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RESUMO 

O presente trabalho destina-se à realização de uma abordagem de caráter 
sociológico do cotidiano das escolas rurais ribeirinhas de Manaus com o intuito de 
construir um acervo fotográfico. Para tanto, foram utilizados como método 
procedimental as próprias fotografias, bem os dados obtidos através da Secretaria 
Municipal de Educação do referido município (SEMED). As fotografias, que servem 
como registro das experiências socioculturais dos ribeirinhos, refletem, outrossim, 
aquilo que nos é passado de acordo com a intenção do fotógrafo, conforme a 
seleção que faz das imagens e dos momentos que pretende perpetuar na história. 

Palavras-chave: Escolas Rurais Ribeirinhas, Acervo Fotográfico, Coleta de Dados. 
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ABSTRACT 

This paper is intended to hold a sociological approach the daily lives of riverine rural 
schools of Manaus in order to build a photographic collection. To this end, it was 
used as the procedural method own photographs and the data obtained through the 
Municipal Department of Education of the municipality (SEMED). It turned up, too, to 
the State of Amazonas Education (SEDUC) for the same purpose of collecting 
relevant information to work. However, not achieved success in trying to draw the 
State Secretariat contribution, leaving , so only the grant of the Municipal. The 
photographs, which serve as a record of socio-cultural experiences of riparian, 
reflect, instead, what we have is passed according to the intention of the 
photographer, as the selection that makes the images and moments that you want to 
perpetuate in history. 

Keywords: Rural Schools Riparian, Photographic Collection, Data Collection. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa, intitulada “Registrando a Situação das Escolas Ribeirinhas 

em Manaus”, tem como objetivo principal fazer um estudo através da fotografia para 

registrar a situação atual das escolas ribeirinhas dentro da própria cidade de 

Manaus. A situação das escolas ribeirinhas no Amazonas precisa ser desvelada, 

sendo fundamental registrar por meio da fotografia como elas se colocam no 

contexto amazônico. 

Assim sendo, a pesquisa que desenvolvida tem como objetivo fotografar as 

escolas da Zona Ribeirinha em Manaus, no seu entorno, como registro da memória 

de um povo. As questões que norteiam este trabalho são: 1) Onde estão situadas as 

escolas do Campo em Manaus? 2) Como estas escolas estão construídas e se 

relacionam com a comunidade? 3) Como trabalhar por meio da fotografia o resgate 

da história de uma comunidade? 

Esta pesquisa é marcada pelo estudo crítico de algumas obras de Maria 

Ciavatta, que trabalha exatamente com a memória de um povo, de uma cidade, de 

uma sociedade. Desde os primórdios o homem vem desenvolvendo várias técnicas 

para deixar os relatos de sua passagem pelo mundo. Com essa necessidade, 

apareceu a pintura rupestre e com o tempo foram surgindo outras técnicas para 

fazer a representação da vida humana através da imagem. A imagem sempre 

acompanhará qualquer parte da vida do ser humano, desde o seu nascimento, pois 

através das fotografias que a pessoa se reconhece, onde consegue diferenciar as 

coisas e objetos observando o mundo a sua volta.  

 As leituras e os fichamentos das referidas obras têm dado suporte para as 

seguintes inferências: analisar criticamente a proposta adotada no referido projeto 

pesquisado; fazer uma busca de algumas documentações existentes a respeito das 

escolas do campo em Manaus, seja ela impressa ou virtual, objetivando montar ao 

final do projeto um acervo fotográfico das escolas do campo em Manaus, auxiliando 

também o Grupo Gênero, Trabalho e Educação nas pesquisas que desenvolvem na 

educação do campo. 
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Tendo em vista uma melhor pesquisa para o assunto, o material a ser 

utilizado na busca dos dados está sendo compilado da Secretaria Municipal de 

Educação de Manaus (SEMED). 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta pesquisa objetiva registrar a situação das escolas do campo em 

Manaus por meio de fotografias. As obras que tomamos como base são: O Mundo 

dos Trabalhos em Imagens e Memória e Temporalidade do Trabalho e da Educação 

de Maria Ciavatta. A fotografia surgiu no século XIX e rapidamente se espalhou. A 

arte de fotografar (foto + grafar = escrever com a luz) acabou ficando não só como 

uma simples arte, mas também como uma forma de enxergar o mundo.  

