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discentes e funcionários de todas as esferas da educação e a 
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RESUMO 

 

Nesta pesquisa intitulada Nazaré Oliveira: uma educadora marajoara traça-se uma 

cartografia da história de vida pessoal e profissional de Maria de Nazaré Barboza de 

Oliveira ou professora Nazaré Oliveira como é mais conhecida no município de 

Breves/Marajó/Pará. A investigação foi norteada pela seguinte questão: quem é 

Nazaré Oliveira e quais as ressonâncias de suas produções e mediações em 

educação/arte/cultura no município de Breves? Sua atuação como educadora, 

pesquisadora, folclorista, escritora, poetisa, compositora, artista e produtora de 

eventos culturais neste município, entre os anos de 1970 à meados dos anos 2000, 

foi buscada por meio de entrevistas e documentos. São apresentadas também parte 

de suas produções em um texto visual produzido a partir do acervo fotográfico 

organizado por ela durante o período em que dirigiu a extinta Divisão de cultura, 

instituição cultural que neste mesmo período era ligada a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Breves. As análises, a partir de entrevistas com pessoas que 

“compar-trilharam” experiências em épocas e áreas distintas com Nazaré Oliveira, 

evidenciam as ressonâncias de suas ações educativas que ecoam no município de 

Breves na atualidade. Enfatiza-se a identidade pessoal e profissional de Nazaré à 

luz dos estudos de António Nóvoa (1995, 1997, 2007) e Paulo Freire (1967, 1981, 

1997, 2000). Outros teóricos como Barbosa (2008, 2009, 2010) Martins el al (1998, 

2012,2013) Dewey (2010) deram suporte as análises em arte/educação e mediação 

cultural. Conclui-se, definindo que a relevância das produções artísticos/culturais de 

Nazaré Oliveira em Breves, assim como a influência positiva exercida sobre as 

pessoas que com ela aprenderam, tem fortes ressonâncias e mediações culturais e 

sociais. Ecos percebidos principalmente no âmbito da arte local, da arte/educação e 

da educação formal e informal. 

 

 

 

Palavras-chave: Nazaré Oliveira; Marajó; cultura popular; arte/educação. 

 
 
 
 



 
 

Abstract  

 

This research, entitled Nazare Oliveira: a marajoara educator, draws a cartography of 

the personal and professional history of Maria de Nazare Barbosa de Oliveira,  or 

teacher Nazare Oiveira as she is  best known at the city of Breves, Marajo, state of 

Pará. The investigation was guided by the question: who is Nazare Oliveira and 

which are the legacy of her productions  and mediations on education/art/culture on 

the city of Breves? Her work   as educator, researcher, folklorist, writer, composer, 

artist, poetess and producer of cultural events at this city from the early 70´s to the 

middle of the last decade of the 20th century, was done by interviews and documents. 

Are presented, as well, part of her  visual work based on the photographic collection 

organized  by her  during the period that she run the extinct Cultural Division, a  

cultural section of the Secretary of Culture and Education of Breves. The 

interpretation, based on the interviews with the  persons that shared experiences at 

different areas and times with Nazare Oliveira, points out the  resonance of her 

educational actions that still echoes at Breves at the present time. Emphasizes the 

personal and professional identity of Nazare under the studies of Antonio Novoa 

(1995,1997,2007) and Paulo Freire (1967,1981,1997,2000). Other theorists such as 

Barbosa (2008,2009, 2010), Martins et al (1998,2012, 2013), Dewey (2010) supports 

the analysis in art/education and cultural mediation. Concludes, defining that the 

relevance of the cultural and  artistic productions of Nazare Oliveira at Breves, and 

the positive influence over the persons that learned with her, still have strong cultural 

and social  resonances nowadays at local art, art/education and the formal and 

informal education. 

 

Keywords: Nazare Oliveira; Marajo; popular culture; art/education. 
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Foto 1 - Mapa do Brasil. Fonte: UFPa/Breves: 2010. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2 – Mapa do Marajó.  Fonte: atlas Universal
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Desatando a canoa 
 

 

Foto 3 – Rio Parauhau
1
 em frente Breves. Acervo da pesquisadora. 

 

 

O que é o Marajó? 

É uma coisa linda, é uma parada! A gente pode colecionar 

todos os termos que indicam maravilha, entusiasmo, encanto, 

admiração, mais um pingo de mistério; depois mistura-os no 

liquidificador para conseguir algo que não pode ser definido, 

simplesmente porque é fora de série.  

Padre Giovanni Gallo (1997: 25) 

 

                                                           
1
Rio que banha a cidade de Breves, extenso e navegável em todo o seu percurso. Escala quase obrigatória para 

embarcações que navegam pelo rio Amazonas. 
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Como marajoara que vive sob a “ditadura da água2”, durante a vivência como 

professora de Artes, no município de Breves/Marajó/Pará sempre me inquietei em 

busca de procedimentos e metodologias para ensinar Artes para os alunos. O 

desinteresse e o descaso por esta disciplina é comum entre uma grande parcela de 

alunos, e até mesmo por profissionais de outras áreas no âmbito escolar. 

