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RESUMO 
 

O presente texto tem objetivo de demonstrar ao Poder Público a viabilidade de um projeto 

de novo mapeamento do passado e do presente dos chamados povos da Amazônia e do campo 

negro junto à uma articulação da organização da academia comunitária do Instituto de Pesquisa 

Projeto Cartografando Saberes (IPPCS) que segue os debates teórico-metodológicos da linha de 

ação 1, a ‘nova’ cartografia histórica, terras tradicionais ocupadas e memória oral coletiva, dessa 

entidade jurídica a qual pode auxiliar junto aos órgãos públicos e comunitários interessados aos 

projetos da linha 1 na colaboração a uma cartografia sócio ambiental para gestão e educação 

ambiental municipalda região metropolitana de Belém, além de outras regiões do eixo rio 

Amazonas , da região Guajarina, Marajó das florestas e Baixo Tocantins,considerando a 

orientação da gestão IPPCS e suas parcerias com professores e professoras das Universidades 

mobilizadas nessa associação científica comunitária. E fomentar apoio e incentivo ás lideranças 

acadêmicas com pertencimentos em famílias indígenas, ribeirinhas, quilombolas, pretas, seja da 

baixada da urbe e/ou das ilhas organizadas por meio de suas orientações específicas em uma 

perspectiva plural dessa gestão que tem lutado para legitimação de um outro projeto de 

universidade pública para os territórios mobilizados por meio das autoridades da gestão da 

educação comunitária das pesquisadoras associadas dos contextos específicos da atual gestão 

IPPCS, logo as universidades parceiras devem respeitar os referenciais dessa jurisdição que visa 

o reconhecimento dos seus processos de capacitação por meio de suas leituras próprias e vozes 

organizadas. Nesta ‘nova’ cartografia histórica que se organiza em torno de um novo mapeamento 

do passado coletivo em que a história oral no âmbitos das tradições orais e da periferia demarcadas 

étnico-racialmente em defesa do legado do patrimônio histórico cultural de seus povos, de forma, 

orgânica aos referenciais associados desta gestão. 
 
 
 
 

1Profª. Drª. - PPGDSTU-NAEA-UFPA/ PPGG- UEPA. Direção geral IPPCS. alannasc81@gmail.com 
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Palavras-chave: academia comunitária; nova cartografia história; feminismo comunitário; 

educação popular; patrimônio cultural. 

 
ABSTRACT 

The present text aims to demonstrate to the Public Power the feasibility of a project of 

new mapping of the past and the collective present of the so-called peoples of the Amazon and the 

black field together with an articulation of the organization of the community academy of the 

Research Institute of the cartography knowledge Project (Instituto de Pesquisa Projeto 

Cartografando Saberes- IPPCS) that follows the theoretical-methodological debates of line 1, the 

'new' historical cartography, occupied traditional lands and collective oral memory, of this legal 

entity which can assist with public and community bodies interested in line 1 projects ( first) to 

elaborate a socio-environmental cartography for municipal environmental management and 

education in the metropolitan region of Belém, in addition to other regions of the Amazon River 

axis, in the Guajarina, Marajó das Florestas and Baixo Tocantins region, considering the 

orientation of the IPPCS management and its partnerships with professors from public universities 

mobilized in this community scientific association. And to foster support and encouragement to 

academic leaders belonging to indigenous, riverside, quilombola, black families, whether from the 

lowlands of the city and/or the islands organized through their specific guidelines in a plural 

perspective of this management that has struggled for legitimacy, resistance , existence and 

consolidation of another public university project for the territories mobilized through the 

authorities of the management of community education of the researchers associated with the 

specific contexts of the current IPPCS management, so the universities that become partners must 

respect the references organized in that jurisdiction that aims at the recognition of their 

training processes through their own readings and organized voices that are not submitted to the 

status quo positions of the conventional academy, nor to the male and heteropatriarchal hegemony 

of society. In this 'new' historical cartography that is organized around a new mapping of the past 

in which oral history in the scope of oral traditions and the periphery is built with its academics 

with belongings which come from ethnically-racially marked families in defense of the legacy of 

historical heritage, in an organic way to the associated references of this feminist community 

management. 

Key words:community academy; new history cartography; management of community feminism; 

popular education; cultural historical heritage. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A participação do Puxirum, cuja temática O urbano e o ambiental no Brasil – Encontros, 

desencontros e resistências nos leva a partir do nosso lugar de fala enquanto acadêmicos, 

pesquisadoras e pesquisadores advindos de situações históricas de famílias com pertencimentos 

em territórios indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pretos e outras comunidades tradicionais, seja 

do espaço urbano e/ou do rural1, e, nesse sentido, reler e nos posicionar pela nossa própria 

capacitação no âmbito da relação com as questões científicas concernentes à Universidade e o 

Estado Nacional. 

