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Introdução

Este estudo é resultante inicialmente, do seminário da disciplina
de Educação e realidade amazônica, do programa de pós-graduação em
Educação da UFOPA a partir da temática: Diversidade cultural. É nesse
contexto que se estabeleceu conexão desta questão com as discussões
acerca da corporeidade, a qual é campo de investigação dos autores. Es-
ses temas podem parecer distintos, porém, percebe-se que é possível re-
lacioná-los na busca por respostas às indagações levantadas a respeito
das singularidades da Educação na Amazônia,  bem como, sua relação
com a diversidade e a múltiplas expressividades do corpo.

Quando  nos propomos a falar  de diversidade cultural  envolve-
mos a Educação de corpo inteiro, influenciando assim os fundamentos e
as práticas educacionais. Ela assume definição bastante complexa, o que
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dificulta seu entendimento por parte dos próprios sujeitos, suas comuni-
dades, e autoridades governamentais. Isso afeta a construção de políticas
públicas educacionais tornando-a um grande desafio a ser superado, res-
peitado, conquistado e assegurado em tempos modernos.

A diversidade cultural amazônica tem como principal caraterística
a multidiversidade étnica e cultural que se desenvolveu ao longo dos sé-
culos da união de diversas culturas: indígenas, africanas, nordestinas, eu-
ropeias, dentre outras, que se estabeleceram pelo marco das riquezas na-
turais, dos rios e do fluxo das águas. Cada cultura aqui existente determi-
na o comportamento do indivíduo e do grupo produzindo uma ampla
extensão de valores culturais, bem como reagindo as diferenças de cada
cultura diante de situações humanas análogas (BRITO; ISPER, 2015).

Sob  essas  fortes  influências  propomos  refletir  uma  Amazônia
composta por diversidade de culturas com variadas manifestações corpo-
rais que a produzem. Podemos conjeturar seus fundamentos e valores na
ideia de que o corpo é que dá visibilidade ao ser humano que aqui habita
no qual ele é a sede dos direitos humanos fundamentais que dizem res-
peito ao direito à vida digna tornando-o elemento central na reflexão éti-
ca e política.

Para isso, o presente estudo teve suporte em pesquisas teóricas,
documentais e empíricas e objetivou compreender as relações que se es-
tabelecem entre a diversidade cultural e a abordagem da corporeidade no
contexto amazônico. Cabe ressaltar que para este estudo foi utilizada a
análise documental com base nos pressupostos da  fenomenologia bus-
cando o sentido das coisas, dos fenômenos. 

A  análise qualitativa dos dados permitiu mergulhar na realidade
em geral, especialmente, na educação e no entendimento de corporeida-
de, apreendida pela multiplicidade dos significados que emergem da vida
dos sujeitos amazônicos, seu entorno e do seu mundo, atrelado às inú-
meras formas de percepções e experiências que transcendem as relações
entre os seres humanos. Quanto à diversidade esta se dá entre os saberes
locais e universais que perpassam os processos de construção de conhe-
cimento pelas manifestações culturais dos sujeitos e das intencionalida-
des das ações efetivadas.
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As interpretações e análises em busca da compreensão do fenô-
meno estudado, no caso deste estudo, relacionado à diversidade cultural
presente na educação e no entendimento de corporeidade como manifes-
tações dos aspectos cognitivos da apropriação desses conhecimentos, ti-
veram como suporte teórico, as percepções de diversos autores. Dentre
eles, destacamos autores que trazem em seu bojo as concepções de feno-
menologia em Merleau-Ponty (2018); Corporeidade em Nóbrega (2010),
Moreira e colaboradores (1995a; 2006); Corpo e Corporeidade na Ama-
zônia em Brito e Isper (2015), Rodrigues e Couto (2020); e Educação na
Amazônia em Colares e Colares (2011) e Rodrigues (2016; 2018). Assim,
tornou-se possível refletir sobre a riqueza e a fecundidade das culturas
amazônicas. Conforme os autores supracitados só ocorrerão mediante ao
diálogo entre as manifestações da corporeidade e os aspectos educacio-
nais que caracterizam o contexto que lhes dá acolhimento.

Inicialmente, apresentamos as definições de diversidade cultural
na perspectiva de alguns autores e apontamos brevemente as organiza-
ções que lutam por sua defesa em nível mundial e nacional. Por conse-
guinte,  consideramos  que  a  diversidade  cultural  deve  estar  arrolada  a
educação, que corresponde ao processo da ação humana em produzir e
transmitir  conhecimento  para  reconhecer4 e  vivenciar  as  diferenças,
como promoção da igualdade de direitos, onde quer que esteja manifes-
tada, na zona urbana ou rural, nas comunidades quilombolas ou mesmo
nos territórios indígenas. Em seguida, discorremos sobre a diversidade
cultural destacando as práticas educativas que tem ocorrido no contexto
educacional amazônico aproximando ao fenômeno da corporeidade para
compreender como às concepções que se tornaram hegemônicas na mo-
dernidade podem afetar as manifestações da corporeidade no contexto
amazônico  desencadeando na escola mecanismos de invisibilização de
corpos e culturas.

Vale salientar que nesse estudo, temos a pretensão de nos unir
aos trabalhos que propõem caminhos para promover a concretização de
ações pedagógicas democráticas que requerem a formação de cidadãos
que se respeitam dentro de um quadro de diferenças, lançando mão so-

4 No sentido de resgatar os valores e origem de culturas perdidas no decorrer da história com a
colonização e escravidão.
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bre a diversidade cultural e da abordagem da corporeidade trazendo con-
tribuições para os estudos contemporâneos em educação. Dessa forma,
o espaço acadêmico firma a efetivação de seu compromisso em atender
às demandas do contexto amazônico, revelando-se como instituição so-
cial, de fato, comprometida com a cidadania e como lugar de produção
de conhecimento científico, filosófico e cultural.