Nesta pesquisa usamos também, como fonte de estudo, o livro Desafios 

Amazônicos: Educação Infantil em Manaus, publicado em 2013 e tendo como 

organizadores a professora Arminda Rachel Botelho Mourão, Arone do Nascimento 

Bentes, Carlos Augusto Gomes de Almeida e Sílvia Cristina Conde Nogueira. Neste 

livro, há um artigo que julguei importante, intitulado “Financiamento da Educação 

Infantil em Manaus”, de autoria de Brenna Paula Boaventura Corrêa Cavalcanti. 

Segundo Brenna (2013, p. 92) “Precisamos entender qual ou quais são as políticas 

públicas adotadas para esta etapa inicial da educação básica, que é reconhecida 

como direito da criança.” Precisamos entender o que é o Plano Plurianual, que é um 

meio de ordenar as ações do governo que façam atingir os objetivos em metas 

afixados por volta de quatro anos tanto para âmbito federal, estadual ou municipal.  

O Estado deve arcar com os custos da educação pública, e a sociedade 

precisa sempre acompanhar esses recursos públicos para que possa avaliar a 

responsabilidade do Estado. No interior do Amazonas, os dados indicam situações 

críticas quando se refere a situação escolar das crianças, pois há falta de estrutura 

básica, condições socioeconômicas desfavoráveis, entre outros. 

 Maria Ciavatta (2002) tem trabalhado o resgate dos trabalhadores no Rio de 

Janeiro, tendo como mediação a fotografia. Este trabalho irá subsidiar o Grupo 

Gênero, Trabalho e Educação nas pesquisas que desenvolve na Educação do 

Campo, fazendo uma série de registros sobre o Amazonas, seus rios e seus povos 



10 

 

 

 

na perspectiva que se coloca o Grupo no processo de formação de professores. Em 

outros países, a educação vem sendo utilizada como fórmula para o 

desenvolvimento das pessoas. 

 Em seu artigo intitulado “Do Espaço da Fábrica para o Espaço da Escola (I): 

Introdução a uma História Fotográfica”, Ciavatta (2007, pag. 34) diz que atualmente 

a fotografia ocupa um lugar bom não só da área de informação, mas também das 

áreas culturais, entre outros. A fotografia é uma forma de ver e estar no passado, é 

um método para nos encontramos no tempo, de nos conhecermos, é uma 

verdadeira fonte histórica. 

 Através da fotografia, a memória é ativada. A memória tem a capacidade de 

nos fazer guardar (armazenar) e recuperar todas as informações que precisamos, 

tanto externas quanto internas. Ela focaliza momentos e/ou coisas específicas, aos 

poucos vai se acabando, à medida que a idade vai avançando. É capaz de nos 

ajudar a ter ideias novas e a tomar decisões do dia-a-dia. Desde a sua invenção, a 

fotografia está caminhando paralelamente com a ideia de realidade. A fotografia é 

uma das fontes mais procuradas para transmitir a realidade da forma mais fiel 

possível. Um momento, uma reação, olhares, situações e entre outros, consegue ser 

capturado por uma foto, sendo em qualquer tempo.  

 Como sabemos historicamente no Brasil, a educação do campo foi tratada 

com abandono, ausência de políticas que dessem conta da escolarização das 

pessoas do território rural, desde a época de Colônia. 

 

Uma escola rural típica, acomodada aos interesses e necessidades da 
região a que fosse destinada [...] como condição de felicidade individual e 
coletiva; uma escola que “impregnasse o espírito do brasileiro, antes 
mesmo de lhe dar a técnica do trabalho racional no amanhã dos campos, de 
alto e profundo sentido ruralista, capaz de lhe nortear a ação para a 
conquista da terra dadivosa e de seus tesouros, com a convicção de ali 
encontrar o enriquecimento próprio e do grupo social de que lhe faz parte 
(CALAZANS, 1993, p. 18]   
 
 
 

 Essa perspectiva foi pensada pelos interesses da cidade e não funcionou, 

não deixou de fazer a educação do campo se tornar “visível”, menos abandonada. 
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Ao longo da história, a zona rural brasileira sofreu gradativamente um escoamento 

demográfico para os centros urbanos. 