Neste sentido é importante ter uma noção de espaço urbano, rural, natureza e o meio 

ambiente a partir da perspectiva de uma ‘nova’ cartografia histórica que estamos desenvolvendo 

por meio da linha 1 intitulada a ‘nova’ cartografia histórica, terras tradicionais ocupadas e memória 

oral coletiva, que é resultante das perspectivas da Tese Descolonizando a cartografia histórica 

amazônica: representações, fronteiras étnicas e processos de territorialização na Capitania do 

Pará, século XVIII (CARDOSO, 2018), em que busco fazer uma leitura descolonizadora da 

Cartografia Histórica2, problematizando os mapas históricos enquanto ferramenta de objeto de 

estudo desse campo, tendo em vista que a cartografia convencional mais cartesiana só considera 

mapa somente aquele que traz consigo todos elementos cartográficos, deixando de fora da sua 

lupa de análise as diversas formas de representações espaciais, sejam elas semânticas, cognitivas, 

textuais ou ainda no campo da memória. E mais do que isso: pouco se debruça para elaboração de 

uma cartografia histórica dos povos indígenas e/ou ainda dos povos tradicionais do passado3, os 

quais têm uma percepção de cartografia, percursos e mapas diferenciados da cartografia mais 

cartesiana. 

 
1 O ESPAÇO DIVIDIDO E A GESTÃO DAS MULHERES DOS POVOS DA 

AMAZÔNIA DAS LINHAS DE AÇÕES CIENTÍFICAS E SOCIAIS 

 
O que é IPPCS? Instituto de Pesquisa do Projeto Cartografando Saberes (IPPCS). 

Associação de gestão e elaboração de projetos das linhas de ações científicas e sociais de 

pesquisadoras e educadoras comunitárias com pertencimentos nos chamados povos da Amazônia 

e do campo negro que mobilizam os sujeitos coletivos acadêmicos, sejam mulheres, homens e 

LGBTQI+ desses múltiplos contextos étnico-raciais e de classe a partir dos projetos comunitários 

orientados por cada autora/responsável pelas linhas científicas, sociais e 
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pedagógicas libertadoras de gestão, elaboração e captação de recursos das autogestões coletivas 

de famílias com pertencimentos em territórios indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombos e do 

campo negro, seja da urbe e/ou dos povos das ilhas e da floresta. 

Peço licença aos leitores e aos ouvintes desta comunicação, pois vou tratar primeiramente 

sobre as intervenções deste texto científico no qual minha autoria e idealização representa a 

construção de dois projetos que estão sendo encaminhados coletivamente pela linha 1 A ‘nova’ 

cartografia histórica, terras tradicionais ocupadas e memória oral coletiva4com equipes 

comunitárias mobilizadas pelas lideranças educadoras e educadores comunitárias com 

pertencimentos nos territórios mobilizados no espaço IPPCS5; tais projetos são frutos da minha 

tese de doutorado referida acima, assim como a idealização do Instituto de Pesquisa do Projeto 

Cartografando Saberes (IPPCS), que nasce a partir das Considerações sem pontos finais deste 

trabalho de doutoramento defendido no PPGDSTU-NAEA/UFPA em 31 de agosto de 2018. E, 

também, é resultante de todas as dificuldades, rupturas e permanências para efetivação da 

organização da 1ª coletânea do Selo Nossas vozes6,que passou a se articular na minha curadoria 

por meio de uma entidade jurídica legalizada, o qual é o IPPCS para publicação da obra coletiva 

Autoras Amazônidas e alguns ensaios: memória, ensino, periferia/tradições, questões étnico- 

raciais e pertencimentos7. 

 
2 A ACADEMIA COMUNITÁRIA E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTO ELABORADO COLETIVAMENTE VIA PESQUISADORAS E 

PESQUISADORES (EDUCADORES/ EDUCADORAS) COMUNITÁRIOS COM 

PERTENCIMENTOS 

 
São 8 (oito) linhas de ações científicas e sociais que mobilizam pesquisadoras/educadoras 

associadas para a gestão descolonial do feminismo comunitário científico e de notório saber. Nessa 

direção geral caminha em uma dupla perspectiva de conhecimento: o técnico e o 

comunitário/tradições orais. Assim, as linhas de autogestões do nosso Instituto de Pesquisa Projeto 

Cartografando Saberes (IPPCS) são: 

1) A nova cartografia histórica, terras tradicionais ocupadas e memória oral coletiva; 

2) Práticas espaciais e diásporas filosóficas de saberes tradicionais em comunidades de matriz 

africana. Diálogos entre dois mundos- áfrica/ afro-amazônia e as interculturalidades. 
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3) Ciências e saberes indígenas, mapas de resistências e outras narrativas dos povos 

indígenas; 

4) Direitos humanos, povos indígenas e comunidades tradicionais: mapeando territórios de 

direitos e redes de comunicação; 

5) Cartografias das cartografias ribeirinhas; identidades étnico-raciais e suas 

“encruzilhadas” das territorialidades; 

6) Mapa das periferias e espaços de resistências artística: visualidades, sonoridades e corpos 

atuantes. História da ciência e saberes tradicionais; 

7) Práticas territoriais de saberes, propriedades intelectuais e outros mapas (bio)medicinais 

da mãe Pindorama amazônica e do Atlântico Negro em Abya Yala. 