Diversidade Cultural em suas múltiplas dimensões 

Em primeira análise, trazemos as considerações de Gomes (1999)
que ao consultar o dicionário à procura da definição do termo diversida-
de, se deparou com os conceitos: diferença e dessemelhança, o que pode
levar a pensar que diversidade diz respeito somente aquilo que é visto a
olho nu, entretanto, é preciso o olhar sob o ponto de vista cultural e po-
lítico, pois assim pode-se entender que as diferenças são empiricamente
observáveis e são construídas ao longo do processo histórico tanto nas
relações sociais como nas relações de poder. Logo, falar sobre a diversi-
dade cultural não diz respeito apenas a reconhecer o outro, mas sim pen-
sar a relação entre o eu e o outro, dessa forma, “ao considerar o outro, o
diferente, não deixamos de focar a atenção sobre o nosso grupo, a nossa
história, o nosso povo” (GOMES, 1999, p. 2).

Para o autor, discutir diversidade cultural é ir além de um discur-
so de comportamento ou de resposta individual, é incluir e abranger uma
discussão política, pois, “ela diz respeito às relações estabelecidas entre
os grupos humanos e por isso mesmo não está fora das relações de po-
der. Ela diz respeito aos padrões e aos valores que regulam essas rela-
ções” (GOMES, 1999, p. 2).

Abaixo apresentamos um quadro comparativo de alguns autores
que intentam definições para o termo diversidade cultural.
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Quadro 1- Definição de Diversidade Cultural: Comparativo entre auto-
res

Fonte: Elaboração própria (2020) com base na análise de artigos dos autores
mencionados acima, pertencentes a obra: Diversidade cultural: políticas, visibili-
dades midiáticas e redes - (2015).

No quadro acima, Pascual, Dupin e Yúdice, definem o que é di-
versidade cultural, e como é observado, destacamos que o primeiro con-
sidera ser um termo difícil de definir, o segundo e o terceiro se aproxi-
mam em destacar uma definição ampla e abrangente. Salientaremos adi-
ante o contexto do estudo dos autores citados, no qual o primeiro e o se-
gundo se aproximam em suas falas ressaltando instituições e organiza-
ções, enquanto o terceiro vai além, destaca o que seria a transversalidade,
o que colabora para a compreensão em refletir sobre a diversidade cultu-
ral e a Educação. 

Dialogando com Pascual (2015), Dupin (2015) menciona que a
Convenção da Diversidade Cultural da UNESCO destaca-se como uma
organização a ser acrescentada neste debate, pois ela esclarece que é de-
ver do estado implementar medidas adequadas para garantir a proteção,
bem como a promoção da diversidade das expressões culturais em todo
seu território.  É necessário enfatizar a elaboração de políticas públicas
que desenvolvam ao máximo a cultura diante dos principais desafios en-
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frentados para que haja a sustentabilidade ambiental, a inclusão social e o
fim da pobreza na qual se envolvem todas as esferas, a saber: o governo,
a sociedade civil e os setores privados (DUPIN, 2015).

Dupin (2015) continua afirmando que as dificuldades apresenta-
das à Convenção da Diversidade Cultural, tanto no contexto internacio-
nal como no brasileiro, devem ser caracterizadas mediante o ponto de
vista específico: de proteção e de promoção. Isso deve ocorrer de forma
equilibrada atentando-se à diversidade cultural em cada realidade.

O autor ressalva que desde 2003, no Brasil, as ações em prol da
diversidade cultural envolvem o contexto amplo em que o governo brasi-
leiro promoveu políticas públicas baseado em uma definição mais abran-
gente de cultura atendendo toda a esfera social, indo além dos produto-
res ou dos artistas e até técnicos de expressões artísticas. Até o ano refe-
rido, o Ministério da Cultura organizava-se apenas em torno das artes au-
diovisuais, artes cênicas, música, literatura, dentre outras. Porém, outros
segmentos sociais não eram atendidos ou mesmo não tinham acesso a
essa política pública de cultura centralizada a princípio no mecanismo da
renúncia fiscal.

Dessa forma, para que essa política fosse implementada criou-se
a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural (SID), com o intuito
de associar os direitos culturais e os direitos humanos, elaborando ações
para ouvir os interessados, pois, é através da identificação à própria cul-
tura que o indivíduo constrói sua identidade, visando assegurar a produ-
ção e difusão de suas manifestações culturais a nível  local,  nacional  e
mundial (DUPIN, 2015).

Apesar deste aparente avanço e conquista, é notório que os desa-
fios ainda são gigantescos. Pois, segundo Dupin:

As expressões culturais minoritárias, em sua maioria, continuam
sofrendo forte pressão da cultura hegemônica e carecem ainda de
muitas ações de proteção e promoção. É preciso, também, cuidar
da difusão e circulação dos bens e serviços culturais produzidos
pelos Pontos de Cultura e demais comunidades, grupos e peque-
nas indústrias culturais, especialmente para que sua produção con-
siga  chegar  aos  meios  de  comunicação de  massa  e circular  em
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todo o território. Outra necessidade é aperfeiçoar os indicadores e
realizar avaliações de impacto das ações desenvolvidas (2015, p.
50). 

Seguindo outra concepção para esclarecer do que se trata a diver-
sidade cultural, ainda que atrelada de certa maneira a Pascual (2015) e
Dupin (2015), Yúdice (2015) envereda seus passos por uma diversidade
cultural ditada por outros parâmetros políticos. A isso, Yúdice denomina
como Ecologia Cultural, uma política ajustada para alcançar um equilí-
brio que torna possível a sustentabilidade da diversidade:

Um equilíbrio, ademais, entre os valores do mercado, que são de
curto prazo, e os valores de longo prazo, que têm a ver com a ma-
nutenção da natureza, da preservação do ar, da água, da qualidade
do solo, da biodiversidade, do patrimônio, tanto material quanto
intangível, para nosso desfrute e das gerações futuras. Mas além
do desfrute humano também se fala, mais recentemente, dos direi-
tos da natureza, além dos direitos de terceira geração (YÚDICE,
2015, p. 65).

