente. Independentemente da correspondência entre 

critérios que apontam somente a validade quando esta se re-fere 

à questão da utilidade, tenho a indicação que os habitantes de 

Boa Esperança avançam na prática o nível das aparências,

superando as medidas que atribuem e-ficiência e/ou sucesso(

somento para categorias do econômico.

Boa Esperança, a exemplo de qualquer agrupamento 

humano, não prescinde de uma análise de suas práticas que se 

distancie de modelos pré-elaborados para não incorrer em 

classificação aleatória daquilo que constitui os seus 

significados e significantes. As práticas locais, submetidas a 

representações, são responsáveis pela identidade da 

Comunidade, cujos valores nem sempre vão corresponder às 

expectativas dos que nela atuam.

Mesmo quando o discurso indica, a grosso modo, a 

eleição de modelos fundamentais, enquanto atributos de uma 

cultura superior, parto da concepção que toda cultura é válida 

se possibi1itadora da existência, cujas práticas se voltem 

para dignas condições de vida. Toda elaboração cultural aponta 

na direção de um sentido, mesmo quando não compreendida em sua 

essência ou, até, na aparência.37

Necessário se faz romper com paradigmas clássicos de 

análise, cujos fundamentos quase sempre correspondem a valores 

não devidamente decodificados, porque dissimular conhecimento, 

ou não lhe reconhecer alternativas, constitui a chave de toda 

dominação historicamente registrada século após século.
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Refiro-me à questão de opor cultura oriental à ocidental, 

primitiva à clássica, enfatizando uma condição de inferior ou 

superior.30 No caso do Brasil, não se revela a cultura 

indígena como importante para o contexto das práticas, 

originadas e adotadas no cotidiano.

Boa Esperança sempre esteve submetida â condição de 

laboratório para os diversos agentes de desenvolvi mento da 

Comunidade. Em muitos momentos, lhe foi atribuída avaliações 

negativas quanto ao cumprimento das orientações. Em alguns 

casos foi considerada como uma Comunidade que não levava a 

cabo os programas e projetos ensinados. Existe referencia a 

uma horta comunitária que não passou do estado de brotação.

Mas como desenvolver programas e/ou projetos que não 

investiguem ou se proponham a apreender por que os habitantes

não aprendem ou não entendem o que lhes é ensinado?

0 entendimento dos fenômenos e o processamento dos 

elementos com significante para o ser atingem e compõem a

coletividade que, no fazer e no ensino do fazer, expressa o

cotidiano do homem.39 Mas, este processo, somente adquire

sentido se for utilizada a mesma linguagem e estiver

relacionada com os padrões que passam pelos hábitos e que

possam compor os interesses dos habitantes.40

Cabe ressalvar até que ponto as concepções de mundo 

permitem o estabelecimento de uma relação entre práticas

culturais (sociais) e o que é ensinado, e que não se reduzem 

apenas a ajustamentos a padrões intrínsecos e convenientemente 

determinados como verdadeiros para a sociedade que as contém.

Desde sua fundação, Boa Esperança tem sofrido
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intervenções de várias ordens, inclusive como fonte de

investigação. Nem todos os resultados retornaram à mesma,

dando margem à suposição de superficialidade das abordagens. 

Além disso, um estudo baseado em relatos e pontos de

observação não esgota a complexidade de um agrupamento humano, 

mesmo quando este agrupamento é de reduzidas proporções.

Dizer que esta ou aquela cultura é a determinante do 

estágio de desenvolvimento de uma população, opondo-a a outras 

tantas, seria o mesmo que simplificar a compreensão do 

significado no processo que gerou a dicotomia entre a cultura 

oriental e ocidental.

Seria admitir que a simples transposição de uma 

cultura, cuja elaboração fosse entendida como complexa, para 

um agrupamento classificado como de estrutura organizacional 

primária, acarretaria a superação de suas carências. 0 mesmo 

que a adoção de padrões culturais de um determinado grupo por 

outro com padrões culturais com maior diversidade na 

elaboração, significaria a superação das limitações naqueles.

Uma análise mais aprofundada da história das sociedades 

tem mostrado que não é a transferincia de práticas culturais 

de uma sociedade complexa para uma sociedade de cultura cuja 

elaboração difere desta, e que não significa ser inferior, 

aquela que vai promover o desenvolvimento. Deve-se associar 

outros fatores que possam, aproximadamente, supor algumas 

mudanças mais evidentes, que vão, desde as condições materiais 

existentes, passando pelo tipo de organização adotada e pelo 

teor das representações, pela decodificação dos símbolos 

expressos nas práticas adotadas, entre outros elementos.

Na maioria das vezes ocorre que a adoção de práticas
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culturais de uma sociedade com maior complexidade de 

organização acaba por constituir a relação de dependência 

cultural, que sucede ao abandono de práticas, até então, mais 

adequadas e que passam a ser vistas com a pecha de atrasadas. 

Desse modo são substituídos elementos constitutivos de

identidade, responsáveis pela manutenção de um padrão de

existência, em muitos casos singular, mas digno, por outros
r

exógenos e de validade duvidosa.

Partindo do pressuposto que toda produção não se faz no 

vazio - pela ótica de processo, a produção cultural seria 

dinâmica, originada e desenvolvida sob condições propícias — , 

ora significando, a partir das representações dos 

agrupamentos, dinâmicas próprias, ora servindo para

identificar práticas, ou contrapondo diversidades, não se pode 

afirmar que o conhecimento é atributo de somente um povo, uma 

classe, uma casta de eleitos que tudo inventam do nada.41

Em Boa Esperança pude me deparar com práticas culturais 

de base imemoriais, algumas de influência tipicamente 

indígenas, como por exemplo, a utilização do tipití no fabrico 

da mandioca. No entanto, observei, também, o ritual da 

"oferenda das almas", de origem européia.

é significativo o conteúdo expresso nas representações 

dos habitantes de Boa Esperança, no confronto de bem e mal, 

com carga simbólica e no decorrente sincretismo. Fica evidente 

o caráter doutrinário, de base religiosa, expresso em suas 

manifestações no cotidiano. No caso do Auto do Pássaro 

Surucuá, em 1975, verifiquei que esta representação se 

constituía em pano-de-f undo para a Festa de São José,
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padroeiro da Comunidade. Porém, continuaram representando em 

outras oportunidades, inclusive em -festivais de -folclore 

realizados na região, entre eles o do Boi-Bumbá, em Parintins, 

que em momento algum lembra uma -festa religiosa, mas o 

contrário.

A propósito da religião (Católica, Apostólica, Romana), 

praticada em Boa Esperança, esta equivale ao mecanismo de 

reprodução ideológica, contido nos padrões propostos para a 

organização, ao nível de normas e valores morais, perpassando 

pela educação e impondo-se como elemento -fundamental para o 

estabelecimento da convivência e da existência.

ê possível observar elementos religiosos como 

re-ferência para padrões de comportamento, que inclui o antes, 

o agora e orientações para o porvir, fatores de manutenção do 

status quo da existência possível, e permitida, sem espaços para 

conf rontos.

Presenciei, em 1975, uma pregação religiosa cujo teor 

consistia em que Jesus ensinava para os mais humildes, que 

tudo entendiam, em oposição aos doutores (letrados) que tinham 

suas próprias convicções. Isso foi indicado no estudo de 

DAMASCENO (1990: 125), onde é registrado que a comunidade

estabelece uma reflexão da realidade e de seus problemas 

utilizando-se de referências bíblicas.

A noção de humilde enfatizada servia para explicar/ 

justificar/conservar a condição de "filhos de Deus" que, se 

não entendiam/aprendiam o que os homens ensinavam, pelo menos 

na "palavra divina" tinham o seu resgate. Eram capazes de 

entender, assim podiam continuar existindo, antevendo sua
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condição de Comunidade em Cristo, ameaçados que se encontravam 

na sua estrutura de Comunidade Produtiva (ameaça de não serem 

mais assistidos por órgãos oficiais, o que veio a ocorrer, 

temporariamente, na seqüência), à época, somente era possível 

dar uma resposta para sua existência no singular (valorizando 

a condição de humildade), enquanto não se deparavam com 

soluções efetivas para suas aspirações e necessidades 

plurais.46

Além disso, contrapunham a dicotomia do culto à sua 

condição de inculto, ou à daqueles que tudo ainda tinham que 

aprender: para eles a técnica dos doutores, e para aqueles a

palavra divina. Em algumas oportuni dades -foram situados na 

condição de incapazes de levar adiante as experiências que 

lhes eram ensinadas. Criava-se assim um paradoxo: o que sabiam 

•fazer, segundo os técnicos, não era correto; o que estes 

traziam para a Comunidade não era devidamente absorvido. Daí, 

o que fazer?

A questão é que a história tem apontado para uma

constatação muito incômoda para o ser humano: com o advento da

separação entre o trabalho manual e trabalho intelectual,

acabou-se por estender, na continuidade, esta concepção a

outras categorias da existência, ou seja, opondo o culto ao 

inculto, a elite à massa, devidamente referendada pelos 

sistemas educacionais, séculos afora.

Educação e cultura não podem ser dissociadas. A base do 

conhecimento, este enquanto categoria de múltiplos, como 

expressão de cultura, deve ser transmitida pela educação sim, 

mas em suas manifestações plurais.43

Tudo aponta para a necessidade de se reconhecer o papel
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educativo das práticas e a contribuição de todos aqueles que 

compõem qualquer agrupamento populacional, de valorar o homem 

que se educa pela vida, que transmite e é receptor potencial 

de aprendizado.44

Tal significa que não se esgotam conhecimentos e, se se 

tomar que no processo de aprendizado há um retorno por parte 

dos que aprendem - no sentido de melhorar os -feitos e 

aprendidos, a ponto de reverter papéis -, onde nem sempre 

aluno, nem sempre professor, e sim potenciais intérpretes do 

saber pelo fazer e no ensinar fazer mais saber.43

Como expressão de homem, a cultura tem incontáveis 

intérpretes, na tentativa de dizer o que é, além daqueles que 

procuram classificar a utilidade das práticas. Aos primeiros, 

a compreensão do fenômeno pode ser limitada, por explicações 

que contemplam uma visão unilateral, desprezando a noção de 

transdisciplinaridade, sem a qual é impossível entender o que 

é cultura. Aos segundos, um incalculável somatório de práticas 

vai, necessariamente, obrigar a uma revisão de valores, na 

medida em que estas sempre tim sentido para quem delas se 

utiliza.