8) Mapas dos povos tradicionais e vozes da periferia para a educação: resultados das linhas 

de ações científicas e sociais para o Ensino e pesquisa. 

 
O IPPCS é uma associação nova enquanto entidade jurídica com CNPJ, legalizada desde 

08 de março de 2021; no entanto, é importante perceber que temos projetos para dar ponto de 

abertura ao que estamos propondo fazer. É sem sentido comparar a projetos que já nascem da 

espinha dorsal masculina e rica da universidade. Somos, de fato, uma associação de 

pesquisadoras/educadoras insurgentes que atinge em cheio o canto da fábula das três raças na qual 

o Estado construiu o discurso da mestiçagem em época ditatorial, que foi o Estado Novo, e não tão 

longe fica de situações que estamos vivendo hoje, também, no que diz respeito ao 

embraquecimento dos sujeitos considerados ou vistos enquanto mestizos em se tratando de povos 

da Amazônia. E nesse sentido, as comunidades ribeirinhas são as que mais padecem nessa 

invisibilidade de entendimento demarcatório racial, de etnicidade e memória histórica do que 

realmente são do ponto de vista da racialidade e etnicidade escamoteada pelo Estado Nacional. 

É uma coisa muita séria, portanto, a herança pesada do colonialismo interno da fábula seja 

na fraude do discurso de uma democracia racial, seja nas questões de reconhecer as faces 

ribeirinhas, enquanto, também, lideranças de retomadas étnicas concomitante com as lutas dos 

povos na cidade ou das ilhas, em especial, da região metropolitana de Belém, os quais fazem parte 

ou ainda do entendimento desses sujeitos ribeirinhos deslocados para cidades. Isso é uma questão 

que precisa ser melhor vista e revista, pois, assim, alguns dos grupos historicamente violentados 

acabam ligados a uma perspectiva que se volta apenas para si, e se exime de entender o seu 

"parente" mais próximo num âmbito de uma escala de situação histórica e de memória, 

embarcando e reproduzindo supostas parcerias com grupos hegemônicos. Não há 
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práxis libertadoras e autônomas para os grupos étnicos que tentam mantê-los no selo do batom 

da boca da vértice branca dominante, a qual, no máximo, permite que algumas lideranças se 

destaquem, mas nunca ampliando o quadro de lideranças dos povos fora da fórmula das três 

raças em que a mão invisível do neoliberalismo joga justamente para sabotar a ampliação dessas 

lideranças e distribuir, de forma menos desigual, o acesso aos recursos de ensino, pesquisa, 

educação, saúde e cultura, em especial, aos sujeitos ribeirinhos e suas emergências étnicas. E 

isso fica cinco vezes pior quando se trata do protagonismo de nós, mulheres indígenas, de seus 

inúmeros contextos, ou ainda, mulheres pretas ou quilombolas na floresta ou nas cidades. 

O IPPCS, portanto, é um movimento acadêmico de gestão comunitária de pesquisadoras 

e educadoras com pertencimentos de identidades étnico-raciais advindos de famílias de contextos 

em comunidades tradicionais e/ou periféricas e das periferias das cidades, mas também se faz 

político com essas pesquisadoras que, de fato, ficam excluídas por uma questão que não é somente 

de classe, mas também de raça, de cor e de gênero. Logo, a sociedade ainda é marcada por um 

controle territorial e monopólio de recursos que se faz ainda hegemonicamente machista e 

heterocompulsório, além de LGBTfóbico. 

O IPPCS surge assim, primeiro, com intuito de mobilizar essas pesquisadoras e educadoras 

comunitárias do campo negro e dos povos da Amazônia para reivindicar suas ciências e demandas 

sociais mediante as universidades e ao Estado, e num segundo momento, também, para fazer uma 

leitura descolonizadora do espaço (social) histórico dos povos. Sendo assim, o nosso giro 

descolonial parte da retomada do espaço (social) histórico dos povos para repensar uma outra 

forma de fazer história em que se evidencie o lugar do quilombo, dos territórios indígenas e dos 

ribeirinhos do passado concomitante o processo de ocupação de suas terras tradicionais que passam 

a ter que administrar em suas vidas a partir de sua forma ambivalente de Tempo-Espaço; o Tempo-

espaço das suas tradições com o Tempo-espaço do Estado. 