 O urbanismo em excesso sempre foi um mal que precisa ser combatido. A 

educação rural ainda é uma realidade, principalmente em zonas distantes ou em 

assentamentos, mas sem a crença de que o rumo da civilização será alterado. 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. Percurso Metodológico 

Partindo do princípio de que este estudo trata-se de uma pesquisa muito 

importante, tanto para o Grupo Gênero, Trabalho e Educação, quanto para a 

sociedade, em especial para as escolas do campo de Manaus, a pesquisa se volta 

para as zonas ribeirinhas de Manaus. 

Como sabemos, há muitos problemas que envolvem as escolas ribeirinhas: 

falta de estrutura, falta de professores, entre outros. Inicialmente, está sendo feito 

um estudo a respeito das escolas do campo, e também a questão da fotografia 

como memória. A princípio, foi feito um estudo e fichamento de alguns livros 

considerados necessários para nosso projeto, que são: Memória e Temporalidade 

do Trabalho e da Educação; Desafios Amazônicos: Educação Infantil em Manaus; 

Educação, Culturas e Diversidades (3 volumes) e Educação Básica Políticas, 

Avanços e Pendências.  

 Os dados empíricos foram compilados da Secretaria Municipal de Educação 

de Manaus (SEMED). 

 É cada vez mais sabido que algumas escolas ribeirinhas são precárias tanto 

de material quanto de outras coisas, e que por muitas vezes são deixadas de lado 

pelos órgãos competentes que deveriam cuidar das escolas, da educação nesses 

locais e também da comunidade em geral. A rotina dos estudantes destas escolas é 

acordar bem cedo, ir caminhando em direção a beira do rio para entrar em uma 

canoa, lancha ou barco de pequeno porte para que assim consigam ir à escola, em 

busca de um futuro melhor que os dos seus responsáveis. Fora as dificuldades em 
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tempo chuvoso, pois fica tudo cheio de lama e às vezes se torna até mesmo 

perigosa a viagem. 

Um dos maiores problemas a ser enfrentado também é a questão da evasão 

escolar, pois os números ainda são altos. Precisamos de políticas públicas que 

possam agilizar o processo para pensar mais nas escolas ribeirinhas, os órgãos 

competentes precisam ajudar a todos para que a educação possa avançar nessas 

áreas que estão esquecidas. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através do projeto “A Situação das Escolas Ribeirinhas de Manaus”, busca-

se evidenciar os diversos fatores que envolvem as escolas e as comunidades em 

que as mesmas estão localizadas. As escolas envolvem a comunidade como um 

todo e vice-versa. Mesmo com as suas dificuldades, ambas conseguem se ajudar e 

seguir o caminho, muitas vezes árduo. As escolas de campo têm suas 

peculiaridades, tais como: calendário especial devido as vazantes e cheias nos rios, 

dificuldade de acesso, salas multisseriadas, carência de professores, falta de 

transporte e merenda escolar, entre outros. Porém, não desanima e nem tira a 

vontade de quem realmente quer fazer a mudança.  

São escolas que muitas das vezes não têm prédio próprio, podendo ter sido 

cedido por alguém, uma casa, até mesmo um barracão, sendo improvisadas. Essas 

pequenas comunidades são distantes das sedes, o que torna as salas 

multisseriadas pelo fato de que o número de matrículas alcançado é baixo para que 

se formem turmas. Há dificuldade no transporte escolar terrestre e fluvial (Anexo 1), 

pois às vezes há apenas uma escola para atender a comunidade onde se localiza e 

também toda a vizinhança.  

4.1 Situação das Escolas Rurais Ribeirinhas 

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus (SEMED) concedeu um 

documento com as escolas da zona rural dos anos iniciais e finais. Atualmente, as 

escolas do Rio Negro contam com 120 professores, e as do Rio Amazonas dispõem 

de 70 professores, lecionando na Educação Infantil, 1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano. 

Segundo os dados, há um total de 11.950 alunos nessas duas áreas.  
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As escolas são multisseriadas, onde os professores trabalham dentro da 

sala de aula atendendo diversos alunos com idades e níveis de conhecimento 

diferentes, trabalhando assim várias séries simultaneamente. Esse tipo de escola é 

encontrada na zona rural, e foi criada devido ao difícil acesso pelos alunos as 

escolas de séries específicas; baixo número de matrículas nas séries; a carência de 

professores; baixa densidade populacional na zona rural, entre outros. Nas 

comunidades, as escolas contam com a ajuda dos moradores e vice-versa, a 

presença da família é muito importante no ensino dos alunos.   