Ele esclarece que a extração e a elaboração de matérias-primas se
apresentam como exemplo de políticas erradas, pois, erodem o meio am-
biente. Por esse motivo, é inadmissível que um projeto de desenvolvi-
mento convencional tenha um orçamento mais elevado que o orçamento
em cultura, porque a cultura relaciona-se ao equilíbrio e a sustentabilida-
de (YÚDICE, 2015).

O autor considera ainda ser importante ressaltar  que a cultura
não é completamente autônoma, pois uma tomada de decisão particular
influencia na cultura de um povo e nesse sentido, ele nos traz o exemplo
do impacto que há em uma devastação florestal. A mesma, ao ser feita
por empresas petrolíferas ou de extração mineral, destruiria uma árvore
que poderia ter um significado místico para uma determinada comunida-
de indígena, além de muitas vezes provocar sua expulsão de um lugar
onde ela  havia  desenvolvido sua identidade cultural (YÚDICE, 2015).
Além  desse  exemplo,  podemos  citar  outros  problemas  que  também
acontecem em nível global e em nossa realidade amazônica, como: o des-
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matamento,  a construção de usinas hidrelétricas,  instalações de portos
para escoamento e produção agrícola, de combustível e exportação de
petróleo, dentre tantos outros mecanismos que afetam a realidade natural
de uma localidade e consequentemente o povo que ali habita onde cons-
troem sua cultura e identidade.

Yúdice (2015) também destaca que se torna necessário reconhe-
cer que a cultura não é uma esfera própria, mas ela é transversal e per-
meia muitas outras esferas da sociedade. E segue afirmando:

A cultura, num sentido amplo, refere-se não só às artes e ao patri-
mônio construído, mas também às indústrias culturais, às práticas
cotidianas da comunidade, enfim, aos saberes, significados e valo-
res que fazem dela uma fonte de identidade, inovação e criativida-
de. Neste sentido mais amplo, a cultura é necessariamente trans-
versal, quer dizer, não opera em um único setor. Esta seria a pri-
meira dimensão da transversalidade, como já vimos mais acima:
fortalecer a transversalidade quer dizer fomentar sinergias entre os
diversos setores: cultura, educação, economia, comércio, meio am-
biente, turismo, comunicações etc (YÚDICE, 2015, p. 62).

Mediante a isso, compreendemos que a diversidade cultural re-
presenta um conjunto de distintas culturas existentes podendo agregar
costumes e tradições de um povo que são transmitidos de geração para
geração concebidas  por  elementos  que as  representam como:  línguas,
crenças, comportamentos, valores, costumes, religião, folclore, dança, cu-
linária, arte, dentre outros. Em um contexto de marcada pluralidade cul-
tural é que podemos caracterizar o ser humano como produtor de cultu-
ra. Como visto essa produção de cultura do ser humano também pode
ocorrer por meio dos saberes constituídos no campo educacional, e di-
zem respeito a determinada realidade, que ainda se apresenta como hege-
mônica em termos da ordem social e política e necessitam ser discutidas
no setor da educação, especialmente, dentro das escolas.

Como princípio educativo, a diversidade cultural cogita os valo-
res políticos, sociais e culturais de compreensão do outro e, “lançar mão
desse princípio significa, ao mesmo tempo, entender o saber e a cultura
como parte da produção sócio-histórica de determinada sociedade e tam-
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bém problematizar os ditos valores sociais e culturais universais”, extra-
polando a noção de identidade nacional e se concretizando por meio das
experiências e vivências sociais e culturais que emergem da vida dos indi-
víduos na sociedade (SILVA, 2011, p. 15).

A aprendizagem cultural  transmitida,  principalmente,  por  meio
da educação escolar provoca muitas indagações e provocações merecen-
do ser arquitetada como uma fronteira de disputa de quais esses saberes
sociais,  históricos,  políticos  e culturais  devem fazer parte do conheci-
mento, dito universal da humanidade (SILVA, 2011). 

Como vimos anteriormente, se o termo diversidade cultural de-
signa todo o modo de vida de um povo, todo o legado social que o sujei-
to recebe do grupo a que pertence, como todas as culturas humanas, a
diversidade cultural amazônica inclui todas as instituições econômicas e
religiosas,  seus costumes, o comportamento habitual e as atitudes dos
seus habitantes. Ou seja, todas as maneiras de vida que aprendem como
membros  de  sua  sociedade  e  que  transmitem  à  sua  descendência,
compõem essa rica diversidade regional e local (BRITO; ISPER, 2015).

O povo da Amazônia constrói conhecimentos justamente ao re-
presentar-se pela existência de diferenças na Identidade e diversidade cul-
tural. Em linhas gerais, são elementos essenciais para realçar e valorizar
as características singulares, peculiares e particulares do povo amazônico
(BRITO; ISPER, 2015).

Aproximações entre Corporeidade e Diversidade Cultural

Durante o percurso histórico das civilizações as diferenças cor-
porais eram vistas como desigualdades, sendo a sociedade europeia to-
mada como padrão de exemplo durante muitos séculos. Assim, os cor-
pos serviam para identificar uma tribo ou não que estaria em estágio evo-
luído perante a sociedade, realçando as diferenças culturais entre os po-
vos,  e  segregando-as  pelo  determinismo da evolução biológica.  Nessa
descrição é evidente que essa forma de classificação tinha uma vertente
preconceituosa e etnocêntrica, e servia duramente para justificar a coloni-
zação de um determinado povo sobre outro povo (DAOLIO, 2006).
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O autor ressalta ainda que historicamente os povos que viviam na
floresta deixavam em dúvida se os colonizadores poderiam considerá-los
como humanos ou como bichos, pelo fato de andarem nus, subirem em
árvores e possuírem comportamentos que os aproximavam dos animais
e por não serem letrados. Com o passar dos séculos, essa concepção to-
mou outros rumos, e segundo o autor, buscava-se então o conjunto de
significados que dariam sentido às ações dos sujeitos, e o corpo passou a
ser considerado um riquíssimo arcabouço biológico em que a expressivi-
dade proveniente do corpo seria um conjunto de significados de determi-
nado povo.