Nessa direção, o movimento IPPCS então começa o seu giro descolonial a partir de nove 

linhas (https://www.instituto-cartografando-saberes.com/linhas-de-acoes-cientificas-e-sociais/), 

que se propõem a movimentar nessa perspectiva de eixo de Tempo-espaço ambivalente das 

tradições, seja por meio de um novo mapeamento do passado e os processos de retomada dos povos 

indígenas do presente, seja por meio do entendimento da produção indígena demarcando um novo 

tempo histórico-científico, juntamente com as pesquisas de pesquisadores, pesquisadoras/ 

educadores/ educadoras quilombolas, ribeirinhos, povos de terreiros e outras comunidades 

tradicionais. Pode-se, assim, demarcar uma mudança em termos de esfera cíclica 

http://www.instituto-cartografando-saberes.com/linhas-de-acoes-cientificas-e-sociais/)
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da ciência ocidental fechada em suas caixas de pandora e fórmulas delimitadas em uma razão que, 

no geral, exclui outros caminhos de diferentes tradições de raciocínio, como já bem observou o 

indiano Sanjay Seth (2013). 

Todavia, o que pretendo trabalhar com vocês hoje é justamente as questões que 

entrelaçam um debate similar que expus a SEMMA no dia 13 de abril de 2021, e que nos leva 

para o ponto nevrálgico da questão central deste Puxirim: “O urbano e o ambiental no brasil 

– encontros, desencontros e resistências. II Simpósio Nacional de Geografia, Ambiente e 

Território”. E nesse sentido a questão “qual importância de uma cartografia sócio ambiental 

para gestão e educação ambiental municipal? Como se pode utilizar essa cartografia 

socioambiental ou ecológica para promover a educação ambiental aliada ao desenvolvimento 

comunitário no município de Belém? O que precisamos para fazer a cartografia socioambiental ou 

ecológica do município de Belém ou ainda dos povos das ilhas da Região metropolitana de Belém 

(RMB)? 

Essa problemática cruza-se em cheio com os projetos que envolve o primeiro eixo estrutural 

da linha de frente do nosso Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes (IPPCS) e do GP 

Cartografia das cartografias dos povos da Amazônia: História oral, territórios tradicionais e os 

mapas das "(r) existências" (IPPCS) sob minha coordenação do GP, Profª. Drª. Alanna Souto 

Cardoso, e estão associados a um eixo central de um estudo maior vinculado ao IPPCS "Por uma 

cartografia histórica da resistência dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia: 

Patrimônio Cultural e formações educacionais comunitárias". Projeto 1  “A 'nova' Cartografia 

Histórica dos Engenhos e a "Presencialidade" do passado nas comunidades tradicionais da 

Amazônia- Demarcando políticas públicas, a educação patrimonial comunitária e a Historia oral 

do Instituto de Pesquisa Projeto Cartografando Saberes (IPPCS)” . Atualmente sob direitos 

autorais oficiais reservados ao PPGG-UEPA(Programa de Pós-graduação de Geografia) da 

UEPA,em nome do Prof. Dr. Fabiano Bringel.Contamosa inda com a parceria do Núcleo de 

Estudos Afrobrasileiros (NEAB) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), cujo coordenador é 

o Prof. Dr. Aiala Colares (UEPA); a Profa. Drª. Rosa Acevedo Marin (NAEA-UFPA); a Profª. Drª. 

Zélia Amador (UFPA); o Prof. Dr. Flávio Gomes (UFRJ); e a ainda a colaboração do Prof. Dr. 

Fagno Soares do Centro de Estudos e pesquisas em História oral e memória - Clio e Mnemósine 

do IFMA, campus de Açailândia, Maranhão, dentre outros. 

O projeto 1 vai se voltar mais para antigas terras de engenhos do Estado do Grão-Pará e Maranhão, 

e vamos investigar de que forma essa "presencialidade do passado" se articula com as situações históricas 

que culminaram , sobretudo, no processo de ocupação dos quilombos, mas também de comunidades 

ribeirinhas e no acossamento de diversos povos indígenas de seus territórios de   origem, em especial, da 

regiao do Estuário Amazônico e, especificamente, os do Baixo Tocantins, e as demais áreas
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 estuarinas marcadas pelos empreendimentos de engenhos às margens dos rios Guamá, Capim, 

Acará, Moju, Abacatal e Cametá. 