As práticas culturais são importantes para aqueles que 

nelas se identificam (processo de sedimentação cultural), 

independendo, pois, do que se lhes atribuem, no sentido de bom 

ou ruim, certo ou errado. Os agrupamentos humanos percebem 

diferentemente os valores.

Opor cultura de elite à cultura popular, é dissimular

que toda cultura elitizada o é porque interessa eleger para

uns poucos o acesso a práticas dadas como refinadas e, ao
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contrário, atribuir uma categoria de popular às manifestações 

que atingem em larga escala a população, como de importância 

menor.

Com relação à educação formal praticada em Boa 

Esperança, esta era considerada precária, em 1975, com oferta 

de ensino de Io grau até a 3* série, e de classe do Mobral, 

para os adultos, cujas professoras locais (duas) haviam 

concluído a 3* série do 1” grau.

Em 1991, tem-se um prédio próprio para o funcionamento 

da escola e dois novos professores: um formado em Magistério e 

mantido pela Prefeitura de Parintins, o outro egresso de um 

curso informal de técnicas agrícolas com a 4* série do Io 

grau, o que garante, aparentemente, o progresso da situação 

escolar. Nos dois momentos, 1975 e 1991, permanece o problema 

da falta de recursos e de material didático básico. E, 

malgrado existirem dados que afirmam não existir analfabetos 

na Comunidade, não se pode dizer que os processos adotados 

para a alfabetização (curso regular, MEB, Mobral, Projeto 

Minerva), tenham sido os mais adequados.

Se, por um lado, foi construído o prédio escolar (que 

não atende à demanda dos alunos; como alternativa usa-se o que 

restou da antiga capela), e a contratação de novos 

professores, isso não chega a representar que a Comunidade, no 

tocante à educação formal, tenha alcançado um desenvolvimento 

cultural,46 no espaço de dezesseis anos.

□ reconhecimento das práticas locais, como de 

fundamental importância e não considerar o desenvolvimento da 

educação apenas por edificações, recursos e professores
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conforme indica FURTER (1982: 122) é absolutamente necessário 

para uma adequada compreensão do estágio da realidade 

educacional .47 No caso de Boa Esperança, o significado da 

educação seria melhor apreendido caso fossem reconhecidas 

algumas das práticas singulares do homem amazonense, que podem 

ser identificadas, principalmente, no processamento dos 

alimentos, construção de moradia, e nas demais expressões de 

simbiose que se estabelece entre a população e o meio 

ambiente.

No Capítulo 1 deste estudo abordei a intenção dos 

habitantes de mais privilegiar o aprendizado de práticas 

culturais agrícolas mesmo sacrificando o ensino de Io grau, 

expondo claramente a insatisfação quanto aos resultados até 

então obtidos. Essa reação indica um típico caso de 

resistência por um aprendizado que muito pouco contribuia para 

a coletividade, e que não procurava contemplar as práticas 

locais.

Mais uma vez, torna-se ressonante o pensamento de 

FURTER, sobre a margem de resistência das coletividades em 

suas práticas culturais:

<__) è capital saber diagnosticar es nossas sociedades todas
as foraas inforiais, selvagens, locais, para criar, transmitir 
e estabilizar formas culturais não reconhecidas pela cultura 
oficializada e escolarizada das classes dominantes. (ides, 
ibidea: Í34)

Caso não sejam percebidas e valoradas as práticas 

locais, vão ser estabelecidas barreiras naturais a tudo que se 

tentar impor às populações interioranas. FURTER insiste na
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necessidade do reconhecimento e na relevância daquilo que 

compõe o singular das populações.

Reconhecer práticas culturais locais, significa 

redefinir a noção de conceitos culturais. Conceituar dentro de 

uma ótica tradicional, antepondo noções e pré-nocões teóricas, 

geralmente inviabiliza a compreensão do que é e para que e o 

porque de cada ato de cultura.

Admito que para compreender o significado da cultura 

deve-se optar por um conceito aproximado; daí pode-se adequá- 

lo para as representações e utilizo-me como referência GEERTZ 

(1989: 15). Para este autor, o conceito de cultura é

essencialmente semiótico, correspondendo à interpretação de 

significados.

Em relação ao conceito original de cultura, atribuído 

ao termo original a idéia de novo, ocorrem distorções pela não 

percepção de que o fenômeno é sempre o mesmo, revisitado, 

travestido. Neste sentido, ter-se-ia a reinterpretação de 

práticas culturais como sendo a sempre representação da 

cultura, enquanto produção de homem, não implicando em 

atribuição a este ou aquele segmento e muito menos a esta ou 

aquela nação o processo de criação, mas sendo fruto de 

intervenções coletivas e não cristalizadas.

Permanecer considerando o "nosso" em oposição aos dos 

"outros", em relação à cultura, é imaginar que - sem truques - 

pode-se tirar coelhos da cartola. Como já foi dito, não existe 

produção e, por extensão, cultura, realizada no vazio. Neste

caso, por exemplo, tem-se o brasileiro como decorrente de 

reinterpretações, cuja síntese ainda se acha inconstruída; da 

mesma forma, isto pode ser atribuído a todos os povos.48
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Se a cultura -for encarada como dinâmica, decorrente de 

práticas sociais, mais ainda tem-se a considerar que não é, e 

nunca foi, produto acabado, muito menos produto original no 

sentido de novo; e sim original na abordagem, resultado de 

contínuas reinterpretacões. 49

No tocante às origens da cultura, ter-se-ia que tratar 

do resgate da própria origem do homem, isto é, admitir que não 

pode ser adequadamente precisada se não for considerada

enquanto apreensão do meio ambiente onde os seres humanos se 

têm adaptado.

Arqueólogos, antropólogos, historiadores e outros

cientistas têm contribuído, pelos vestígios e registros, para 

a identificação dessas origens, mas a precisão deixa de ter

sentido, se se considerar que o que constitui a cultura, 

principalmente, não é a diferença de interpretação, mas o 

próprio ato humano expresso em sua produção.

Falar de origem significa considerar a pluralidade de 

origens, pois cada uma das etnias que produziram e continuam 

produzindo cultura em maior ou menor medida, por si sós não se 

constituiram em culturas originais. O sentido de autenticidade

somente ocorre se for considerado o estágio no processo de

absorção e a interdependência em relação a outras práticas 

culturais.

Isto aceito, prevalece como cultura o que, no decorrer 

do tempo e na conservação de elementos básicos, foi acatado e 

ajustado às contingências, daí, resultando em traços próprios 

o que, para DléGUES JÚNIOR (1960: 208), constitui uma

diversificação cultural, neste caso citando etnias
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constitutivas do povo brasileiro e a resultante adoção de 

práticas culturais.

Nesse processo, que já dura séculos, não são extintos, 

nos -fenômenos observáveis, elementos de várias origens 

devidamente submetidos ao processo de recriação, 

transformando-se em práticas local izadas.30 Se a estas -for 

atribuída a condição de primitivas, primitivos seremos todos
P

nós por ainda rião sermos capazes de olhar e ver tudo o que 

outros segmentos populacionais praticam pela ótica deles.

Não se pode atribuir os traços culturais a uma única 

fonte. Em um ou outro traço, é possível perceber elementos 

marcantes, que permitem uma pré-c1assificação ou uma origem 

possível, tendo-se que se contentar, entretanto, com 

probabilidades, num sentido de corroborado, nunca o absoluto.

Enquanto a cultura for vista como semiótica (proposta 

de GEERTZ), as origens e traços manifestos em práticas 

culturais têm sentido pelo que de significativo foi 

selecionado e incorporado e pelo que se mantém, de

significante e caracterizador. Só podendo ser identificados, 

dessa forma, enquanto representações de um fenômeno singular.

Neste sentido, esta categoria se opõe à noção de

exótico. Identificar alguma prática como exótica implica em

não perceber a extensão do significante, daquilo que é 

próprio, ou melhor, o que representa a essência do grupo. Na 

verdade toda prática ensejada por qualquer segmento 

populacional vai ser significativa porque identifica e 

representa sob forma de ações valoradas este segmento, 

singularizando-o, mas não o tornando alheio a um contexto; 

neste caso não deve ser rotulado de exótico.
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Não se justifica uma prática cultural dissociada de 

outras práticas. 0 contexto (aquele que implica em considerar 

a sociedade global, quer nas expressões de idéias, quer nas 

expressões materiais, resultante da apreensão do entorno), não 

pode ser desconsiderado, sob pena de não possibilitar a

captação das mudanças que, normalmente, perseguem os

agrupamentos humanos, nas suas relações.Q

As representações culturais são, em certa medida,

resultantes de uma leitura singular que submete práticas a 

reinterpretações, e não podem ser vistas como exóticas, visto 

que constituem resultados da leitura possível.

A questão da cultura enquanto expressão da realidade 

própria inserida em uma totalidade maior (sociedade global), 

implica que os significados e significantes locais, relativos 

aos segmentos populacionais e suas práticas correspondentes, 

devem ser apreendidos como interdependentes.

Mesmo não apresentando uniformidade as práticas acabam 

por constituir a unidade. Neste sentido te»— se-iam as 

necessidades e aspirações como elemento unificador, 

considerando as singularidades de cada um dos segmentos, e as 

regiões e recursos disponíveis como elemento diversificador de 

práticas. Sem instituir padrões exógenos a validade dessas 

práticas passa pela aceitação atribuída pelo grupo, isto é, as 

representações terão a importância correspondente aos 

interesses dos agrupamentos em suas expressões de cultura.