Não compreender a importância em refletir sobre o corpo como
a essência e meio pelo qual a cultura é manifestada, poderá causar o agra-
vamento da situação de desigualdades dos grupos  humanos.  Por  esse
motivo,  nossa investigação pressupõe discutir o fenômeno da corporei-
dade por entendermos que buscar a ressignificação das ações corpóreas
no espaço amazônico significa reconstruir conceitos e vivências do cor-
po, refletindo o sentido da existência do ser humano no processo de res-
significação da cultura e das identidades amazônicas,  enfatizando uma
discussão em que o ser humano é corpo, e está presente em todos os se-
guimentos,  especificamente nos educacionais,  representado pelos espa-
ços de produção e partilha de conhecimentos, as escolas.

Daí a necessidade, segundo Nóbrega (2010) de juntarmos esfor-
ços para a construção e vivência de uma teoria da corporeidade pautada
na multiplicidade de sentidos dos saberes do corpo e não simplificar o
fenômeno em categorias,  mas permitir  diversos olhares,  abordagens e
aproximações,  partindo do diálogo e da comunicação que configuram
esse amplo universo, pois:

O tema corpo, sempre esteve presente na cultura ocidental e nos
permite ver que envolve diretamente a cultura, uma vez que a cul-
tura é refletida através das expressões corporais, do movimento,
da gestualidade, das danças, gerando assim conhecimento. A cons-
trução cultural do corpo está profundamente enraizada na nature-
za política da sociedade e de suas relações de poder (NÓBREGA,
2010, p.13).
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Não dar importância à cultura local de um determinado povo é
calar seus corpos, por meio dos quais se expressa à cultura. Controlar o
corpo tem a ver com o fim da democracia, da resistência, do respeito, da
ética, da liberdade de expressão, e porque não dizer, o fim do respeito e
seguridade à diversidade cultural.  É nesse sentido que a escola se torna
um espaço privilegiado de construção de conhecimento no qual pode-
mos promover a cultura, partilhar os saberes, conhecer as diversas cultu-
ras e aprender a respeitá-la. O diálogo que reflete sobre a corporeidade
do povo amazônico leva em consideração a diversidade cultural presente
na região.

Infelizmente há registros de povos, a exemplo dos indígenas e
afrodescendentes, que perdem sua cultura, sua identidade em detrimento
desse processo histórico de dominação, colonização e segregação causa-
das também pela perda de território.  O corpo do povo amazônico se
apresentou durante muito tempo como corpo dócil5, enganado, subjuga-
do e dominado diante das imposições do colonizador, ocasionando sua
desculturalização6. Por isso, é necessário unirmos forças, para a recons-
trução e resgate das vivências, pautadas na multiplicidade dos sentidos e
saberes do corpo, que permitem diversos olhares, abordagens e aproxi-
mações para se firmar a diversidade cultural nos diálogos existentes den-
tro e fora do ambiente escolar.

Nóbrega (2010) nos diz que o corpo é condição de vida, de exis-
tência e de conhecimento. Nesse sentido, a Corporeidade convive com
os  diversos  corpos  existencializados  e  nos  leva  a  seguinte  indagação:
como consolidar uma educação integral na escola, trabalhando e respei-
tando a diversidade cultural? Ora, é necessário permitir que o aluno seja
protagonista  do seu aprendizado e desenvolvimento em seu ambiente

5 Termo utilizado por Michael Foucault que ressalta que dócil é um corpo que pode ser submeti -
do, utilizado, um corpo que entra numa maquinaria de poder que lhe esquadrinha, desarticula e
recompõe (FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Rio de Janeiro: Vozes,
2009b).
6 Segundo o dicionário informal: é o ato ou forma de propagar o desaprendizado e fazer o indiví -
duo desaprender ou aprender de forma errada. Esse conceito faz sentido em Anselmo Colares na
sua tese de doutorado quando ressalta que o colonizador usou de todos os meios para anular
quaisquer formas de organização e de comportamento que não fossem convenientes aos seus in -
teresses, levando civilidade aos índios, pois a seu ver, viviam de forma selvagem (COLARES, A.
A. Colonização, Catequese e Educação no Grão-Pará). Tese de doutorado. Campinas-SP [S.N.],
(2003).
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natural. Esta afirmação não desconsidera em hipótese alguma a participa-
ção fundamental do professor (a) como mediador do processo de ensino
aprendizagem,  pois  entende-se  que  tal  profissional  docente  está  apto
para estimular, promover e criar as condições que gere a autonomia, cria-
tividade,  criticidade e reflexão das ações construídas pelos discentes e
consequentemente avaliar este processo.

Em consequência, a Corporeidade se apresenta como possibilida-
de de promover a reflexão no que diz respeito aos padrões educacionais
estabelecidos marcados pela negação do corpo como meio de aprendiza-
gem, sendo exatamente por ele que os sujeitos se desenvolvem, “pois, se
educação, como viés de mudança e formação do ser humano, reduz ou
nega a importância do corpo na constituição do conhecimento, deixa de
fazer  o  seu  papel  social,  democrático  e  crítico”  (RODRIGUES;
COUTO, 2020, p. 117).
Logo:

[…] a corporeidade implica a inserção de um corpo humano em
um mundo significativo, a relação dialética do corpo consigo mes-
mo, com outros corpos expressivos e com os objetos do seu mun-
do, significando dizer que torna-se o espaço expressivo por de-
marcar o início e o fim de toda ação criadora, o início e fim de
nossa condição humana. De forma que o nosso corpo, como cor-
poreidade, como corpo vivenciado, não é o início e nem o fim, é
sempre o meio, no qual e por meio do qual o processo da vida se
perpetua. O corpo deixa de ser análise para se tornar síntese, bem
como o conceito de corporeidade situa o homem como um “cor-
po no mundo”,  uma totalidade  que  age  movida  por  intenções
(NETO, et al, 2003, p. 782).