Já oprojeto 2 vai alcançar em cheio a nossa Belém, além de outras regiões desse percurso 

de formação das vilas coloniais intituladoDa antiga Belém Mairi aos povos da Amazônia: 

Patrimônio Cultural e formações educacionais comunitárias.Sob minha coordenação geral, 

foram geradas autorias vinculadas ao primeiro grupo de pesquisa criado no IPPCS Cartografia 

das cartografias dos povos da Amazônia: História oral, territórios tradicionais e mapas da (r) 

existências (IPPCS) e com parcerias oficializadas de pesquisadores/pesquisadoras efetivos da 

UEPA, UFPA, IFMA E UFPA- Campus de Breves/Marajó, além da colaboração dos núcleos e 

pós-graduação já referidos. Especificamente, contamos ainda com o Prof. Dr. Almires Martins 

(ICJ-UFPA) e do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Gênero, Feminismo e 

Interseccionalidade – GEPEGEFI 8. Tais projetos seguem também vinculados à orientação do 

nosso primeiro eixo central de investigações do GP Cartografias das cartografias dos povos da 

Amazônia- História oral, territórios tradicionais e o mapas da (r)existência do IPPCS9: “Por uma 

cartografia histórica da resistência dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia: 

Patrimônio Cultural e formações educacionais comunitárias". 

O projeto da "Da antiga Belém da Mairi aos povos da Amazônia" também se trata de um 

novo mapeamento do passado em que vamos mobilizar a luz desta 'nova' cartografia histórica e da 

história oral concomitante com uma metodologia interdisciplinar, a qual vamos fazer o movimento 

com as pesquisadoras/ educadoras comunitárias dos povos da Amazônia e do campo negro 

juntamente com as parcerias das universidades. Temos um trabalho de mapeamento do passado e 

do presente em que a memória oral de pesquisadoras representadas pelas lideranças indígenas, 

quilombolas, ribeirinhas e pretas acadêmicas por região e a região metropolitana de Belém também 

está mobilizada, afinal é uma região cercada por mais ou menos 39 ilhas e com uma forte presença 

ribeirinha. Parte-se então da velha memória da Belém da Mairi, das memórias presenciais dos 

povos indígenas que até hoje preservam esse entendimento ancestral para o mergulho na Belém 

que foi uma das portas de entradas para todo processo de territorilização que culminou na formação 

dos povos da Amazônia. 

Este estudo tem o diferencial de novo mapeamento do passado a partir de uma perspectiva 

da elaboração de uma 'nova' cartografia histórica que mobiliza a memória oral nas investigações e 

nas leituras críticas das fontes coloniais do passado do que foi inscrito e escrito 
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sobre suas terras e seus passados. E assim se adentra, também, ampliando o que se entende por 

mapas como uma bússola e tudo aquilo que nos dá um roteiro de uma "cartografia" das resistências 

desses povos do passado e do presente à luz dessa 'nova' cartografia histórica e da História oral 

pela verve dos tempos e memórias largas. Essa articulação entre memória larga e curta10, mais do 

que se assumir como algo dado, e de fundamental importância para os povos indígenas, bem como 

para quilombolas e ribeirinhos, deve ser direcionada como algo pensado enquanto projetos em que 

podemos confluir movimentos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e acadêmicos, sobretudo, com 

pertencimentos aos territórios tradicionais e/ou identidades étnico- raciais marcadas em suas vidas. 

Neste trabalho vamos investigar ainda o patrimônio cultural, os processos e práticas 

socioambientais que esses povos (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos de terreiros) 

articularam entre si e entre eles para suas existências e resistência. Logo, cabe também pensar em 

uma cartografia socioambiental enquanto ações e construções de resistências desses povos, ou 

ainda das coletividades urbanas nas periferias, seja no âmbito de grupos de pesquisa que garantam 

resultados importantes para efetivação de políticas públicas junto a ampliação de lideranças 

acadêmicas comunitárias desses povos em seus territórios tradicionais ou ainda quando 

deslocados para cidades, localizando-se nas periferias desses diversos eixos. E mais invisíveis em 

seus territórios. 

 
3 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Nesta direção não basta apenas ficarmos no campo da investigação científica de um novo 

mapeamento do passado articulado com as memórias largas e curtas dos povos da Amazônia na 

formação das terras tradicionais ocupadas e pela visibilidade do seu patrimônio histórico cultural, 

mas também é necessário fazer com esse conhecimento investigado por esta equipe étnico-racial 

possa ser conduzido no âmbito de suas escolas comunitárias, qualificando jovens e professores das 

próprias comunidades para que possam assumir o ensino e a escrita de suas histórias coletivas. 

Muitos desses agentes sociais já estão na universidade, porém, poucos ainda detêm o domínio do 

ato de escrever e de uma análise mais extensa do que inscreveram os grupos dominantes por meio 

da história oficial sobre as suas terras tradicionais ocupadas. 

Então não se trata de romper com a grade curricular do cursos de história, filosofia, letras, 

biomedicina, geografia ou arquitetura, mas sim de construir e amadurecer um outro 
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projeto de Universidade que possa acompanhar, de forma mais democrática e liberta das amarras 

de uma leitura única dos tempos-espaço dos quadros universitários. 