Existem relações entre práticas, explícitas ou não, e a 

maneira como se expressam nos agrupamentos, embora diferentes, 

não são excludentes. A questão é como articular relações
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sociais e cultura, embora tente-se atribuir como homogêneas, 

são, na verdade, heterogênas e resultantes de -fragmentos, onde 

se pode perceber, se esta for a intenção, tradições culturais 

diversas que se mantêm pela memória coletiva, subjacente e 

identificável na essência das práticas.31

Essa dificuldade de visualisar articulação, 

provavelmente, acentua-se nos casos em que se desconhecem, ou 

são ignorados os contextos e os elementos que determinam um 

dado estágio de práticas. Retomo pois o contexto da produção 

econômica em Boa Esperança, onde mais percebo, no exercício 

das práticas, as manifestações possíveis de relacionar, como 

pretendo, educação e cultura.

A Comunidade, pratica, principalmente, uma agricultura 

sazonal de subsistência (mandioca, milho, feijão, etc.), 

baseada na partilha de áreas de trabalho. Por causa do rápido 

esgotamento da fertilidade do solo, para produção, e na 

impossibilidade de adoção de técnicas agrícolas alheias ao 

meio, além do tipo de plantio adotado, os produtores tendem à 

dispersão pelo entorno do núcleo comunitário.

A adoção de práticas, como por exemplo a do puxirum, os 

hábitos alimentares e o tipo de utilização dos recursos 

encontrados no meio-ambiente, cotidianamente, têm constituído 

significativas respostas no sentido de um desenvolvimento 

possível, isto é, processual e coletivo.

Do ponto de vista do desenvolvimento, em sua 

representação estrita de crescimento econômico, Boa Esperança 

está classificada como comunidade marginal ao processo de 

crescimento econômico, tomando como referência a década de 70;
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assim, esteve e continua sujeita às conseqüências, das medidas 

político-econômicas, em uma típica oposição da periferia ao 

centro.

Um exemplo dessa sujeição constitui a relação de preços 

praticados pelo comércio de Parintins, que penaliza a 

Comunidade, e a ampliação do consumo de bens industrializados 

que cada vez ,mais ocupam o espaço dos alimentos naturais.“

Boa Esperança, nem sempre recebe os benefícios, se é 

que estes existem, dos agrupamentos mais próximos aos centros 

capitais, mas arca com todas as seqüelas do desgoverno. Uma 

questão delicada para os agrupamentos que habitam o interior 

do Amazonas.

Insisto em que as práticas culturais não podem ser 

tomadas apenas em seu sentido econômico e direcionadas para o 

aspecto da eficiência, isto é, não devem ser submetidas a 

parâmetros válidos para centros mais desenvolvidos.

Em muitas dessas práticas, o valor econômico não se 

expressa de conformidade com a política econômica vigente, ou 

seja, o agrupamento pode não apresentar, em suas 

representações, um traço marcadamente de interesse para a 

economia nacional, daí não poderem ser avaliadas como 

inúteis.33

A validação das práticas implica, na mesma medida, na 

validação das representações, onde não se deve enfatizar o 

valor de utilidade baseado em padrões urbanos.

As práticas culturais são adequadas para quem delas se 

utiliza, para quem nelas se identifica, independendo do juízo 

a estas atribuído. Os agrupamentos humanos percebem
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diferentemente os valores, pelo que é difícil dizer o que é 

certo ou errado.

Não se pode querer compreender inteiramente a cultura

camponesa (da comunidade). REDFIELD (1971: 41) sugere o

acompanhamento da relação, no tocante à interação, entre 

comunidade e os centros de civilização, e acrescenta que a 

cultura camponesa tem uma aparente história, que não é local, 

mas uma história da civilização, de cultura geral que 

constitui a expressão local. Creio que o autor deixa de 

considerar que na medida em que existe uma expressão local, 

existe uma história local e, dessa forma, estabelece-se a 

condição humana de produção de cultura esta, sim, universal.

A organização de Boa Esperança faz sentido para quem lá 

habita, pois está assentada em elementos submetidos a uma 

ótica cultural própria. SEDA BONILLA (1977: 74), sobre a

percepção de valores pelos homens, em relação à ótica

cultural, escreveu que esta, opondo-se à ótica animal, 

transcende a realidade do aqui e agora, nos símbolos

culturai s .

A compreensão do significado da cultura deve remeter a 

uma redefinição de significado e significante para quem 

pratica o ato de cultura e, em outro sentido, romper padrões 

preestabeleci dos no plano teórico, normalmente

preconceituosos, é necessário abordar plasticamente o fenômeno 

cultural. Fica-se, ainda, devendo, à Boa Esperança, esta 

compreensão. Falta reconhecer a validade de suas práticas 

culturais, como resultantes de atos educativos inerentes às 

condições de sua existência.
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A sobrevivência da Comunidade não se faz somente em 

função de sua localização e da sua produção, resultante do

extrativismo e de sua agricultura mas, principalmente, de sua

capacidade de desenvolver, ao mesmo tempo, a identidade

elaborada com base nas representações emergentes, nas 

condições materiais e nas construções mentais de existência. 

Uma cultura de elaboração singular, enquanto referência de 

produção humana.

Este processo está descrito por FÜRTER (1974: 79), 

quando faz uma equivalência entre a capacidade do homem se 

desenvolver, auto-avaliando-se e auto-transformando-se, com a 

formação que corresponde ao desenvolvimento cultural, aquela 

que prepara o indivíduo para assumir seu próprio

desenvolvimento, pela valorização dos recursos físicos e 

materiais do homem, em função de suas necessidades para ser.

A sobrevivência da Comunidade, desde sua origem, tem se 

constituído em resposta aos desafios para a existência, de 

ordem interna e externa. Não se pode afirmar que as respostas 

encontradas pela Comunidade sejam precisas, se forem tomadas 

referências externas mas, sem dúvida, nem sempre os habitantes 

dependeram de intervenções para serem comunidade. 0 que 

constitui notória validade para sua organização e manutenção 

desta sua condição. Diferente, pela sua singularidade, mas não 

i nviável.

0 problema crucial para uma eventual dúvida sobre a 

viabilidade do desenvolvimento de Boa Esperança deve-se, 

principalmente, ao desconhecimento da extensão de suas 

práticas culturais, da não relevância destas por parte
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daqueles que a procuram, em nome do progresso, para sua

inserção no processo de bene-f i ciária dos bens da civilidade. 

Estes não se efetivarão na medida em que a Comunidade viver o

bene-fício de mão-única, isto é, enquanto -for encarada em suas

necessidades e desconsiderada em suas aspirações que lhes são 

próprias. Boa Esperança deve desfrutar dos benefícios fazendo 

e fazendo-se com base em suas referências culturais, tão

válidas quanto uma alternativa técnica consciente e possível 

de ser implantada em sua realidade, por aqueles que não são, 

ainda, Boa Esperança.



NOTAS DE REFERÊNCIAS

3aGEERTZ (Í989: 61) aponta que não existe o que chamamos de natureza humana independente de 
cultura. SEDA BONILLA (1977 : 982) indica que o projeto humano não pode dar-se senão na cultura. ÜSTROUER 
(1986: 13) escreveu que o homem surge na história como um ser cultural e, que, ao agir ele age 
culturalmente, apoiado na cultura e dentro de uma cultura.

c 33REZENDE (1982: 8-9-42-44) menciona que o fenómeno cultural tem a amplidão da própria
existência humana, é a forma própria da existência de um determinado grupo que tem a educação como
aprendizagem da cultura. BRITO (1991: 21-26-81) escreveu que as culturas se recriam e que não há culturas 
imobilizadas. Nenhuma cultura pode ser estéril ou integralmente imunizada. MALINOWSKI (1975: 48) indica os 
grupos cooperando dentro de um contexto material.

a4LÉVI-STRAUSS (1989: 277) escreveu que a verdade do homem reside no sistema de suas 
diferenças e de suas propriedades comuns. REZENDE (1982: 28) admite a cultura como fisionomia que os
grupos humanos adquirem através da história e que as relações culturais são fundamentalmente sociais, como 
características do ser-no-mundo-cos-os-outros.

^CHARTIER (1990: 20) atribui uma função universal ao espírito de conjunto das produções, 
quaisquer que sejam, como proveniente de uma ordem de representação ou da figuração.

36BARR0S (1977: 47) menciona que há culturas inferiorizadas e não homens inferiorizados. Os
homens inferiorizados, de ua ponto de vista da deficiência ou de decadência, estão e são produtos hcje 
mais das culturas chamadas superiores.

ŜEDA BONILLA (1977: 977) aborda a questão do realismo ingênuo onde o visto e o percebido são 
distorcidos pela noção etnocintrica.

^SAHLINS (1979 : 236/242) trata da distinção da sociedade pela diferenciação de objetos.

ĈOELHO (1991: 28/33) escreveu que todas as pessoas, por viveres em sociedade, praticas a
educação.

40ILLICH (1973: 76) admite que a aprendizagem é a atividade humana que menos necessita de 
manipulação por outros; esta aprendizagem resulta da participação aberta es situação significativas.

41C£MARA CASCUDO (1961: 8) admite a herança melhorada pelo uso modificador e que não existe 
civilização original e isenta de interdependência, distantes ou próximas. SEDA BONILLA (1977: 981-982) 
escreveu que na cultura de cada povo tem-se sedimentado a experiência de muitas gerações.

B̂ARROS (1977: 110-147/154) refere-se a inúmeras pesquisas realizadas no âmbito rural e que 
vêm comprovando a existência de ua estado de empatia mágica, a transferência para as ações alienadas dos 
problemas que lhes parecem sem solução do ponto de vista econômico-social.

43SALVABQR (1971: 186) indica que a educação sintetiza e sistematiza a cultura para transmiti- 
la. GELF'I (1983 : 21) aponta a busca da integração entre cultura e educação; da cultura como conjunto de 
manifestações da vida humana em todos os seus diferentes setores. SOUZA (1987: 58) indica a cultura 
popular, como concepção e método pedagógico, a ser desenvolvida a partir das condições vividas atualmente 
pelas camadas da classe popular, inclusive de seu folclore, e do projeto que pode daí emergir.