É um ser corpo como forma de estar no mundo, corpo que sou,
vivenciando-o em suas múltiplas dimensões, um corpo que faz cultura.
Pois como afirma Moreira (1995a), a corporeidade existe e possui signifi-
cado através da cultura, daí a relação corpo-educação por meio da apren-
dizagem significativa cultural, que dá ênfase aos sentidos dos aconteci-
mentos e aprendizagem da história, “corpo que se educa é corpo huma-
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no que aprende a fazer história fazendo cultura” (MOREIRA, 1995a, p.
30).

Porém, há de se ter certo cuidado no tocante ao corpo/corporei-
dade, pois nesse processo: 

O desejo de maquinização do corpo não se radica apenas na mo-
dernidade, mas tem origem ancestral, no cerne do processo de do-
minação da natureza. Esse paradoxal processo, que é fundador de
nossa civilização, e sem o qual não poderíamos, possivelmente, ter
sobrevivido, estrutura, desde muito, a instrumentalização dos cor-
pos, seja o próprio, sejam os alheios [...] O corpo talvez seja um
dos mais fortes vetores de construção de identidade no mundo
contemporâneo (VAZ, 2002, p. 90-92).

O autor mantém seu pensamento em concretizar o papel dos am-
bientes educacionais em meio à diversidade de técnicas necessárias para
o suporte, e criação e desenvolvimento de identidades corporais.  Esse
pensamento pode ser o ponto chave para promover o debate da corpo-
reidade no âmbito educacional amazônico, possibilitando plausíveis ori-
entações para as práticas pedagógicas.

Logo, o corpo deixaria de ser fragmentado passando a fazer parte
de um trabalho interdisciplinar, em que o corpo contempla a dialética da
consciência e do mundo e torna viável a presença de um sujeito intencio-
nal. Nessa dialética a consciência dá lugar a um corpo vivo, humano, um
corpo no mundo,  produzindo assim,  uma consciência  do mundo por
causa do nosso corpo (NETO et al, 2003).

Propomos a discussão da corporeidade no sentido em que o cor-
po integra tudo o que o homem é e pode manifestar neste mundo, pela
conjuntura do espírito, alma, sangue, ossos, nervos, cérebro, etc, que in-
tegram este corpo. Isso insinua a inserção de um corpo humano em um
mundo de significados, refletindo a dialética do corpo consigo mesmo,
com outros corpos expressivos e com os objetos do seu mundo (NETO
et al, 2003).

A necessidade de se trabalhar constantemente a questão da cor-
poreidade, nos dá o entendimento do estímulo à ampliação de um olhar
para o corpo do povo amazônico como linguagem, corpo este que refle-
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te e produz cultura, que busca a valorização e seu reconhecimento, e não
há de se “excluí-la” do processo de escolarização. Ela se faz presente nos
ambientes escolares de forma explícita, assim pode ser trabalhada por to-
das as disciplinas escolares, no contexto da prática pedagógica, a exem-
plo, das disciplinas de: história, Educação Física, Língua Portuguesa, Lín-
gua Nheengatu7, dentre outras.

Colaborando com a afirmação anterior, Nobrega (2010), no esco-
po de seu trabalho intitulado uma fenomenologia do corpo, faz-nos re-
fletir que a estesia do corpo está presente na educação como um todo e
não somente em componentes curriculares isolados, trata-se de uma dis-
cussão mais ampla, criando condições para que os envolvidos possam re-
ver e acrescentar sentidos, criar, descobrir, sentir, dizer. A mesma está vi-
gente em todos os momentos em que o conhecimento é carregado de
subjetividade e possa pensar o mundo dos seres humanos, nos relatos da
experiência vivida, na escuta e relação com o outro. Entende-se que este-
sia do corpo pode propiciar um espaço para o respeito e preservação das
diversidades culturais.

Nesse contexto, Inforsato (2006) lembra que o termo Educação
tem sua raiz latina, que significa conduzir de dentro para fora, e guia o
corpo para total manifestação de seu potencial,  que guarda também o
significado de cuidado,  ou seja,  cuidar  de alguém moldando-o a uma
configuração que mostre seu pertencimento a um grupo ou comunidade.

Nessa conjectura, é importante ressaltar a percepção de docentes
das escolas na Amazônia, por isso, Rodrigues e Couto (2020) ressaltam
que para grande parte dos professores, o corpo se constitui como possi-
bilidade de interação com o outro,  sendo um meio que se estabelece
como primeira comunicação com os alunos, pelo qual se desenvolvem as
atividades com lócus no ensino-aprendizagem. Os autores ressaltam em
seu estudo sobre a corporeidade, ao entrevistar docentes envolvidos na

7 Segundo Gilberto Rodrigues em sua tese de doutorado, desde 2010 ocorreu a introdução da
Língua Indígena Nheengatu como componente curricular nas aldeias do T.I Maró, com duas ho-
ras de aula semanais para as turmas do fundamental existentes nas escolas das aldeias, uma exi -
gência das lideranças indígenas Borari e Arapium que solicitaram junto a Secretaria Municipal de
Educação (SEMED) em Santarém-PA a inclusão de conteúdos que contemplassem uma educa-
ção diferenciada. Assim, a SEMED, UFOPA e algumas ONGs da região oferecem cursos e for -
mações em língua indígena colaborando com a reafirmação étnica desses povos (RODRIGUES,
2016).
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Educação do Campo da Amazônia Paraense, que eles conhecem as parti-
cularidades e singularidades de seus alunos. Os gestos corporais expres-
sados por esses discentes permitem aos professores diferenciá-los contri-
buindo assim para suas intervenções, ao mesmo tempo, observando o
cotidiano das crianças tem-se a noção de como elas se encontram em
suas emoções e aprendizado em que as expressões refletem o progresso
ou não desses alunos, e cada gesto carrega sentidos e significados que
podem ser transparecidos e interpretados pelos docentes.