Um dos objetivos centrais da nossa gestão IPPCS é movimentar coletividades no âmbito 

da produção do conhecimento em que os agentes sociais, que possuem alguma formação 

acadêmica técnica ou de notório saber não  se ja m apenas chamados para tratar das narrativas 

cotidianas quando suas tradições não estão fechadas na tampinha da cronologia ocidental; afinal, 

o território desses povos são alvo de conflitos de terras que retomam os tempos largos da 

escravidão. Sem essa retomada do espaço social e o entendimento dos seus processos 

socioambientais de resistência ficam desconectados das sincronias e diacronias do presente. É 

difícil de localizar resoluções interdisciplinares de múltiplos saberes respeitando as especificidades 

dos camponeses e/ou ainda das terras tradicionalmente ocupadas para uma floresta que abarca 

povos de diversas matizes ou mesmo para uma elaboração democrática de uma cartografia 

socioambiental para uma região metropolitana de Belém (RMB). Essa investigação se organiza, 

de forma coletiva por meio de gestões locais comunitárias vinculadas à linha 1 do GP IPPCS11, 

em que as formações educacionais nas escolas indígenas, quilombolas, ribeirinhas e da Baixada 

da cidade fazem parte da estratégia de socialização deste projeto. 

Nesse sentido, a postura do governo federal atual do Bolsonaro e de alguns segmentos da 

prefeitura de Belém, a citar a FUNBOSQUE do atual presidente Alickson Lopes, que exerce tal 

cargo sob indicação da atual gestão municipal da capital do Pará, o alcaide Edmilson Rodrigues 

(vide facções da primavera do PSOL), que nos deixaram impedidas dos debates e investigações da 

nossa gestão feminista comunitária em que os únicos atuais projetos que abrem para outras linhas 

científicas e sociais do IPPCS são os projetos 1 e 2. No princípio, o projeto 2 foi interesse da 

FUNBOSQUE vinculada ao município de Belém do Pará a fazer uma parceria logística12 somente; 

alegavam não ter recursos, pois alcançamos lideranças e educadores comunitários dos povos das 

ilhas de Outeiro e Cotijuba, fora do controle da administração em que a FUNBOSQUE detém 

unidades institucionais nas ilha de Cotijuba.   Contudo,   quando   fui   aprovada   por   meio de 

Processo Seletivo Simplificado (PSS) N° 001/2021-PMB/FUNBOSQUE passei por situaçoes de 

assédio moral. O PSS, conforme edital anexado (doc.01), foi para o cargo temporário de professora 

de história, tendo assinado em 01 de dezembro de 2021 instrumento contratual denominado 

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 135/2021, sendo que sua vigência teria 

duração de 01.12.2021 a 30.11.2022, com a possibilidade de prorrogação por mais doze meses. 

O início do contrato foi dentro da normalidade, mesmo com um certo agravamento de 

infecções de covid no início de 2022, e com a interdição da ponte que atravessa para ilha de 
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Outeiro[1] - onde se localiza a requerida - o que levou os professores e professoras ao trabalho 

remoto até meados de fevereiro.  Com o retorno às aulas presenciais, mesmo sem a liberação da 

ponte, as travessias eram feitas de lancha ou balsa que não tinham horários fixos; ou seja, um 

verdadeiro caos a trafegabilidade na região, que afetava todos os moradores e trabalhadores da 

ilha. Tudo isso colaborou para que o meu deslocamento até a ilha Caratateua, onde se localiza a 

FUNBOSQUE, resultasse em um de pouco de atraso algumas vezes, raramente não mais que 30 

(trinta) minutos, pois além da travessia dependia de ônibus de linha e até transporte privado de 

motos (moto-táxi). 

Toda dificuldade sofrida acima, por sua vez, não se mostrava plausível à coordenação da 

escola representada pela Sr. Francisca Fontenelle, que elaborou um relatório de avaliação de 

desempenho datado de 28 de abril de 2022, concluindo: “Assim, apontamos sua inadequação ao 

trabalho/função que foi contratada”. Tal relatório foi a mim informado apenas no dia 12 de maio 

em que recorri ao advogado e solicitei reunião com o presidente da FUNBOSQUE e não obtive 

resposta nenhuma. E no dia 16 de maio do corrente ano de 2022, por meio do diretor geral do 

período do relatório abusivo e difamatório, o prof. Nairo Bentes, recomendou que o relato não 

fosse considerado, tendo em vista que comprovei assiduidade e disciplina. No dia 18 de maio fui 

ao atendimento psicossocial e de orientação jurídica da COMBEL, presencialmente, a fim de 

denunciar o abuso que estava sofrendo na FUNBOSQUE. 