^BUBER (1987: 89/91) escreveu que as pessoas são educadas para a comunidade pela simples vida 
comunitária na qual nasceram e cresceram.

'’“LENGRAND (1970: 47-48) admite que a cultura designa um conjunto de esforços e experiências 
com os quais o indivíduo torna-se constantemente maior.
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4*FURTER (Í974: 106) indica que o desenvolvimento cultural força a uma revisão radical de 
tarefas específicas que o sistema de educação poderá se prestar a uma ação cultural que ultrapasse 
largamente o espaço escolar.

47BUITRóN (1960: 169/171) sugere que deve-se ensinar o que o povo entende, o que necessita e o 
que ele pode utilizar.

4BCARílEIRO (Í965: 132) referindo-se a representações folclóricas, escreveu que o povo 
brasileiro se fez e se faz presente para lhes dar a indispensável cor local, acrescentando, suprimindo ou 
modificando, e em geral adaptando às suas necessidades.

49CHARTIER (1990: 23-27-28) indica que a história cultural pode regressar utilmente ao social, 
já que faz incidir a sua atuação sobre as estratégias que determinam posiçoes e relações que atribuem a 
cada classe, grupo ou. meio us ser-aprendioo constitutivo de sua identidade. OSTROUER (1986: ÍÍ-Í02) 
escreveu que as culturas se acumulara, se diversificam, se complexificas e se enriquecem.

soSEDA BOHILLA (Í977: 982) aponta que a originalidade do ser humano se dá somente na cultura.

SiQRTIZ (1980: 81) admite que o espaço da cultura popular é heterogêneo.

B̂ARROS (1977: 199) indica que a procura de novos métodos para atendimento de us maior 
consumo é que tem gerado o abandono das formas manuais de produção. DléGUES JÚNIOR (1960: 232) escreveu 
que mesmo onde há o predomínio de influências tradicionais começam a manifestar-se modificações com a 
introdução de novos traços culturais. VILLASANTE (1984: 13) atesta que existe uma ruptura de vida local - 
referindo-se à sua realidade -, e da vida cotidiana e sua substituição por uma dependência mercantilizada 
que impoe modelos estranhos e necessidades fictícias.

ĈíHARA CASCUDO (1961: 13) escreveu que é do critério popular uma valorização de objetos 
acima do critério econômico.



CONSTRUCTO DA REALIDADE SOB A ÓTICA DOS HABITANTES DE BOA 

ESPERANÇA: A PERCEPÇ20 DO PROCESSO DE EDUCACSO PERMANENTE

CAPÍTULO IV

(....) precisacios cospreender os sistemas culturais eai termos 
de suas respectivas estruturas e processos, não em termos de 
necessidade, propósito ou ato humano. (LESLIE WHITE, Í978)

Os habitantes de Boa Esperança sabem-se homens 

produtores, que precisam se sustentar e às suas famílias,

continuamente, tendo que responder às adversas condições e 

situações que o meio e o cotidiano impõem. Sabem que o mundo 

não-próximo não corresponde exatamente a uma fantasia.

Parintins serve como referência. Percebem que fora da condição 

de agricultor pouco resta a fazer: é trabalhar para os outros. 

Quando muito, os habitantes, podem vir a ser pequenos 

proprietários de um comércio em Parintins, ou em outro lugar 

qualquer; em última instância, somarem-se ao contingente de 

vendedores ambulantes que hoje perambulam pelas cidades.54

Melhor que ninguém, de fora da região, sabem

diferenciar o que é comestível do que não é, na mata que os 

envolvem; como preparar a piracuí (farinha de peixe) qüe, 

supre necessidades alimentares, na vazante; como obter uma 

cambada de peixe, enquanto alternativa alimentar (não pescam 

em grande escala). A disposição da maniva, na cova, e a época 

da colheita, não é mistério para eles.
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Alguns sabem como manejar o leme do motor, quase todos 

a adequada disposição do remo, apontando a direção para não 

submergirem à canarana (grandes moitas de capim que boiam nos 

rios na cheia) e troncos não totalmente visíveis (ainda não 

submersos). Todos manejam o remo, na condução do casco ou 

canoa.

Conviver com as surucucus, e a hora certa de se 

desfazer dos porcos que atraem a onça, isto é, optar em ter 

carne e gordura, ou por em risco à vida, eles sabem.

A elaboração de cestos, vassouras,- construir o fogão 

sob forma de jirau; trabalhar a palha na forma de portas, 

janelas, aparelhar madeira e muito mais, que não cabe em 

estudo nenhum porque envolve a vida cotidiana.33 Sempre alguma 

coisa nova pode ser acrescida.

No tocante à ocupação da região amazônica, e referindo- 

se aos traços resultantes da reinterpretação de práticas 

culturais, associadas às condições existentes, DléGUES JÚNIOR 

(1960: 208) admite que o tipo de adaptação do homem à região,

no processo de ocupação, resultou em uma diversificação de 

atividades, que gerou práticas econômicas específicas, 

relacionadas a uma ecologia social, dessa forma caracterizando 

um estilo próprio de vida.

Para melhor compreender as especificidades da região em 

que Boa Esperança está inserida tem-se que começar, como eu, a 

vê-la não com uma aura de mistérios e onde a cada momente 

pode-se deparar com uma aventura cinematográfica; é preciso, 

também, desnudar-se de imagens de documentários e de textos 

onde se realça a mata espessa, os animais selvagens, o exótico 

e ainda bravio “mundo verde".
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à margem deste mundo de fauna e flora únicos e, ainda,

imenso laboratório para biólogos, botânicos e outros

especialistas, existem pessoas que submetem a existência 

coti diariamente, e nâo são apenas expectadores; dos elementos

extraem do básico ao mais complexo convertendo em soluções

para continuarem existindo. E nâo há nada de heróico, nem 

mesmo que impressione algum cineasta, ou que componha registro 

para alguma obra literária de grandioso porte.

São pessoas que trabalham com técnicas agrícolas 

singulares, e cujo instrumento de maior eficiência é o terçado 

(facão), utilizado em quase todas as práticas de vida 

doméstica e produtiva, principa1 mente no extrativismo; seres 

que se comunicam sem subter f úgios36 e que habitam casas 

simples; seres de consumo simples e com perspectivas de vida 

mais simples ainda; sobreviver.

Não convivem com a televisão, cinema, ou comunicação 

escrita; o rádio constitui o elo de ligação mais imediato com 

as informações geradas pelo mundo: o lazer eletrônico único e 

possível.

Os habitantes aguardam, durante meses, pelas 

comemorações, principalmente de base religiosa, à exceção de 

alguns que já participam do Festival do Boi-Bumbá, em 

Parintins. à noite, reúnem-se os que moram na sede, para 

conversar sobre o trabalho e os planos, embora a maioria 

mantenha casas na Nova Esperança.

Não há como traçar um paralelo do meio ambiente 

amazonense e outras regiões do Brasil. 0 solo, após a derriba 

(derrubada) não é facilmente renovável; a utilização de
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mecanismos e implementos agrícolas, usuais em outras regiões, 

nem sempre é aconselhável; qualquer processo de desmatamento 

por mais simples que seja, acarreta um acentuado aumento de 

insetos e a ocorrência de animais que vêm em busca de 

alimentos nas quadras que um dia -foram o seu espaço natural.

A idéia que pela existência das águas (rios, lagos, 

igarapés e eventualmente igapós) faz-se a fartura de peixe é 

falsa, somente na vazante pode ser resgatada e, relativamente, 

dura muito pouco. A caca somente é possível se a mata for 

adentrada. 0 povoamento afugenta o que se pode comer,

aproximando o que depedra (macacos) e o que mata (onça,

cobras, queixada, etc.).

Mas a população insiste, resiste e continua. Boa 

Esperança continua.

Sobre a tradicional cultura popular da Região

Amazônica, e destacando a experiência que vai sendo

transmitida de geração a geração, WAGLEY (1972: 527), aponta 

uma beleza que deveria ser preservada e propõe uma cultura 

amazonense, reunindo as técnicas e eficiência modernas - e 

neste caso, acrescento, dentro das possibilidades -, aos 

valores positivos e que se mantém nesta região.

□corre-me, sobre esta questão, que as soluções 

encontradas para a moradia incorporam elementos de tal forma 

adaptados ao meio, que mesmo sendo vistas como precárias, as 

habitações mostram-se funcionais e agradáveis ao organismo 

considerando clima e temperatura.37

Outro fator que me chamou atenção, é que mesmo não 

demarcado um caminho, uma trilha, possuem um sentido de
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orientação, quando andam na mata, que para aqueles que somente 

convivem com o urbano não têm; nomeiam a vegetação, os 

animais, os rastros, o canto dos pássaros; distinguem o que é 

seguro ou não, no entorno.

No processo de organização de Boa Esperança, não 

prevaleceu a condição de agrupamento semi-isolado, que a 

caracterizou na origem. De Colônia de Trabalho à Comunidade
r

Produtiva, hoje pode ser considerada como uma Comunidade em 

Cristo, onde o apego à religiosidade pode ser entendido 

segundo WEBER (1977; 3 7 6 ) , quando este se refere à ligação do 

camponês à natureza, orgânica e natural, onde o econômico não 

é racional, fazendo-o partícipe da reiigiosidade quando mais 

sente-se ameaçado de converter-se em trabalhador (escravo ou 

proletário), e não senhor de si mesmo.

Em Boa Esperança nega-se a condição, apesar de existir, 

da venda ocasional de mão-de-obra. Um senhor me relatou que 

foi chamado à atenção quanto à venda de seu trabalho e dos 

filhos maiores: Olha, ss você não quiser sofrer durante us ano com sua família, você vai 

sofrer a vida inteira. 0 que alertava referia-se ao ter que fazer 

sacrifícios nas condições de vida, durante um ano, na espera 

da colheita própria, sendo que posteriormente não mais seria 

necessário trabalhar para outras pessoas. Meu informante assim 

o fez, e me garantiu que há muitos anos trabalha, junto com a 

família, no seu próprio roçado não tendo se submetido a mais 

ni nguém.