Há projetos vinculados ao Ministério da Educação para atender a demanda 

da área rural ribeirinha e a educação do campo. O PRONACAMPO (Programa 

Nacional de Educação do Campo) é o conjunto de ações articuladas que asseguram 

a melhoria do ensino nas redes existentes, bem como, a formação dos professores, 

produção de material didático específico, acesso e recuperação da infraestrutura e 

qualidade da educação no campo em todas as etapas e modalidades - Decreto nº 

7.352/2010. Pela SEMED, há projetos que contemplam a legislação nacional 

vigente, são eles: 

1) Escola da Terra: atende 58 escolas e 63 turmas multisseriadas, sendo uma 

das ações do Eixo I – Gestão e Práticas Pedagógicas do Programa Nacional 

de Educação do Campo – PRONACAMPO. Destina-se as escolas 

localizadas na área rural que atendem as turmas multisseriadas dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental; 

2) Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-PNAIC: atende 85 escolas 

do campo, e o seu objetivo é alfabetizar em Português e Matemática todas as 

crianças até os oito anos de idade, no final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. O programa apoia as escolas públicas em diferentes 

necessidades: formação continuada de professores alfabetizadores nos 

polos, com cursos presenciais e bolsas de estudos; distribuição de materiais 

didáticos e pedagógicos específicos para alfabetização, obras literárias, além 

de outras tecnologias educacionais, como jogos. 

3) O PDDE Campo (Programa Dinheiro Direto na Escola) tem como objetivo 

destinar recursos financeiros de custeio e de capital às escolas públicas 
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municipais, estaduais e distritais, localizadas no campo, que tenham 

estudantes matriculados na educação básica a fim de propiciar adequação e 

benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades, necessárias à realização 

de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da qualidade do 

ensino. Atualmente, o PDDE Campo contempla 27 escolas da zona rural 

ribeirinha da cidade de Manaus. 

4) Há também o Projeto Itinerante, que é uma proposta educacional para 

atender a demanda de alunos do 6º ao 9º das Escolas do Campo; foi 

desenvolvido desde o ano de 2003 e regulamentado em 2005, atendendo os 

alunos em polos. Cada polo é composto por duas escolas, os professores 

são trocados semestralmente. O calendário escolar diferenciado foi criado 

para atender as escolas ribeirinhas de acordo com as condições climáticas e 

com as suas especificidades. 

4.2 Localização das Escolas de Campo de Manaus 

As escolas de campo estão situadas no Rio Negro, Rio Amazonas, 

Rodoviária 010 e Rodoviária 174. Para chegar até elas, o meio de transporte é fluvial 

ou terrestre, ou ainda pelas duas formas. De acordo com os dados compilados da 

SEMED, o quantitativo de escolas multisseriadas dos anos iniciais e também do 

Projeto Itinerante – Anos Finais nas quatro localidades são esses:  

ESCOLAS MULTISSERIADAS DOS ANOS INICIAIS 

Rio Negro 27 escolas 

Rio Amazonas 22 escolas 

(Rodoviária) BR - 174 10 escolas 

(Rodoviária) AM - 010 03 escolas 

RELAÇÃO DE ESCOLAS DO PROJETO ITINERANTE - ANOS FINAIS - 2015 

Rio Negro 17 escolas 

Rio Amazonas 08 escolas 

Rodoviárias 06 escolas 

 

As escolas multisseriadas anos iniciais Rio Negro são: E. M. Aru Waimi; E. 

M. Puranga Pisasu; E. M. Bom Jesus; E. M. Canaã II; E. M. Divino Espírito Santo; E. 

M. Ebenézer; E. M. Estrela da Manhã; E. M. Figueiredo Pimentel; E. M. Francisco 

Diogo de Melo (Anexo 2); E. M. Luiz Jorge da Silva; E. M. Mário Palmério; E. M. 

Paulo Freire; E. M. Prof. Manoel da Silva Bahia; E. M. Prof. Paulo César da Silva 

Nonato; E. M. Raimunda Brasil; E. M. Raul Pompéia; E. M. Rui Barbosa; E. M. São 
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Francisco das Chagas; E. M. Santo André; E. M. Santo Antônio; E. M. São João; E. 

M. São Sebastião I; E. M. São Sebastião II; E. M. Kunya Taputira; E. M. Silvio 

Romero; E. M. Kanatat-YKua; E.M. Profª Dian Kelly do Nascimento Mota. 