Tal assédio moral foi reproduzido em ações contínuas de patrulhamento da minha carga 

horária, das minhas explanações em sala de aula, o desconto abusivo do meu salário de junho de 

2022, das inúmeras tentativas de descréditos da minha vida profissional e comunitária legalizada 

fora desta instituição. Isso culminou na fragilização da minha saúde física e mental, e para piorar, 

esta instituição encaminhou meu termo de destrato no dia 30 de junho de 2022, publicado no dia 

12 de julho, mesmo depois de ter solicitado reunião com o presidente via ofícios, de ter apresentado 

os devidos atestados anteriormente e solicitação de licença médica no dia 08 de julho de 2022. 

O que culminou no mandado judicial, registrado na 2ª vara da Fazenda de Belém (Direito de 

imagem; abuso de poder) em que o réu a FUNBOSQUE (Fundação Centro de Referência em 

Educação ambiental- Escola Bosque prof.Eidorf Moreira), já foi notificada e intimada em 31 de 

agosto de 2022. 

Todo esse assédio moral e danos morais registro aqui nessa comunicação para demonstrar 

aos senhores e senhoras que uma cartografia socioambiental para, de fato, acontecer, deve ser 

construída a partir das experiências históricas dos sujeitos coletivos mobilizados junto à sociedade 

civil organizada, que melhor lhe represente e os inclua em projetos para suas
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comunidades que repercutirão em políticas públicas. Sobretudo, considerando as suas lideranças 

acadêmicas comunitárias com pertencimentos em seus territórios a partir da perspectiva bem 

ensinada do Milton Santos (2004), de que o acesso ao transporte, à comunicação, a medicina das 

tradições e uma outra orientação coletiva de construção histórica comunitária e ambiental ajuda a 

equilibrar a forma que os recursos de estruturas monopolistas tende a dispersar o acesso 

infraestrutural para algumas regiões com maiores entradas de capital nacional e internacional. E 

dispersam assim essas lideranças que passam ter mais dificuldade para ampliar suas cabeças 

territoriais em uma outra cidadania sócio, cultural, ambiental e acadêmica comunitária. 

Desta feita, finalizo essa exposição analítica para dizer o quanto o aparelho público do 

Estado ou do munícipio, independente de ideologia partidária, pode perseguir intelectual de família 

ribeirinha, quando segue fora da fábula ou do mito crescimento da educação ambiental que diz ser 

uma missão da FUNBOSQUE, mas na práxis afugenta e se torna um ambiente institucional 

adoecedor para o profissional, em especial, se for temporário, que tiver força comunitária histórica 

em outro espaço-tempo em mobilizar as comunidades. 

Assim como bem afirmou Porto-Gonçalves (2017), tais visões alicerçam políticas que 

silenciam/ invisibilizam tais lideranças intelectuais quando fora do status quo acadêmico 

convencional ou comunitários que se sentem mais representados por seus próprios familiares de 

povos/etnia/nacionalidades que já possuem títulos acadêmicos e lutam para construção de um 

outro projeto para formação de uma universidade pública dos povos da Amazônia, para além das 

regiões do Pará que concentram recursos, bem como as comunidades negras 

quilombolas/pallenqueros e camponeses, sejam ribeirinhos, seringueiros, pescadores, castanheiros 

etc.) que ali moram “... numa larga trajetória de ocupação da região e seu acervo de conhecimentos 

produzido durante esses 17 mil anos” (PORTO-GONÇALVES, 2017, p. 16).  

E por fim, ainda segundo Porto- Gonçalves (2017, p. 16-17), nao se deve ignorar a 

persistente visão do âmbito acadêmico e empresarial de considerar a Amazônia, de forma 

antropocêntrica pela linha do eurocentrismo na (pós)modernidade que se colocou impositivamente 

ao mundo em uma manifestação de autorização de “dominação da natureza” e se fazendo tal 

afirmação do antropoceno via um androcentrismo que legitima apenas o Homem e ignorando a 