A Comunidade tem vida própria. Neste caso, nenhuma 

medida, boa ou ruim, vai impedir que esta tenha sua leitura da 

realidade, isto é, a interpretação, sob ótica própria, do
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cotidiano, pelas práticas culturais em suas múltiplas 

expressões. BERGER & LUCKMANN (1985: 35) acreditam que a vida 

cotidiana possui uma realidade interpretada e subjetivamente 

•faz sentido para os que dela participam, pela sua coerência. 

Uma propriedade que constitui o mundo que diz respeito a quem 

nele vive.

Significa afirmar como importante tudo aquilo que
Q

compõe a produção material e as manifestações das idéias 

quando expressos pela Comunidade. Sempre vai ter sentido 

aquilo que é praticado e aceito como válido por qualquer 

agrupamento, constituindo-se em valor impossível de ser 

mensurado.30

De acordo com a organização imprimida, os grupos

constróem, via representações, elementos que os identificam. 

Nessa construção, a realidade vai sendo percebida pela

identidade que se desenha no cotidiano daqueles que vivem a 

comunidade. Entre homem e ambiente vai se alicerçando uma 

correspondente interpretação, natural e humana, com uma ordem 

cultural e social específica, conforme BERGER & LUCKMANN 

(idem, ibidem: 71).

Essa correlação expressada em ato criativo compõe os 

matizes que são significativos se contextuaiizados. OSTRQWER 

(1986: 5), escreveu que o indivíduo se desenvolve em uma

realidade social, e, neste contexto, suas necessidades e

valorações culturais vão moldar os próprios valores da vida, e 

assim se elabora a natureza criativa do homem.

Equivale dizer que o atributo da criação ao ser

valorado, pelo contexto, mediante práticas adotadas, inclusive
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simbolicamente, constitui a representação da existência em 

direção a significados e significantes, objetivando respostas 

para a vida.

Sobre a percepção do homem, em sua relação com a 

natureza, 0STR0WER (idem, ibidem: 10) indicou que na ação que

desencadeia a sobrevivência, com a transformação da natureza o 

homem também é transformado; este homem, ao mesmo tempo que 

percebe o que é transformado, se percebe também. Creio que aí 

se tem o que se denomina como construção de uma identidade, 

baseada nas práticas cotidianas.

Como percebe sua contínua transformação, pelo que é 

transformado, o homem expressa, em suas concepções de 

realidade, as representações que o faz partícipe de uma 

condição ímpar e propícia para a continuidade de seu processo 

existencial .39

Nomeando, denominando e desfrutando daquilo que faz Boa 

Esperança, vai traduzindo a sua realidade, pelo que lhe é dado 

alcançar. 0 sistema de vida da Comunidade ainda pode ser 

compreendido como aquele onde ocorrem práticas naturais. A 

interpretação do entorno, mesmo não sendo reconhecidamente e 

somente nativa, lhe é própria e constitui os ditames de sua 

existência. Enquanto processo não será sempre, mas tudo indica 

que lhe basta enquanto direção para diante, caso qualquer 

forma de intervenção que se proponha à melhoria das condições 

se baseie nas práticas locais. RUIZ (1968: 423) escreveu que 

tudo seja aproveitado de uma comunidade como base para um 

programa de melhoramento cultural.

é possível identificar nas práticas culturais de Boa
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Esperança aquelas que serviram de ponto de referência para um 

posterior processo de reinterpretação local. No plano da

narrativa tem-se o exemplo da versão para o mito do lobisomem, 

de origem européia, e que na Comunidade assim ficou:

( ___) durante o dia é um homem comum, à noite ele retira sua
cabeça e coloca a do lobo [que mantém escondida era casa durante 
o dial. Ningdem deve ficar andando sozinho à noite, por causa 
dele Co lobisomem], (coletado em Boa Esperança, em 1975)

Mesmo contando de maneira diferente, mantém-se a

essência do mito, a associação do homem e do lobo é evidente. 

Mas quando a prática se refere ao plantio de uma determinada 

área totalmente realizado por uma mulher e dado como excelente 

pelo marido (referindo-se à produtividade), essa excelência 

pode servir como justificativa para deslocar o trabalho da 

mulher, de base doméstico, em torno da casa, para a lavoura 

fora-da-casa. Uma interpretação da realidade que se aproxima 

da, vigente nas áreas urbanas e cuja explicação pode significar 

que a absorção de uma realidade que lhes é exterior pode 

ocorrer sem que seja entendida como anti-natural.

A propósito do sistema de práticas expresso pelas 

representações, enquanto consagrado em sua estrutura 

(estruturada), BOURDIEU (1974: 46) afirma que este implica na 

reprodução de forma transfigurada e, em alguns momentos 

irreconhecível, da estrutura econômica vigente em determinada 

formação cultural.

Daí que o trabalho feminino e o das crianças, ao mesmo 

tempo que reforça a produtividade, tem no caso destas o 

caráter de uma preparação para o futuro, quando assumirem seus
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próprios roçados. Uma educação continuada e cuja permanência 

corresponde à manutenção e sobrevivencia do grupo.

No tocante às representações, que não deixam de ser uma 

contínua reconstrução do sempre, e referindo-se à incessante 

reconstrução com o auxílio dos mesmos materiais (e soluções), 

LÉVI-STRAUSS (1989: 36), destaca que são as alternativas e 

antigos fins que são chamados a desempenhar os meios, onde 

significados se transformam em significantes, e vice-versa. As 

práticas continuadas, exercendo o papel que atribuem aos 

habitantes a referência de comunidade, se permanecerem 

ensinadas e utilizadas contribuirão para que continuem sendo 

comuni dade.

As ações desencadeadas por agrupamentos humanos, 

caracterizadas e caracterizadoras como atos de cultura, pelas 

práticas, são estabeleci das como respostas às suas 

necessidades; independem do que se lhes atribuem em níveis de 

adequação. Somente são percebidas enquanto valor e importância 

se considerado o contexto. As soluções encontradas são 

resultantes de reinterpretações locais.

Neste sentido MALINOWSKI (1975: 43) contribui com o

seguinte:

( ___) problemas fundamentais dos seres humanos são
solucionados para o indivíduo por artefatos, organização em 
grupos cooperativos e também pelo desenvolvimento do 
conhecimento: um sentido de valor e ética ( . . . )

Isso significa que existe um tipo de conhecimento que 

é, sem dúvida, adotado, transmitido e validado pelas 

propriedades que mantém a sobrevivência de Boa Esperança.
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A Comunidade percebe a importância de suas realizações, 

expressas nas atividades coletivizadas, isto é, pela 

atribuição de sentido às suas práticas que mantêm a condição 

de Comunidade. Ainda MALINOWSKI (idem, ibidem: 48), quando

analisa a invenção de um novo artifício tecnológico, ou mesmo 

a descoberta de um novo princípio, ou formulação de uma nova 

idéia, ou mesmo um sentido religioso e moral, afirma que são 

culturalmente irrelevantes se não forem traduzidos em uma 

série organizada de atividades de cooperação.

A cooperação que integra a comunidade, de modo geral, 

tem expressão nas suas técnicas, regras e costumes mantidos 

desde sua formação, a manutenção da cultura local transmitida 

por gerações, constitui uma abordagem de REDFIELD (1971: 41). 

0 que foi ensinado pelos antigos, legitimada pela fidelidade 

ao passado, cuja continuidade não admite orientação, nem 

gradação, é indicação de LéVI-STRAUSS (1989: 862). Neste caso, 

as práticas locais são dotadas de um sentido ancestral e 

supõem que a organização não é de todo vulnerável ao que 1he é 

externo; há possibilidade de resistência à novidade, àquela 

que nada acrescenta à sobrevivência.^

Boa Esperança continua a sua leitura da realidade sob o 

prisma do tempo e daquilo que lhe é oferecido e continuamente 

transformado. Não sucumbiu às experiências propostas, e tudo 

indica que são as suas representações as responsáveis pela sua 

sobrevivência.

Daqueles que participaram da fundação da Comunidade 

poucos restaram. Especialmente três sobreviveram/continuaram, 

mas dos demais ficaram os filhos, os netos, os que vieram
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depois e que passaram a se identificar com a Comunidade. Boa 

Esperança sobrevive. Daí, como negar a condição de criadores, 

da intencionalidade na adoção de práticas que reinterpretadas 

são dadas como locais e que ainda permanecem como próprias, 

como se todo o sempre pudesse ser assim? Pelo que ainda resta 

de suas interpretações, Boa Esperança continua.

Enquanto potencialmente criadores, obviamente
r

reconhecem-se produtores de um conhecimento e, desse modo, 

traduzem-se educacionalmente como possibi1itadores de 

soluções, as quais desfrutam pela utilização. 0STR0WER (1986: 

27) ressalta que o potencial criador, ao elabora»— se nos 

múltiplos níveis do ser sensível, no plano cultural, na 

consciência do homem, apresenta-se na mui tiplicidade de 

caminhos, onde é possível a este homem captar e configurar a 

realidade. Acrescento que sob uma leitura própria e nem sempre 

compreendida.

A adaptação de uma casa-de-farinha para moradia por uma 

família, em Boa Esperança, pois a casa em que habitavam foi 

totalmente destruída em incêndio, poderia ser vista como uma 

solução menor, se submetida a uma avaliação que considerasse a 

adaptação como precária, e sem perspectiva de permanência; 

mas, passados dezesseis anos, esta família pode ser 

identificada como uma das mais bem sucedidas da Comunidade. 

Existia uma intenção, aparentemente não perceptível, em 

investir em uma outra área de plantio, mesmo sacrificando a 

convivência com o núcleo pioneiro; e não significa que 

perderam o vínculo com a Comunidade, pois continuaram 

participando dos eventos que eram promovidos pela 

coletivi dade.
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A referida família tinha clareza que recuperar a casa 

anterior significava deixar a perspectiva de:

a) encontrar melhor localização para efeito de produção 

(a propriedade era antigali e

b) a recuperação demandaria o tempo que precisavam para 

trabalhar a quadra pretendida para além do perímetro 

do núcleo da Comunidade.