No entanto, é importante destacar alguns problemas nos quais os
mesmos autores seguem exemplificando que no contexto das escolas ri-
beirinhas na Amazônia, no que se refere a temática da corporeidade, que
essa realidade é mais difícil, pois os professores precisam superar primei-
ramente seus próprios desafios para poder lançar um olhar mais específi-
co aos seus alunos. Estes professores têm mais dificuldades em observar
a  concretização  do  ensino-aprendizagem  dos  alunos  ribeirinhos,  pois
também sofrem com o desgaste de precisarem se  deslocar  realizando
grandes caminhadas e remadas para chegar à escola. 

De maneira geral em seu trabalho, Rodrigues e Couto (2020), res-
saltam o sentido atribuído ao corpo na prática docente emergindo alguns
significados nesta realidade, sendo: transmissor e receptor de conheci-
mento; relação de diálogo e respeito; voltado para a leitura; relação entre
família, escola, professor e criança; e corpo sendo movimento, gestos e
comportamento (RODRIGUES; COUTO, 2020). 

É necessário ensinar as crianças sobre a realidade a qual seu povo
se insere, incentivando o conhecimento e reconhecimento das diferen-
ças, considerando as questões de gênero e visando a afirmação das iden-
tidades, pois desde cedo o ser humano incorpora as regras, valores, nor-
mas, crenças que refletem por meio do corpo os papéis sociais, e implica
pensar num currículo emancipatório para cada grupo considerando os
aspectos das manifestações da corporeidade e sua contribuição no en-
sino-aprendizagem do povo amazônico.

Corpo e educação tornam-se instrumentos eficazes para garantir
a diversidade cultural de toda uma civilização, bem como do povo que
existe na região amazônica, na qual a base é a aprendizagem e o conheci-
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mento, e este é transmitido e expressado no corpo pela corporeidade dos
alunos, dos professores e do povo amazônico.

Assim, no processo de educação é importante que os profissio-
nais que atuam nas escolas entendam que os alunos não chegam a elas
vazios, estes carregam consigo muitas experiências do dia-a-dia, do coti-
diano, daí a importância de fundamentação na fenomenologia para pen-
sar a corporeidade. Maurice Merleau-Ponty auxilia na reflexão da corpo-
reidade, educação e fenomenologia, nos ajudando no trato dessa temáti-
ca, pois atribui ao corpo, um conceito de corporeidade vivida, que se dá
pela compreensão em perceber a sua existencialidade, aprendendo, aco-
lhendo as coisas e os acontecimentos em suas múltiplas dimensões. É
um refletir sobre o mundo, o outro e a si com intuito de estabelecer rela -
ções que visam um olhar singular sobre a vida dos seres humanos e o
meio que os cerca (MOREIRA, et al, 2006).

Corpo na escola da Amazônia: expressão de diversidade
cultural

Em regiões como a Amazônia, marcada pela diversidade cultural,
a formulação de currículos escolares ainda acontece de forma precária
apresentando-se como desafio para os governos, formuladores de políti-
cas educacionais, gestores, instituições de ensino e seguimentos da socie-
dade  civil  que  militam  por  uma  educação  de  qualidade  (SILVA;  SÁ,
2016). Isso se dá, muitas vezes pela dificuldade de grande parte das auto-
ridades que ainda não conseguiram enxergar as particularidades do nosso
contexto educacional amazônico, em que:

Sua etnodiversidade histórica e original se manifesta em todo terri-
tório, não somente por caracteres raciais (índio, branco, caboclo,
negro), mas também por aspectos antropológicos culturais típicos
e diferenciados na linguagem, ritos, magias, usos, costumes, for-
mas próprias de subsistência nas lavouras, nos processos de caça e
pesca e, sobretudo, no uso e aproveitamento dos recursos flores-
tais, dos quais extraem, para as necessidades do quotidiano, no ci-
clo anual e sazonal da vida, os fármacos, frutos, óleos, fibras, resi-
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nas, cipós, venenos, afrodisíacos e alucinógenos (BRITO; ISPER,
2015, p. 35).

A sociedade brasileira é constituída de diversidades. No entanto,
ainda  pouco considerada  nos  currículos  escolares,  sendo no contexto
amazônico um desafio ainda maior, pois a mesma representa uma rica
socio-diversidade. Nesta encontram-se populações indígenas de diferen-
tes etnias com suas línguas e culturas específicas, culturas caboclas como
os ribeirinhos e trabalhadores rurais que possuem diferentes experiências
e manifestações culturais e estão co-habitando (COLARES; COLARES,
2011).

Brito e Isper (2015) compartilham da mesma ideia ao relatar que
na Amazônia, existem diferenças de padrões culturais. Sua etnodiversida-
de histórica se manifesta em todo território, não somente por caracte-
rísticas raciais, mas também por aspectos antropológicos culturais típicos
e diferenciados na linguagem, ritos, magias, usos, costumes, formas pró-
prias de subsistência e o uso e aproveitamento dos recursos florestais. Se
no passado o homem amazônico e a cultura amazonense sofreram um
etnocentrismo europeu, hoje são vítimas de um etnocentrismo brasileiro.
Dessa forma, é necessário que as instituições educativas discutam sobre
o ser, o fazer e o pensar do homem amazônico. 

Para Colares e Colares (2011) é crucial que as ações pedagógicas
discutam a questão da diversidade cultural como mecanismo de supera-
ção de desigualdades e como forma de promoção de justiça  histórica
para  com  as  populações  marginalizadas.  Pensando  nisso,  os  autores
propõem pensar uma formação que prepare os futuros docentes para o
trabalho nessas circunstâncias, oferecendo subsídios que envolvam tam-
bém os professores que já estão em salas de aulas.

Desde suas origens as escolas vinculam-se com os grupos domi-
nantes que exercem poder  e se sobrepõem aos interesses dos demais
buscando disciplinar mentes e corpos visando à manutenção dos referen-
ciais tradicionais da sociedade classicista, racista e heterossexual. Dessa
forma, reconhecer um mundo homogêneo é admitir desigualdades, estas
centradas nos privilégios de classes, diferenças nas etnias, culturas, rela-
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ções de gênero e sexo. Reconhecer, aceitar e valorizar a diversidade são
construções de uma sociedade justa (COLARES; COLARES, 2011).