Mulher e seus contextos específicos 13. 
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1Na obra O Espaço Dividido (2004), Milton Santos trabalha com espaço na perspectiva enquanto interrelações das 
ações dos agentes sociais, independente do processo histórico de ocupação do(s) território(s); logo, é o espaço 
dividido e não o território. O urbano e o rural convivem, de forma dinâmica, em especial, nas cidades afetadas pelas 
etapas de metropolização, não obstante, segundo os critérios da Organização para Cooperação Econômica e o 
desenvolvimento (OCDE), que aborda uma tipologia em duas etapas: primeiro diferenciando os espaços locais, 
rurais e urbanos, em função da densidade populacional, ou seja, são considerados rurais os aglomerados que tem até 
150 hab/km e urbanos os que se situam acima desse limite. Sendo assim, as releituras do urbano e rural demarcam 
múltiplos conceitos que configuram os formuladores de políticas públicas e de planejamento em diversas áreas: 
cartografia, demografia e afins que, no geral, encontram inadequações existentes na conceituação do que seja rural e 
urbano no Brasil. Nessa direção estamos alinhados com a abordagem clássica de Henri Lefebvre (2006), Milton 
Santos (2004) e Otávio Ianni (2004), que avaliam os aspectos da “urbanização no rural” e, sob essas análises, o rural 
tenderia a desaparecer devido à imposição do urbano no seu meio ambiente 
2Cartografia histórica, assim como a geografia histórica, trata-se de investigações e procedimentos que se debruçam 
na reconstrução das situações sociogeográficas do passado. Já a História da geografia e a História da cartografia centra-
se em entender o desenvolvimento humano na formação do espaço, do conhecimento e das ideias dos seus agentes 
sobre a terra e as formas gráficas com as quais eles expressam (NOVAES; PALÁCIOS, 2015). 
3 Chamo aqui de povos tradicionais do passado todos aqueles grupos que se formaram e se organizaram ainda no 
período colonial e/ou pós-colonial, demarcando uma identidade étnica, uma organização social da diferença cultural 
em contexto de interação com outros grupos sociais e que demarcaram relações específicas com a natureza, o meio 
ambiente, de tal modo que resulta em exclusão social de seus grupos étnicos, muitas vezes marginalizados, a exemplo 
dos quilombos históricos, das comunidades ribeirinhas caboclas que já aparecem formando suas cartografias da 
resistência desde meados do século XVIII (CARDOSO, 2018). É importante ressaltar que no 
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decorrer do tempo as identidades contrativas cada vez mais não se colocam como critério definidor de identidade 
étnica, tendo em vista os próprios processos históricos violentos de territorialização assimilacionista porque passaram 
esses grupos étnicos ao longo do tempo. A identidade passa ser muito mais auto atributiva e de pertencimento pelo 
grupo. Ver também: O'DWYER, Eliane Catarino. Os quilombos e as fronteiras da antropologia. Antropolítica, v. 19, 
p. 91-111, 2005. 
4 Disponível em: https://www.instituto-cartografando-saberes.com/linhas-de-acoes-cientificas-e-sociais/ 
5Disponível em: https://www.instituto-cartografando-saberes.com/perfil-de-pesquisadoras-colaboradorxs/ 
6 Disponível em: https://www.instituto-cartografando-saberes.com/editora-ippcs/ 
7Disponível em: https://selonossasvozes.blogspot.com/search?q=organizadoras 
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estaduais/;https://www.instituto-cartografando-saberes.com/parcerias-do-gp-cartografia-das-cartografias-dos-povos- 
territorios-tradicionais-e-os-mapas-da-r-existenciada-amazonia-historia-oral-territorios-tradicionais-e-os-mapas-das- 
r-existencias/;https://www.instituto-cartografando-saberes.com/parcerias/ 
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la descolonización de la historia.Temas Sociales, n. 11, IDIS/UMSA, La Paz, 1987, p. 49-64. 
11Disponível em: https://www.instituto-cartografando-saberes.com/l/este-e-um-blog-com-imagens2/ 
12Disponível em: https://redepara.com.br/Noticia/219806/funbosque-firma-parceria-com-projeto-da-antiga-belem- 
mairi-aos-povos-da-amazonia. Ainda que a FUNBOSQUE tenha acesso a recursos de grupos de poder de diversas 
frentes ideológicas e grandes empresas da presidência dessa instituição. 
13 Ver também: https://www.instituto-cartografando-saberes.com/algumas-concepcoes-de-mulheres-em-contextos- 
especificos/ 

http://www.instituto-cartografando-saberes.com/linhas-de-acoes-cientificas-e-sociais/
http://www.instituto-cartografando-saberes.com/perfil-de-pesquisadoras-colaboradorxs/
http://www.instituto-cartografando-saberes.com/editora-ippcs/
http://www.instituto-cartografando-saberes.com/parcerias-com-orgaos-municipais-e-
http://www.instituto-cartografando-saberes.com/parcerias-do-gp-cartografia-das-cartografias-dos-povos-
http://www.instituto-cartografando-saberes.com/parcerias/
http://www.instituto-cartografando-saberes.com/grupo-de-trabalho-estudo/
http://www.instituto-cartografando-saberes.com/l/este-e-um-blog-com-imagens2/
http://www.instituto-cartografando-saberes.com/algumas-concepcoes-de-mulheres-em-contextos-

	RESUMO
	ABSTRACT
	INTRODUÇÃO
	1 O ESPAÇO DIVIDIDO E A GESTÃO DAS MULHERES DOS POVOS DA AMAZÔNIA DAS LINHAS DE AÇÕES CIENTÍFICAS E SOCIAIS
	2 A ACADEMIA COMUNITÁRIA E O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO ELABORADO COLETIVAMENTE VIA PESQUISADORAS E PESQUISADORES (EDUCADORES/ EDUCADORAS) COMUNITÁRIOS COM PERTENCIMENTOS
	3 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