Esta família integrou na opção que praticou o que

0STR0WER (idem, ibidem: 78) identifica como uma integração da 

experiência em padrão de referência, um processo que continua 

vida afora. 0 ato de optar pela adaptação foi intencional, e o

provisório se fundamentou em investimento para adiante.

A realidade da Comunidade se traduz no nível do

possível e o valor atribuído aos seus atos será dificilmente 

compreendido por aqueles que nela não estão, senão enquanto 

investigadores/agentes mobilizadores de prévios planos de

atuação, quase sempre desprovidos de embasamentos que 

considerem as práticas dos habitantes antes de tudo como muito 

importantes.

0 entendimento do processo de organização, que responde 

pela existência da Comunidade nem sempre é possível por não 

contemplar que soluções criativas, ao serem adotadas pelos 

homens, concretizam a extensão do real, conforme DSTROWER

(idem, ibidem: 125).

A questão é que, nem sempre se procura ver nas

contribuições dos agrupamentos em suas práticas culturais, e 

na adoção de padrões não convencionais, suas interpretações 

enquanto imagens de possibilidades. Por exemplo, referencia-se



108

o sucesso no processo de organização pelos resultados obtidos 

no desempenho econômico, não relevando créditos para outras 

manifestações. Acerca da imagem do homem, REZENDE (1982: 46)

admite que ter a noção desta imagem importa não apenas para a 

compreensão do fenômeno cultural, mas para atender a educação. 

E acrescenta que um dos objetivos da educação e do ensino é 

precisamente aprofundar a imagem do homem, que se veicula pela 

cultura.

Boa Esperança sabe-se organização cultural, que produz 

não somente objetos, mas mecanismos de reprodução e

transformação, que são mutuamente desfrutados pelo aprendizado 

cotidiano. Os habitantes têm sido, ao que tudo indica,

representantes legítimos da educação pela vida, em suas 

permanentes e múltiplas formas de expressão.

A educação permanente tem constituído a expressão da

prática promotora da existência do homem, embora não seja 

admitida como tal, mesmo quando proposta enquanto alternativa 

educacional, inclusive sendo elaborada no plano teórico. A 

explicação para uma não utilização em larga escala, enquanto 

uma releitura da educação (não limitada a modelos), vai se dar 

exatamente pela contemplação de experiências massivas. Isto

significa a própria revisão do que até então se tem como a 

busca da eficiência educacional, mas não se adotando padrões 

distantes da realidade e sim valorizando práticas, uma

propriedade, cuja expressão cultural não atende a modelos 

preestabelecidos.

A idéia de uma educação para toda a vida não é nova se 

se considerar a educação como aprendizagem da cultura, da
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existência, interpretando-a como estrutura cultural, a 

manifestação da imagem, de um projeto humano, baseando-me em 

REZENDE (idem, ibidem: 9). Assim, a existência do homem é um 

contínuo ato de educai— se para a vida mas, enquanto limitado à 

educação formal, muito se perde pela tendência a não validar 

as práticas e experiências que integram os agrupamentos 

humanos.

0 descarte das práticas, a não inclusão destas no rol

de conhecimentos aceitos pelos sistemas educacionais

estabelecidos, nega significativas contribuições do saber 

expressas no cotidiano. Boa Esperança ilustra essa colocação. 

0 não aprofundamento em sua realidade levou, em alguns 

momentos, a adoção de idéias propostas por organismos 

externos, cujos resultados não foram satisfatórios para o seu 

projeto de existência.

Neste caso, o conhecimento advindo das práticas, posto 

à margem, vai de encontro aos interesses coletivos.

Cabe mencionar que, no Brasil, a educação permanente

veio como proposta associada às teorias desenvolvimentistas da

sociedade, não obtendo uma repercussão, possivelmente, por 

esta relação, onde confunde-se desenvolvimento com crescimento 

econômico e educação permanente como processo de aprimoramento 

da mão-de-obra.

Assim, não era a proposta de educação permanente que 

corroborava a noção de crescimento econômico, mas uma não 

compreensão do significado de seu alcance, este avançando os 

projetos de desenvolvimento. Isso fica evidente pela não 

adoção, mesmo recomendada pela UNESCO; não era interessante
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para o poder estabelecido a implantação de práticas 

educacionais onde fosse evidenciado o processo que segundo 

FURTER (1974: 79) aprofunda a experiência pessoal e coletiva, 

traduzindo a dimensão educativa dos atos, gestos e funções 

assumidas, em qualquer uma das etapas da existência em que se 

esteja vivendo.

A educação permanente não será compreendida se somente 

forem consideradas as atividades educacionais organizadas e 

sistemáticas. Deve avançar a visão reducionista da educação 

escolar, ir além, conforme DEMARTINI (1988: 25), mais próxima 

do processo de socialização que se realiza pela vida, mesmo 

quando não organizado para propósitos explícitos de 

aprendizagem.

Embora enaltecendo a coincidência da educação 

permanente com a educação popular, menos pelo cunho 

tecnológico e econômico, L0VIS0L0 (1988: 29), estabelece uma

crítica por entendê-la como um termo amplo. Considero esta 

crítica não procedente, na medida em que o conceito de 

educação permanente ainda se encontra em construção e, por não 

estar cristalizado, pode assumir diferentes interpretações, 

expressas nas vertentes que o caracterizam.

A concepção de educação permanente não pode ser vista 

no singular e sim submetida a múltiplas leituras. Somente 

assim será possibilitado o seu entendimento. Toda idéia parte 

de seu estado bruto na direção de um aperfeiçoamento e a 

educação permanente não é exceção. A título de ilustração, 

apresento três autores cujas posições conceituais sobre 

educação permanente revelam alguma distinção.



LENGRAND
(1970)

concebida coso iioi edifício 
onde cada parte depende e 
está relacionada com a outra, 
cojnposta de estrutura e méto
dos que auxilias o ser husa.no 
ao longo da vida, no contínuo 
aprendizado e forsação

nova concepção de educação 
que deve levar es conta as 
necessidades pemanentes e uni
versais dos seres husanos

a educação è us processo con
tínuo, ias os tersos d̂esse 
desse processo não são os 
sessos para jovens e adutos
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A educação permanente encontra-se, enquanto concepção, 

no bojo das grandes linhas de se conceber a educação: quer da

essência, quer da existência. Para entendê-la como tendência 

tem-se que desatrelá-la do apenas educação pela educação. Não 

se contrapõe a outras expressoés educacionais, mas integra e 

contribui para nova redefinição com ações diferenciadas, no 

tocante à formação e em seus conteúdos, não mais se limitando 

a urna faixa etária e sim estendendo-se por todos e por toda a 

vida:

Tudo indica que não se pode ver a educação permanente 

como antagônica a outras tendências educacionais e muito menos 

enquanto somente discursiva. Tem-se que reconhecer que ainda 

está em construção. Dessa forma, necessário se faz relevar que 

é uma idéia que se realizou, mesmo que não tenha sido 

oficializada e faço uso do pensamento de CHARTIER (1990: 33) 

quando admite que no momento em que uma idéia se realiza no 

domínio dos fatos, mesmo que imperfeita, não é mais ela que 

conta e sim a instituição colocada em seu lugar, em suas 

correspondentes ações e reações.

Quando enfatizo que a educação permanente se 

realiza(ou), baseio-me nos fatos que demonstram a contínua 

educação que se processa independentemente dos sistemas 

educacionais convencionais. Para mim, todo ato que se 

transmite e é apreendido por outrem constitui uma manifestação 

da educação permanente, mesmo quando essa transmissão ou 

apreensão não se realiza intencionalmente.

Entendo que a educação permanente não pode ser 

dissociada do contexto cultural, pois constitui a alternativa
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de valoração da criatividade humana e porque permite a 

compreensão de que as práticas culturais desenvolvidas em uma 

realidade social moldam a própria realidade valorada dos 

indivíduos.

A minha experiência em Boa Esperança indica-me que, ao 

não ser relevada a cultura local, quando das intervenções, 

muito se perdeu por não considerar a existência das

alternativas de aprendizagem que naturalmente se processavam 

na Comunidade.

Daí que, para o entendimento da educação permanente na 

relação contextuai, acompanho SALVADOR (1971: 5), quando se

refere à educação como um todo e destaca que esta deve ser 

pensada pelas intei— relações do político, social, econSmico, 

mas pri nci pa lmente i nseri rido-se o cultural, ou seja, antes de 

tudo ver o ato cultural como expressão educativa e somente 

após será possível compreender os demais componentes que

constituem a existência humana e que representam a realidade,

manifesta em práticas objetivas.

Nenhuma prática, caracterizadora da experiência social, 

pode ser desconsiderada sob o risco de se excluir 

significativas contribuições de parcelas de segmentos 

populacionais. Admitir a validade da ação social, manifestada 

pelas práticas, em suas especificidades como correspondentes 

- às necessidades e aspirações dos agrupamentos humanos,

significa admitir a total idasde de seus atos, inclusive 

acatando-os como de validade própria.

A concepção de educação permanente ao contemplar a vida 

material e não-material dos indivíduos e, conseqüentemente, da
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coletividade, sob a ótica contextual e assim compreendida como 

tal por todos aqueles que dela participem, pode resgatar a 

idéia de uma educação a serviço da sociedade. Uma educação não 

mais imposta de cima para baixo, mas pelo vivenciamento do 

processo, enquanto construção comum.



NOTAS DE REFERe NCIAS

D̂AHASCENO (Í99Q: £02) afirma.que ü grande sonho do camponês que migra para o meio urbano è 
arranjar capital para instalar um pequeno comercio e, desse modo, realizar o sonho de ser dono de seu 
trabalho.

TOBERGER & LUCKHANN (Í985: 35/52) escreveram que a vida cotidiana apresenta-se coso uma 
realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que forma um 
mundo coerente.

L̂EACH (1972: 336-337) afirma que para indivíduos comuns, não-literatos, existem muitos tipos 
de informações que jamais são verbalizadas, mas apenas expressas em ação que dentro do contexto - palavras 
junto com atos - transmite o significado, mas o significado é transmitido porque já conhece-se o contexto.