As escolas do Rio Amazonas são: E. M. Canaã I; E. M. Francisco Coelho 

(Anexo 7); E. M. Francisco Orellana; E. M. Luiz Alberto Castelo; E. M. Manoel 

Chagas; E. M. Monte Sinai (Anexo 9); E. M. Nossa Senhora da Paz; E. M. Nossa 

Senhora das Graças (Anexo 10); E. M. Nossa Senhora de Nazaré (Anexo 14); E. M. 

Nossa Senhora do Carmo; E. M. Santa Luzia; E. M. Santa Rosa I (Anexo 12); E. M. 

Santa Rosa II (Anexo 13); E. M. São Francisco; E. M. São Jorge; E. M. São José II; 

E. M. São Lázaro; E. M. São Luiz Gonzaga; E. M. São Pedro; E. M. São Raimundo; 

E. M. São Salvador; E. M. Vista Alegre. 

As escolas rodoviárias da BR-174 são: E. M. Artur Virgílio Filho (Anexo 4); E. 

M. José Euclides Costa de Azevedo; E. M. Manoel Adriano; E. M. Pedro Dias Silva; 

E. M. Prof.ª Joana; Vieira; E. M. Prof.ª Oscarina Falcão ( Anexo 11); E. M. Ruth Leia 

Oliveira dos Santos; E.M. Profª Zilda Iracema Melgueiros Nunes; E.M. Epitácio 

Nunes da Fonseca; E.M. Profª Lúcia Cabral Bessa. 

As escolas rodoviárias da AM-010 são: Manoel Adriano; Profª Mª Lucia 

Cabral Bessa (Bandeirante); Santo Antônio. 

Já as escolas do Projeto Itinerante – anos finais, temos as escolas 

rodoviárias: Joana Vieira; Manoel Adriano; Maria Izabel Cordeiro de Melgueiros; 

Neuza dos Santos Ribeiro; Prof. Zilda Iracema Melgueiros; Santo Antônio. 

As escolas do Rio Negro são: Boas Novas (Anexo 3); Bom Jesus; Divino 

Espírito Santo; Ebenezer (Anexo 5); Estrela da Manhã (Anexo 6); Francisco Diogo 

de Melo; Luiz Jorge da Silva; Manoel da Silva Bahia; Mário Palmério; Paulo César 

da Silva Nonato; Paulo Freire; Raimunda Brasil; Santo André; Santo Antônio; São 

Francisco das Chagas (Anexo 8); São João; São Sebastião I. 

As escolas do Rio Amazonas são: Canaã I; Manoel Chagas; Monte Sinai; 

Nossa Senhora das Graças; Nossa Senhora de Nazaré; Nossa Senhora do Carmo; 

São Francisco; São Pedro. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A educação rural ainda é uma realidade, principalmente em zonas distantes 

ou em assentamentos, mas sem a crença de que o rumo da civilização será 

alterado. Hoje somo urbanos, a cidade subjugou o campo no Brasil. Contudo, 

mesmo sendo uma porcentagem pequena de brasileiros, alguns milhões ainda 

habitam o campo e essas proposições educativas do passado, valem como reflexão 

e possibilidade de encarar novos projetos que possibilitem uma melhor vivência no 

meio rural.  

 Na prática, os trabalhadores rurais precisam quebrar os preconceitos, no 

sentido de mudar a visão que a sociedade brasileira tem em relação a eles próprios 

e neste contexto, as escolas existentes no campo, fora do âmbito dos 

assentamentos e acampamentos, poderão contribuir com a mudança de paradigma, 

contribuindo com as lutas por melhorias na educação e na vida no campo. 
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7. CRONOGRAMA EXECUTADO 

Descrição Ago 

2014 

Set Out Nov Dez Jan 

2015 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Estudar a metodologia 

desenvolvida no registro fotográfico 

como memória de um povo. 

 
           

Leitura e fichamento da base 

teórica de referência  

 
           

- Elaboração do Relatório Parcial 
 

           

Fotografar as escolas do Rio Negro 
     

   
    

Fotografar as escolas do Rio 

Amazonas 

            

Fotografar as escolas rodoviárias 
            

Exposição das fotografias 
        

    

Elaboração do Resumo e Relatório 

Final 

          
  

Preparação da Apresentação Final 

para o Congresso  

          
  

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


