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Resumo
Em muitas comunidades rurais/ribeirinhas/assentados/comunidades da floresta da Amazônia/Pará, a educação escolar
pouco articula as vivências das crianças e de seu cotidiano, principalmente no que se referem às narrativas do cotidiano
de visagens, assombrações e encantarias narradas por moradores do lugar, muitos desses, entes, seres encantados são
narrados pelas crianças /alunos em sala de aula. Essas narrativas podem ser articuladas enredando aos campos da
“Cultura do Lugar” nas suas diversas manifestações e ocasiões, e a Educação em territórios curriculares pedagógicos.
Observa-se na cultura das narrativas orais o diálogo possível entre os dois campos para a salvaguarda desse patrimônio
imaterial, e como educação socializadora à memória coletiva do lugar. Entendemos que a criança se socializa e se
constitui como sujeito social, interpretando o que os adultos dizem. Nesse sentido nossos estudos balizam-se nas
reflexões dos autores como Gaston Bachelard, Maurice Halbwachs, João de Jesus Paes Loureiro e outros.
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Introdução
Esta apresentação descreve as atividades desenvolvidas no projeto “Encantados – A
Mitopoética Cultural Amazônica como Elemento Educativo Socializador”, e se efetiva na busca por
apresentar e evidenciar uma posição ética estética sobre a educação socializadora junto da tradição
oral inclinada aos enredamentos da mitopoética amazônica, visando construir reflexões educativas e
pedagógicas ampliadas para a intervenção teórico metodológicas sobre as vivências dessas pessoas
com as narrativas míticas e o cotidiano; muitos contextos do cotidiano se apresentam relacionadas
às encantarias, assombrações e ou visagens que tanto os indivíduos adultos contam, como também
as crianças que estão inseridas nesse ambiente – mítico, mágico e anímico; as vivencias infantis se
expressam por meio do desenho, pintura, contação de histórias. Colocam-se como protagonistas na
posição de sujeitos narradores que criam e evidenciam uma estrutura narrativa imaginária para
evidenciar e mostrar como se apresentam tais seres sobrenaturais, utilizando arquétipos ancestrais e
traduções desses para movimentar ações. O projeto tem em seus objetivos gerais construir
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O projeto de extensão tem início em 2010, quando a primeira turma de Licenciatura Plena em Pedagogia - Formação
de Professores no município de Colares/PA, conclui sua graduação.

intervenções e inter-versões ativas e reflexivas, educativas e pedagógicas, históricas e socioculturais
com base nas narrativas como propulsoras do imaginário infantil, visando seu reconhecimento
como campo da memória coletiva e sua salvaguarda como Patrimônio Imaterial do lugar.

Desenvolvimento
Esse projeto apresenta uma posição ética estética sobre uma educação socializadora com a
tradição oral inclinada à mitopoética amazônica, e se endereça a ir construindo reflexões
pedagógicas e teórico metodológicas junto as emergências e vivências das narrativas míticas e ou
cotidianas sobre encantarias, visagens e assombrações contadas por crianças da educação infantil e
fundamental das escolas da Cidade de Colares, Estado do Pará/Brasil – Vilas de Jenipauba,
Mocajatuba e Juçarateua. Devido às dificuldades financeiras da universidade e o acesso à referida
localidade, não foi mais possível realizar tais atividades nas mesmas. Nesse sentido, procurou-se
outro ambiente para realizar as atividades do referido projeto nas localidades mais próxima onde se
situa o campus, proposto a partir de um questionamento num evento realizado na universidade.
Após várias reuniões foi decidido que a localidade mais próxima para se realizar o projeto seria a
agrovila de São Raimundo, distante à 3 km do município de Castanhal/PA.
Loureiro (2001) nos serve de bússola, pois escutamos de suas palavras não um conceito
definitivo para a expressão “mitopoética”, mas posicionalidades polissêmicas da experiência
estética com a narrativa mítica que se entrelaça com a história da ocupação da Amazônia e sua
população tradicional e o imaginário construído a partir desse “hibridismo cultural”. Escreve assim
Loureiro (p. 93-94), na seção c. A vocação mitológica do imaginário:
[...] Verdadeiramente, a experiência estética representa uma forma sui generes de
experiência humana. Uma experiência íntima, ampla e profunda, rica de sensibilidade e
emoção, que testemunha uma vivência singular e que revela uma capacidade intensa de
criação de formas. Uma experiência por dentro, acima e superadora do cotidiano, que é
marcada por vaga e contemplativa atitude de prazer em face da realidade. Na Amazônia
seus mitos, suas invenções no âmbito da visualidade, sua produção artística são verdades de
crença coletiva, são objetos estéticos legitimados socialmente, cujos significados reforçam
a poetização da cultura da qual são originados. A própria cultura amazônica os legitima e
os institui enquanto fantasias aceitas como verdades. Assim, nesse mundo, os homens, por
meio da cultura, passam a usufruir a confiança de estar em seu mundo, expressando uma
linguagem poética que vem diretamente da alma, que faz a alma se extravasar como uma
fonte incessante, que permite a essa alma nativa se descobrir em um mundo que é seu e no
qual funda a compreensão da vida e da natureza nas quais ela esta inserida.

Com base nos estudos feitos após o trabalho de conclusão do curso de pedagogia em duas
escolas rurais com crianças de três a dez anos, podemos afirmar que os narradores infantis possuem

uma eloquência bem definida, acreditam no mítico e fazem dos personagens das histórias aliados na
defesa ou no medo que eles possam transmitir.
Teve um dia a Matinta Pereira nova estava subiando fiti-fiti-fiti, perto da casa tia Geni e a
outra subiando perto da casa da vovô, eram duas irmãs novas e elas ficam com o cabelo na
cara para ninguém conhecer e falar quem é só dizer: _ vem tomar café de manhã! Que ela
aparece”. (Emily Vitória 5 anos pré III).