Îdem, ibidem (Í972: 335) acerca da sociedade humana isolada escreveu que esta necessita 
estar organizada e adaptada ao ambiente para que esteja em condições de sobreviver.

aBLÉVI-STRAUSS (1989: 70-73) recomenda ao etnólogo saber que papel cada cultura atribui aos 
elementos no interior de um sistema de significações.

R̂EZENDE (1982: 44-45) escreveu que todo homem é educado a vida toda, o que torna necessária
a continuidade e permanência do processo educacional que diz respeito a vida, aos acontecimentos, à
situação existencial

^HILLHAN (Í964: 26) adverte que por m is  ativo que seja o governo central a maneira de viver
das comunidades segue sem interferência. Concordaria integralmente com o áutor se utilizasse no lugar de
sem interferência, sem grandes modificações.



PÜST SCRIPTUM

Boa Esperança possui organização típica da Região 

Amazônica, baseada ern produção para subsistência , com ligeira 

tendência á produção de excedentes para venda, embora a noçãoJ 

de excedente não seja devidamente compreendida por esta 

população, isto é, vende-se o que mais para diante vai ser 

necessário adquirir.

As práticas culturais locais constituem um sincretismo, 

onde percebo a origem nordestina e indígena. Observo, também, 

que os traços europeus não -foram, ainda, inteiramente 

submetidos ao processo de reinterpretação.

A cultura amazonense, expressa nos traços culturais, 

responde pelo quadro de referência possibi 1 i tadora da 

identificação dos habitantes como representantes desta, embora 

exista um elemento em sua composição, que tem permeado toda a 

existência de Boa Esperança e que lhe soa diferente, o 

cooperativismo.

A origem de Boa Esperança coincide com a política de 

interiorizarão da Amazônia, efetivada principalmente em meados 

dos anos 60, intensificando-se na década seguinte, sob o lema 

de Segurança Nacional e o Desenvolvimentismo. Deve-se destacar 

que, este período corresponde, também, a um recrudesci mento da 

intervenção da Igreja Católica, e que constitui uma revisão de 

atuação nos núcleos habitacionais visando uma organização 

comunitária (evangelização/doutrinação).

A coincidência do processo de intervenção do Estado,
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via Ministério do Interior (Projeto Rondon, Sudam), Ministério 

da Saúde, entre outros, mais a Igreja Católica, supera a 

condição de uma organização natural. Apesar disso, não 

contribuiu inteiramente para que Boa Esperança abandonasse 

práticas ancestrais cuja intenção basicamente visava à 

sobrevivência dos que se aventuraram à empreitada de 

constituir um núcleo produtivo que lhes permitissem uma 

existência digna.

Foram vários os elementos que interferiram no processo 

de organização, a comecar pelo questionamento sobre a 

propriedade da te?rra, ora atribuída a um proprietário local, e 

mais adiante a herdeiros de fora da região, problema que se 

estende até a atualidade; os já mencionados tipos de 

intervenção somados àqueles envidados pela iniciativa privada, 

como a exploração de madeira, a Cooperativa; o tratamento 

diferenciado a que foi submetida por não atender a critérios 

preestabelecidos, no caso do PDRI; a escassez de terras, cujos 

limites vão se redesenhando com a criação de outras comundiade 

e/ou a "regularização" de terras por particulares, efetivadas 

por duvidosas documentações posteriores à existência de Boa 

Esperança.

Vejo, como conseqüência deste quadro, uma 

característica de processo inconcluso para a evolução de sua 

organização. Muito embora, sem sombra de dúvida, constitua uma 

organização baseada na cultura amazonense.

Observo, no decorrer do trabalho, que cada segmento

populacional vai lidar com práticas que assumem um caráter 

particular, ou seja, o envolvimento cotidiano do fazer e
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ensinar a fazer para uso tem uma orientação voltada para um 

ritual de produção, responsável pelo que denomino intenção de 

homem, enquanto produtor de cultura, e que possibilita

respostas para aspirações e necessidades.

Daí que, os elementos culturais localizados, mesmo que 

denotem rusticidade, não podem ser vistos como antagônicos a 

outros elementos de uma cultura nacional, ou seja, não se pode 

perder a perspectiva de que reinterpretaçoes locais continuam 

integrando o quadro da cultura em sentido amplo.

Se se adotar uma ótica cuja meta seja a apropriação do 

sentido de significados, a leitura daquilo que representa a

"cultura localizada" teria que ser revista. ü possível

entendimento de elementos locais - situo aí Boa Esperança -,

passa pela compreensão de que práticas culturais, enquanto

categorias, são eminentemente construtoras de identidade. Como 

se processaria este fato? Atribuo ao conjunto da organização a 

matriz que expressa a possibilidade de existir uma identidade 

pertinente à Boa Esperança.

□s elementos constitutivos e, assim, identificados como 

culturais adquirem um significado, enquanto localizados e, bem 

entendido, se devidamente contextua 1izados. üu seja, é

possível tratar elementos culturais, tomando-os como práticas

isoladas* mas não alheios à sociedade global, que os contém e

os inter-relacionami o que não pode ocorrer é a atribuição de 

uma classificação de exótico, que significaria valorar para 

menos e discriminar práticas de outras que compõem o conjunto 

do país.

Onde pretendo chegar com estas abordagens?
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Creio que os significados expressos nos elementos 

culturais, e representados pelas práticas, embora peculiares, 

não são estanques. Na realidade, estes representam a 

reinterpretação sob ótica cultural específica de agrupamentos, 

cujas expressões constituem tentativas de soluções para sua 

existência. Enquanto segmentos inseridos na sociedade global, 

(possuem práticas não assessórias. Boa Esperança compõe 

significativamente uma expressão de cultura que deve ser

reconhecida como muito importante, já que integra sua 

sobrevivência.

Não existe urn conceito de cultura que responda por 

todos os fenômenos culturais, isto é, não é possível a

utilização de padrões para análise de uma população rural do

sul do país, transpondo-a, sem modificações para uma população 

rural do Amazonas.

0 máximo que posso ratificar em relação à cultura, e 

recorro a GEERTZ, seria uma referência de conceito aproximado, 

contextuaiizado e que permita a contemplação de elementos 

simbólicos, cujos significados e significantes estejam 

devidamente incorporados no cotidiano do grupo em questão.

Daí que reforço a indicação de uma visão inter e 

transdisciplinar, para quando se abordar uma determinada 

prática cultural, pois a leitura que se propusesse fazer, sem 

esta perspectiva, estaria fadada ao fracasso. Reitero que 

qualquer tentativa de compreender uma prática diferente da 

nossa deve ser lida no plural.

Recomendo que a base da análise considere a leitura das 

práticas culturais sob variados ângulos, isto é,
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antropológico, histórico, sociológico, econômico, educacional 

e assim por diante... o que supõe uma releitura do que 

representa valor (valor em), e a necessidade do 

estabelecimento de uma ótica cultural que inclua a redefinição 

de significados e significantes em cada realidade.

A meu ver, uma determinada cultura possui o elemento 

original pelo que representa nas práticas, enquanto síntese 

inconcluída. Assim, não resulta em produto acabado, dado que a 

dinamicidade, o movimento que altera continuadamente a 

prática, é conseqüência da própria dinâmica social.

Dessa forma, as , origens e tracos fundamentais da 

cultura somente podem ser determinados sob uma concepção 

histórica associada a outras áreas de conhecimento, que 

permitem acompanhar passo a passo o processo de formação, 

linear ou acidental, do segmento populacional considerado; 

resultando do que foi acatado, selecionado, incorporado, 

reinterpretado, efeito das relações estabeleci das, cujas 

manifestações compõem uma estrutura social possibi1itadora da 

concretização de práticas indentificadas e identificadoras da 

sociedade. 0 sincretismo, assim, será a resultante dessas 

manifestações, ou seja, a tradução de práticas populares que 

sobrevivem na manutenção de elementos da memória coletiva, 

travesti dos de novo.

Os elementos culturais têm significado para a população 

mais pelos valores por ela atribuídos, decorrentes de suas 

aspirações e necessidades, nas representações. Dessa forma são 

caracterizadores de povo, mantendo vínculos indissociados 

entre práticas e soluções para a existência. Constituem-se,
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pois, assim, em singulares, onde a maior originalidade 

consiste em práticas onde os traços, dissimulados ou não, são 

a expressão local do universo do homem, da cultura do homem. 

Onde conhecer significa apreender o entorno sob uma 

determinada ótica de análise, cuja plasticidade considere 

qualquer manifestação, quer material, quer no plano das

idéias, como possibi1itadora da existência, independentemente 

da atribuição de menor ou maior valência.

Situo Boa Esperança, enquanto organização, neste quadro 

de referências, e neste momento, acresço às considerações 

acima o fator educação que não pode ser indissociado do fator 

cultura.

Minha concepção aponta para que toda prática cultural 

consiste em prática educativa e me baseio no processo que 

estabelece tais práticas como providas de intencionalidade, 

manifesta ou não que permite aos agrupamentos continuar

existindo. Não me refiro apenas a um tipo de mecanismo que 

reproduz o conhecimento, mas o seu contrário. Há o processo 

criativo e que se instala, quase sempre sem maiores planos; 

aquele que dita a existência do homem. Algo de biologia 

reconhecida e nominada por variadas disciplinas, e o que se 

diz cultura.

Um dia qualquer, o germem de organização se instala e

alguns homens percebem que um sempre vai ser um, daí que a

partir de dois ou mais se permite a multiplicidade, nem sempre 

harmoniosa. Essa instalação gerará o grupo, o surto de obra, 

que de um homem avança para o "de homens", o coletivo.

Mas o que se pode ver ou presenciar perderia sentido se 

não se estabelecesse o processo que antes de permitir uma
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somente e monótona cópia, é ponto de partida para o novo, que 

entendo como a reinterpretação do sempre.