Logo, falar em aprendizagem significativa é falar fenomenologi-
camente de uma educação do fenômeno corpo, é aprender de maneira
humana a ser e conviver como ser humano. É olhar o corpo em todas as
suas tradições culturais, com todos os seus signos tatuados em sua traje-
tória, marcados por estigmas, devendo ser olhados sob novos olhares-
conhecimentos (MOREIRA, 1995). 

Na mesma visão, Nobrega (2010) enfatiza que a construção cul-
tural do corpo está atrelada na natureza política da sociedade bem como
sua relação de poder, e isso deve ser tematizado na educação em busca
de novas partilhas relativas aos papéis sociais, a afetividade, ao conheci-
mento das diferentes culturas e suas expressões. Dessa forma, ver-se ne-
cessário um olhar especifico sobre esses diferentes corpos amazônicos,
que são plenos de subjetividade e recortados pela historicidade.

Práticas Culturais da Educação Escolar na Amazônia e
sua interface com a corporeidade

Colares e Colares (2011) nos alertam que educar é questionar as
relações sociais vigentes na sociedade, e cabe a escola como ambiente
privilegiado de produção de conhecimento contribuir para a transforma-
ção social. Assim:

[…]  aos educadores que com esforço intelectual e compromisso
social conseguem desvendar esta realidade, cabe a tarefa de cons-
truir uma educação que propicie a compreensão mais abrangente
sobre as diferenças e as desigualdades, e o fortalecimento das lutas
por justiça social, a começar pela incorporação no currículo esco-
lar de estratégias que contribuam para contrastar e superar as con-
cepções supostamente científicas que alimentam o domínio de um
ou alguns grupos que se julgam diferentes e superiores em relação
aos demais (COLARES; COLARES, 2011, p. 6).
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Concordamos com os autores quando afirmam que a educação
deve buscar compreender a diversidade para a construção de uma socie-
dade mais justa e democrática, com isso algumas ações devem ser consi-
deradas, como: desvendar as relações de poder estabelecido, compreen-
der a historicidade, considerar a atividade pedagógica como uma possibi-
lidade de colocar em prática a compreensão das questões que integram as
discussões a respeito da ética e da justiça social, valorizar experiências e
conhecimentos distintos, dedicar atenção em integrar todos no ambiente
escolar, dar visibilidade e acentuar o merecido valor para os exemplos
positivos que revelam situações de superação pessoal e coletiva frente a
situações adversas.

Considera-se de extrema importância aceitar a diversidade de cul-
turas ciente que cada uma possui suas particularidades e singularidades,
mas que nenhuma se torna superior a outra. 
Retomam-se as palavras de Colares e Colares (2011) para ressaltar que:

Somente conhecendo melhor as culturas silenciadas (como as dos
diferentes povos indígenas e dos afro-descendentes que povoam a
Amazônia) será possível incluí-las nos currículos escolares de for-
ma respeitosa e propositiva, e não apenas como uma reedição do
espanto do colonizar ao fincar seus pés em nosso território. Em
suma, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a
educação seja um instrumento de afirmação de identidades e de
superação  de  desigualdades,  respeitando  as  diferenças  culturais.
Mas ele já está sendo construído. Todos estão convidados a parti-
cipar desta obra (2011, p. 9).

Nesse contexto escolar indígena,  podemos também acrescentar
os estudos de Rodrigues (2016, 2018) em que investigou uma escola indí-
gena situada no TI Maró, no município de Santarém, na região oeste do
Pará, onde habitam as etnias Borari e Arapium. O autor nos apresenta o
termo “flecha” para comparar a função da escola no fortalecimento das
identidades  étnicas,  culturais,  tradições  e  conhecimentos  que  possam
ocorrer por meio das escolas que existem ali naquela região quando en-
tendidas como um direito a ser conquistado e apropriado.
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Dialogando com Brito e Isper (2015, p. 35) e Rodrigues (2016,
2018), temos a compreensão de que os aspectos da corporeidade dados
pelas expressões, sentidos e significados podem ser observados na edu-
cação escolar indígena em que os povos indígenas resistem e lutam por
sua autonomia pelo modo de ser índio. 

Dessa maneira destacamos que o corpo através de sua história
produz conhecimento. No entanto, esse processo por diversas vezes não
é valorizado dentro do ambiente escolar, pois como cita Moreira (1995a)
é difícil considerar que somos corpos, quando fomos convencidos que
temos um corpo, as ideologias  sempre o ajustam para o cumprimento
das ordens necessárias e isso implica muitas vezes silenciá-lo em suas
manifestações culturais.

Baseado nos escritos de Moreira (1995a) entende-se que é neces-
sário olhar os corpos sujeitos no contexto amazônico em sua intenciona-
lidade, nos múltiplos aspectos de vivência, valores, costumes e crenças,
pois não se podem desprezar os corpos anônimos que estão coabitando
em nossa sociedade. Com isso, para que se obtenha uma concepção glo-
bal do homem amazônico deve-se entender que ele só se dará por meio
do corpo, pois é ele que possui expressão para dialogar e comunicar-se
com outros corpos; é o corpo que revela sua personalidade, identidade e
ao mesmo tempo revela sua cultura no entrelaçamento de uma socieda-
de. Corpo que não é simples habitação do espírito, mas corpo presente
que  exerce  sua  criatividade,  liberdade,  alegrias,  sentimentos  mediante
suas práticas corporais.