Ao ouvirmos a criança sentimos na sua narração uma verdade: nessa experiência de vida
da criança-narrador observamos processos de socialização e interação cultural entre as gerações e
com o lugar, em seu desenvolvimento sociolinguístico, um desenvolvimento intelectual que passa
pelo pensamento mágico e anímico, explicações indutivas míticas que sinalizam saberes históricos,
uma trajetória para as explicações científicas que em suas palavras duvida do fato ocorrido sem
desqualificá-lo enquanto uma verdade absoluta, mas noutra possibilidade de explicação natural.
Alves (2007) nos diz:
As crianças amazônidas, em particular, vivem em um meio social carregado de
significações, ideologias, histórias e em uma cultura muito singular, cercada de narradores
que transmite toda a poética da Amazônia, ouvindo histórias desde o nascimento tem um
repertorio narrativo carregado de elementos típicos do imaginário do amazônida (p. 140).

A Amazônia ainda preserva em suas comunidades rurais e ribeirinhas o costume de
contar/ouvir e participar como protagonistas das histórias.

Na Amazônia um “berço” das

encantarias brasileiras, não é, e nem será diferente, mesmo que o futuro se empenhe para mudar
essa realidade. Apesar de suas complexidades como escreve Loureiro (2001) “[...] A Amazônia não
é, contudo, uma região fácil de definir [...]”.
Neste sentido o projeto de extensão visa contribuir para a educação por intermédio da
cultura, numa relação dialógica com a comunidade, através de mecanismos de valorização da
cultura rural amazônica, objetivando o conhecimento mútuo e a descoberta de elementos de
comunhão, desenvolvendo nas crianças o respeito pela região, tendo em perspectiva a melhoria da
aprendizagem com a participação social da universidade pública.
Quanto ao imaginário infantil, Bachelard (2009) nos pontua a potencialidade deste nas suas
mais variadas expressões. Mas, observando sujeitos adultos contando experiências com as
narrativas de encantarias, visagens e assombrações, observamos que esse imaginário parece vir à
tona com uma força do presente que chegamos a perguntar: O infantil na criança é ponto de partida
para pensarmos a memória coletiva nas gerações ancestrais? Seriam os mais velhos o ponto de
apoio para entendermos a lembrança, o esquecimento e a ressignificação da memória? Essa
pergunta nos remete a um campo que trata exclusivamente de um “infantil” como parte do

imaginário. Então precisamos considerar a criança, a infância e o infantil em nossas análises – como
nos inspira a psicanálise? Seriam dois contextos históricos, culturais e geracionais a serem
considerados a princípio? Essas perguntas estão pulsando cotidianamente em nossos estudos,
observações e escutas.
O material que utilizamos para análise são as produções narrativas espontâneas e recriadas
nas oficinas, os desenhos e pinturas das crianças nas atividades de representação. As entrevistas
abertas com as crianças sobre o lugar nos possibilitam uma compreensão do seu cotidiano social e
familiar no que diz respeito às narrativas ouvidas por estas. Leituras bibliográficas – teses
dissertações, artigos, ensaios, relatos de experiência, orientação de tcc’s nos levam a ir repensando
nossas intervenções e compreensões dos objetos, sujeitos e contextos a serem investigados.
A oficina teve dois movimentos: (1) acolher e ser acolhido pela criança: caminhar com ela,
ser apresentado aos lugares que esta escolhe como sendo aqueles propiciadores à imaginação delas,
ao mesmo tempo em que nos contam histórias sobre o lugar. Esse momento pode ser feito pela
manhã e pela tarde; (2) contar histórias e criar estória para rememorar o que há nesses indivíduos de
contextos sócio culturais em suas trajetórias de vida com a cultura amazônica. Depois fazer
representação em desenho e pintura e conversar sobre atividade realizada.
No decorrer das nossas visitas as comunidades e nos nossos estudos sobre Bachelard
(2009), Loureiro (2001), Vygotsky (1988), Halbwachs (1990) e relatórios do IPHAN sobre
Patrimônio Imaterial (2010), pensamos em ir construindo e refazendo compreensões sobre as
relações e aproximações entre educação e cultura na possibilidade de articular imaginário infantil,
mitopoética amazônica, memória coletiva e patrimônio imaterial. Das nossas incursões temos como
resultados dois vídeos documentários, acesso https://www.youtube.com/watch?v=flbtJmwmFuQ e
https://www.youtube.com/watch?v=MEaQSNrGuPo. Esse trabalho é resultado de nosso projeto de
extensão nas comunidades de Colares/PA e agrovila São Raimundo em Castanhal/PA, sob o nome
“A mitopoética cultural amazônica como elemento educativo socializador”.

Conclusão
O grupo de estudo, pesquisa e extensão “Encantados: A Mitopoética Cultural Amazônica
como Elemento Educativo Socializador”, inclina-se em afirmar que narrativas míticas são
elementos de socialização para as crianças amazônicas, por meio das práticas pedagógicas que
valorizam essa cultura da oralidade, a comunidade em trabalho conjunto com a equipe do
“Encantados...” nos ajudou muito e possibilitou que fosse realizado o momento de rememoração e

resgate das histórias que destacam-se como propulsoras em potencial da salvaguarda do patrimônio
imaterial e consequentemente ajudam na identificação com a cultura do lugar, o qual estão inseridos
e acabam por evidenciar as características da região em que os sujeitos vivem, possibilitando um
significado com o que os alunos estão a estudar sobre sua realidade no ambiente da sala de aula e a
interação com os referidos assuntos, desenvolvendo assim a interdisciplinaridade entre a própria
rotação das disciplinas dentro do espaço escolar.
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