A eclosão de processos educativos - em algumas ocasiões 

apontados como a "grande novidade"-, acabam por constituir uma 

relação básica entre aprender qual a melhor maneira de se 

ensinar/aprender. E isso tem a idade do homem.

ü homem nasce equipado - considerando a evolução -, mas 

não acabado - as idéias, a linguagem, o domínio dos processos 

produtivos somente existem porque podem ser ensinados. E são 

diversos os matizes, os tons imprimidos, para este 

ensinamento.

Quando assumo que uma determinada prática é boa, ou 

ruim, sempre vou estar me referindo a um sistema a que 

pertenço e que acato como minha referencia. 0 certo e o errado 

ficam por parte de minha formação, do acórdão que a sociedade 

determina e onde estou estabelecido. Ai de mim, se não 

cumprir, pelo menos aparentemente, padrões, códigos e normas. 

Porém, quando se trata de analisar outras expressões, tenho 

que reconsiderar este fato, libertar— me de alguns padrões de 

referencia.

Se pretendo apreender o que me é diferente, e digo 

diferente porque não é semelhante, e mesmo quando parecido, 

tenho o sobrehumano esforço de me dizer "aprendiz de 

feiticeiro". Por mais que queira, somente posso me aproximar 

do que faz sentido - qualquer coisai -, quando reconhecer o que 

está sendo vivenciado ao mesmo tempo pelos sentidos e, 

estendido, a outros que captam e retornam esta captação em 

gestos e consentimentos, em obras que respondem pela
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sobrevivência. Este processo considero como a essência da 

educação permanente.

Retomando, minha concepção de educação permanente 

consiste na percepção dos processos de práticas culturais, 

enquanto práticas educativas. Dessa -forma, o ato de educar, 

sob a ótica da educação permanente, implica na apreensão, 

aproveitamento e reorganização das práticas locais. E ainda, 

com base nas referências resultantes seriam inseridos outros 

conhecimentos e práticas afins visando a integra1ização do 

processo educativo ao cotidiano daqueles a que estivesse 

di ri gi do.

Tal significa que em, primeiro lugar, deve-se proceder 

a investigação das práticas culturais; em seqüência, organiza- 

se os elementos e, finalmente, estabelece-se o planejamento 

visando a intervenção educativa, neste momento já 

retroalimentada pelo conhecimento obtido e o mais possível 

alinhada/alinhavada com elementos que se pretende implantar 

para a melhoria das condições de existência.

A condição fundamental para a realização deste processo 

consiste em considerar a transdisciplinaridade e permanência 

de equipe quando da investigação e na continuação da 

intervenção.

Acredito que a educação permanente somente alcançará 

foro de prática viabi1izadora, enquanto técnica - naturalmente 

acato que ela já é fato -, sè forem concretizadas políticas 

educacionais concatenadas com políticas econômicas e no 

reconhecimento das práticas culturais locais como singulares, 

enquanto representação de uma cultura universal, e acatadas 

como educativas.
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Quanto à formação, creio que deve ser considerada a 

coletividade no que diz respeito às noções básicas dos métodos 

de aprendizado, sendo enfatizada uma disciplina pouco usual no 

processo de ensino e que deveria ser denominada de metodologia 

do aprendizado. No tocante ao aprendizado individual este 

deveria considerar a tendência de cada s'educando para que 

fossem respeitadas opções de acordo com as atividades 

presentes e futuras destes.

0 ideal seria instrumentalizar para em seguida permitir 

aos s'educandos as direções por eles mesmos determinadas ou ao 

menos consentidas.

No tocante á aprendizagem esta se processaria no 

coletivo - embora respeitadas as indivi dualidades — , sem o 

culto do indivi dualismo.

A autodidaxia somente teria sentido se a coletividade 

tivesse alcançado o nível de acessamento aos bens produzidos 

pela cultura, ou seja, a organização local, permitindo um 

equilíbrio entre direitos e deveres ao alcance de todos.

Não há porque negar as expressões de conhecimento do 

cotidiano. 0 descarte ou a não inclusão das práticas no rol de 

conhecimentos válidos não pode ocorrer sob hipótese alguma, é 

necessário a aceitação das práticas culturais, enquanto 

práticas educativas por parte dos sistemas educacionais 

estabelecidos e isso se estende àqueles que desempenham 

funções para-educacionais.

A adoção de práticas, como por exemplo a do puxirum, 

além dos hábitos alimentares, o tipo de utilização de recursos 

do meio ambiente têm se constituído em significativas 

respostas para o tipo de desenvolvimento possível para Boa
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Esperança, isto é, processual no que tange à sua organização, 

pela estrutura produtiva e pela opção coletiva de existência.

A predominância do extrativismo, no sentido de suprir 

as condições básicas de existência, expresso na coleta de 

•frutos sazonais, madeiras diversas e nas soluções para a caça 

e pesca, práticas comuns, onde se identificam a origem 

indígena/nordestina, denota que, geração a geração, têm sido 

repassados (ensinados) conhecimentos afins â realidade local e 

que se constituem em permanentes, enquanto elementos que 

permitem a continuidade de Boa Esperança, em sua condição de 

sobrevivência.

As soluções adotadas pelos habitantes podem não ser 

consideradas as melhores - se forem relevadas às adotadas em 

outras regiões do país -, mas, sem dúvida, são as possíveis e 

e possibi1itadoras para a continuidade que permite a 

identificação destes como comunitários e não como 

trabalhadores rurais.

Se a concepção de educação permanente pode admitir que 

o desenvolvimento cultural, onde cada agrupamento responde com 

suas práticas a necessidades e aspirações, constitui um 

processo de organização, será uma alternativa educacional 

apropriada para Boa Esperança, pois ao valorar as expressões 

culturais pode desencadear um processo não-agressivo e 

efetivamente integrativo na relação que se há de estabelecer 

entre instituições e esse agrupamento. Desta concepção se pode 

esperar melhores resultados para a organização, com decorrente 

manutenção da condição de Comunidade.

Desse modo, a experiência da coletividade deve ser



127

contemplada como expressão educativa maior, quando contatada 

para -fins de atuação visando a melhoria de suas condições de 

existência.

Sendo assim, não se pode negar as significativas 

expressões manifestas em conhecimentos adotados no cotidiano e 

que possibilitam identificar Boa Esperança como comunidade que 

G pelas soluções encontradas continua existindo.

Se for entendido que a educação permanente propõe novas 

redefinições da ação educativa a partir de ações diferenciadas 

quanto à concepção de formação, e enquanto processo que 

continua pela vida, a decorrente valorização da criatividade 

humana não pode dissociar educação do contexto cultural.

Admitir a validade da ação social é admitir sua

correspondência em respostas às necessidades e aspirações. 

Assim aceito, deve-se contemplar a vida material e não-

material sob uma ótica que procure compreender/apreender os 

significados o mais aproximadamente possível dos significantes 

atribuídos pelos habitantes de Boa Esperança, ao traduzirem 

seus elementos que compõem a sua sobrevivência.

Neste sentido, deve-se resgatar a educação colocando-a 

a serviço da Comunidade, para além dos sistemas, objetivando 

uma construção comum e possibi1itadora de respostas 

continuadas para Boa Esperança. Por esta razão recomendo a 

adoção de se validar experiências e práticas sociais, enquanto 

manifestadas na cultura, como de base educativa.

Toda proposta educacional ter finalidades próprias 

somente justificadas para uma dada realidade. Em ocorrendo 

independência de função e/ou destinação, em relação à
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Comunidade, ou seja, enquanto estas não -forem reconhecidas a

nível de intervenção, no momento da atuação, nunca será

atingido um resultado satisfatório para Boa Esperança.

Boa Esperança tem suas práticas e representações da 

cultura possíveis de serem identificadas nas manifestações

mítico-religiosas, na organização, expressos cotidianamente,

embora não apresentando em nenhuma delas algo que possa ser

descrito como alheias, ou indissociadas a uma cultura mais

geral.

0 que constatei é que os habitantes de Boa Esperança 

avançam, na prática, o nível das aparências, e, por isto, são 

viáveis mantêm-se pelo que adotam, resistem ao que não lhes é 

apropriado, dentro das condições possíveis para tal. E até 

então suas realizações são as mais adequadas. Pouca coisa

ensinada pelos que não são de Boa Esperança surtiram tanto

efeito como o que eles sabem fazer, e a forma como mantêm suas 

práticas, do avô, ao pai, ao filho e no ciclo que não será 

descontínuo. Ao menos enquanto for Comunidade.

Finalmente, entendo que Boa Esperança tem que assumir 

seu próprio desenvolvimento, impondo aos agentes de 

desenvolvimento a condição fundamental de se submeterem a

planos, ou programas, se devidamente discutidos e 

compreendidos como favoráveis, isto é, desde que sejam 

respeitadas suas práticas culturais contidas e

caracterizadoras de sua organização, cujo componente 

educativo, enquanto educação permanente é fato que defendo. 

Menos por uma leitura de paixão e mais por uma constatação de 

fatos, cuja ressonância não mais está limitada a um ponto do 

Amazonas.
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Boa Esperança existe, não é uma invenção. No mínimo, 

urna constatação de que enquanto não ocorrer o reconhecimento e 

a revisão no sentido de considerar a educação plural, quase 

nada do que se pretenda -fazer para este agrupamento será 

melhor do que até então os seus habitantes, permanentemente, 

têm realizado. Portanto, Boa Esperança, existe mais pelos 

méritos dos que nela habitam, pelos feitos e haveres, usos e 

costumes, reproduzidos e mantidos, enquanto nenhum acidente de 

percurso lhe desfigure.

Por todas as boas intenções, eternas desculpas pelos 

desastres, Boa Esperança não seria mais Comunidade. Urge ações 

- e não se pode dispor destas -, que contemplem mais os 

habitantes e menos as estatísticas, para que culturas como a 

de Boa Esperança não naufraguem nas experiências. A pesquisa, 

o envolvimento dos habitantes nos planos e programas, onde o 

componente educacional seja reconhecido como permanente será, 

assim, o que se espera para que a esperança não continue sendo 

eternamente apenas o que se quer para uma vida melhor.
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