Por fim, não podemos finalizar este estudo sem destacar que en-
tre as iniciativas de discutir o ser humano em suas diversas manifestações
culturais, está o  trabalho de Galúcio e Colares (2018) desenvolvido em
algumas escolas no interior da Amazônia, na cidade de Santarém-Pa. As
autoras investigaram como são desenvolvidos os conteúdos escolares e
sua relação com a diversidade. Elas identificaram que determinadas esco-
las desenvolviam seus projetos, citando ser um deles, o “Festival de Ta-
lentos”  realizado entre  os  anos  de  2012 a 2015 envolvendo cerca  de
2.220 alunos objetivando trabalhar a integração cultural e a socialização
entre diversas culturas existentes nas comunidades atendidas pela escola.
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Neste e em outros exemplos mencionados no escopo deste estu-
do podemos perceber que a escola é um lugar para que os educandos re-
flitam sobre seus corpos e sua relação com o corpo do outro e com o
meio ambiente favorecendo a cultura do corpo que no contexto ama-
zônico é essencial para a manutenção e manifestação cultural de vários
povos.

Logo, a educação para a Amazônia deve assumir esse compro-
misso contribuindo para o empoderamento das populações locais, a par-
tir do acesso ao conhecimento historicamente construído e acumulado e
a participação efetiva na tomada de decisão. A valorização das diversida-
des e o respeito às especificidades da região devem estar presentes na de-
finição das políticas.

Nosso corpo é constituído de história, ou seja, possui historicida-
de, tanto orgânica quanto a interações com a cultura em que vive. Dessa
forma, no ambiente escolar deve-se enfatizar a historicidade deste corpo
que se modifica e adquire significados novos mediante suas experiências,
pois cada sujeito adquire percepções de acordo com o mundo que lhe é
específico, mantendo relação com o outro e o espaço que está inserido
(MENDES; NOBREGA, 2009).

De acordo com as autoras, corpo e cultura estão atados e se in-
terpretam por meio da lógica recursiva. Portanto, falar em diversidade
cultural é falar de corpos que guardam e criam história, sendo a diversi-
dade essencial para a manutenção dos seres humanos.

Conclusão

Conceituar  a  diversidade  cultural  e  relacioná-la  a  corporeidade
não é tarefa simples, entretanto é necessária, pois como vimos, podem
ser  termos definidos  mediante  diferentes perspectivas  e  com bastante
amplitude. Alertamos para o urgente debate sobre tais temáticas, e para
que isso ocorra é fundamental nos apropriarmos de seus conceitos pro-
venientes de abordagem mais abrangente até chegarmos ao alcance do
particular, como ressaltamos aqui neste ensaio, a conexão destas ques-
tões deve ser construída e desenvolvida no contexto educacional ama-
zônico.
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Contribuindo  com  nossas  definições  destacamos  que  Couto
(2008, p. 28) parte do entendimento de que o ser humano “é fruto da
cultura na qual está inserido e torna-se difícil conceber o indivíduo des-
vinculado do grupo social  a que pertence”. Portanto,  compreendemos
que uma identidade de corpo inteiro se afirma diante de todas aquelas
que a ela se apresentam como opostas.

O referido autor segue afirmando que a cultura necessita ser pen-
sada como um sistema que influencia historicamente os grupos humanos
e determinam as relações presentes na comunidade. Ele ressalta que essa
influência atravessa gerações até o ponto de sinalizar um sistema que in-
tegram ações conjuntas, das quais são percebidas através das “suas ex-
pressões, crenças, ideologia, maneira de influenciar o comportamento de
ser e estar” (COUTO, 2008, p. 29).

Através  do exposto,  podemos  instigar  a  seguinte  reflexão:  em
nossa realidade educacional amazônica, a Diversidade Cultural tem se di-
fundido? Como destacado ao longo do texto, ainda ocorre paulatinamen-
te  por  meio  de  algumas  escolas  inclusivas  que  valorizam as  culturas,
como destacado sobre as escolas indígenas e escolas que consideram a
cultura afrodescendente. Além disso, destacamos a importância dos gru-
pos sociais, das universidades por meio dos fóruns, ações afirmativas, de-
bates, discussões, dissertações, teses, dentre outras maneiras e ações, vi-
sarem estudos que lutam pelo bem dos povos e de suas culturas.

Essa iniciativa dentro de nossas escolas públicas no interior da
Amazônia, bem como nos territórios indígenas, são pontes construídas
para que as transformações necessárias ocorram em prol da defesa pelo
respeito à diversidade cultural que há em nossa região, sendo esta muito
rica não somente em recursos minerais, fauna e flora, mas também por-
que aqui habitam povos com diferentes percepções, comportamentos e
concepções que enriquecem nossa região pela mistura de etnias, raças,
credos e culturas.

A diversidade cultural é inerente ao ser humano, que é corpo, e
isso representa uma importante discussão a ser considerada, nos levando
a refletir de que maneira os problemas e desafios nos incomodam quanto
educadores para que seja defendida, reafirmada, desenvolvida por nós,
pelas instituições escolares, por todo o povo brasileiro e pelo povo ama-
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zônico. Por isso, há necessidade de estudos mais aprofundados que con-
tribuam para que esse tema continue sendo abordado em busca de con-
cretas mudanças que venham ocorrer em defesa da diversidade cultural e
da corporeidade no mundo, no Brasil e na Amazônia, nos contextos for-
mais e não formais da Educação que transforma e que procura o desen-
volvimento de seres humanos mais críticos, reflexivos e atuantes onde
quer que estejam inseridos.

Uma visão de homem amazônico em suas múltiplas dimensões
deve considerar que este corpo de acordo com a abordagem da corporei-
dade estabelece relações consigo mesmo, com o outro e o mundo a sua
volta, revelando assim sua identidade e subjetividade, refletindo e criando
cultura. Destacamos ser necessário um olhar sobre esses corpos em suas
tradições, signos, historicidade e linguagens, de forma a criar novos co-
nhecimentos sem que se percam os já construídos ao longo da história
dos povos presentes na Amazônia. 

Nesta perspectiva, convida-se a educação para o retorno da or-
dem social,  respeitando à diversidade cultural existente na região ama-
zônica na qual o corpo/corporeidade manifesta-se nessa diversidade e
reivindica sua afirmação na sociedade tendo a escola como local privile-
giado para desenvolver tal intento.
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