Infelizmente, pelo que venho observando em leituras, encontros pedagógicos, 

cursos, palestras e conversas com amigos e colegas de profissão que comungam da 

mesma angústia, esta é uma realidade nacional. Independente de denominação ou 

nomenclaturas atribuídas ao ensino de Artes no Brasil durante seu percurso 

histórico, sua aplicação sempre esteve marginalizada, e nas escolas, concebida 

erroneamente como momentos de lazer ou diversão, ora como decoração, ora como 

conhecimento. Pois como assinala Barbosa (2008: 15): “A falta de uma preparação 

de pessoal para entender Arte antes de ensiná-la é um problema crucial, nos 

levando muitas vezes a confundir improvisação com criatividade”. 

Ensinar arte é sempre um questionamento, principalmente quando se tem 

uma carga horária reduzida a um encontro de noventa minutos por semana, ou para 

piorar, dois encontros de quarenta e cinco minutos, e às vezes, no final do turno 

quando todos já estão cansados ou “com medo de voltar para casa tarde da noite...” 

Lamúrias a parte, voltemos aos questionamentos. Para o melhor desenvolvimento 

da arte/educação escolar, qual seria “A” metodologia? Qual “O” conteúdo? Como 

despertar o interesse nos alunos? Como instigar/provocar saberes e perspectivas 

pessoais neste contexto? E que contexto é este? 

Formada em Licenciatura Plena em Educação Artística – Habilitação em 

Música pela Universidade do Estado do Pará, minha prática docente acontece há 15 

anos na cidade de Breves/PA, onde sou atualmente a única professora licenciada 

em Artes concursada pela Secretaria Estadual de Educação – Seduc, lecionando em 

turmas de primeiro ano do Ensino Médio. Este município – distante 265 km de 

Belém – localiza-se na microrregião do furo3 de Breves, sendo o mais populoso dos 

dezesseis municípios paraenses que compõem a mesorregião do Marajó4 e vem 

                                                           
2
Esta expressão  faz referência ao título do livro de Giovanni Gallo: Marajó a ditadura da água. 

3
 Furos são cursos de água que interligam os rios da região; mais estreitos, porém navegáveis. 

4
Devido a existência de uma divisão geopolítica considera-se pertencente ao “Arquipélago do Marajó” os doze 

municípios de áreas insulares (Afuá, Anajás, Breves, Chaves, Cachoeira do Arari, Curralinho, Muaná, Ponta de 
Pedras, São Sebastião da Boa Vista, Santa Cruz do Arari, Salvaterra e Soure) enquanto os outros quatro 
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desde alguns anos concorrendo com a cidade de Soure, pelo título de “Capital das 

Ilhas”. No entanto, Breves vive uma realidade comum a toda esta região: o apelo 

midiático voltado à sua diversidade ecológica, sua fauna e flora exuberantes que 

encobre seu cotidiano sociocultural, o que entre outras problemáticas, enfrenta 

grandes desafios no âmbito educacional.  

 Parte destes desafios reside na dificuldade de trabalharmos a própria 

realidade local por meio dos livros didáticos. Além de serem distribuídos e utilizados 

– quando isso acontece – em sala de aula, exclusivamente nas disciplinas 

Português, Matemática, História e Geografia este material chega até nossas 

escolas, em sua maioria, com temáticas provenientes da região sul e sudeste do 

país, trazendo realidades totalmente distintas e muitas vezes distantes daquela em 

que vivemos na região norte, deixando lacunas no processo de ensino-

aprendizagem a respeito do cotidiano local. A fragilidade e insuficiência no apoio 

necessário com que são tratadas as políticas educacionais e culturais pelas 

autoridades competentes, em relação a valorização histórica local e a preservação 

do patrimônio material e imaterial, são atenuantes desfavoráveis para o 

reconhecimento, a apreciação e a produção de saberes artísticos e estéticos que 

podem contribuir eminentemente para o desenvolvimento de crianças, adolescentes 

e jovens com pouquíssimas perspectivas de desenvolvimento intelectual, social e 

cultural. 

 Decorre disso algumas consequências como, o conhecimento apenas 

superficial das raízes culturais e artísticas brevense/marajoara; o desinteresse pela   

preservação da memória coletiva e social; e a escassez de registros escritos e 

documentados do patrimônio  cultural local.    

Nascida e criada no Marajó das florestas5 sei o que é viver em uma realidade, 

mas, ter que apreender e estudar em livros didáticos, por exemplo, o que acontece 

em outros lugares. O exemplo do menino que “viu a uva” é bem comum entre os 

diálogos mais críticos e inconformados de alguns educadores a respeito do ensino-

                                                                                                                                                                                     
municípios (Bagre, Gurupá, Melgaço e Portel) localizam-se no continente em áreas adjacentes ao arquipélago, 
conformando a Mesorregião do Marajó. Porém, todos estes municípios mantêm intrínsecas relações  
econômicas e culturais.     
5
Termo cunhado pelo historiador Agenor Sarraf Pacheco (2009: 20) para referir-se aos municípios que se 

localizam na parte sudoeste do Marajó: Bagre, Breves, Gurupá, Melgaço, Portel, onde predominam as terras 
secas cobertas por densa vegetação que não estão sujeitas as constantes inundações que ocorrem nas demais 
partes das ilhas. O termo Amazônia Marajoara utilizado nesta dissertação também segue suas orientações que 
problematizam leituras e imagens distorcidas sobre a região.     
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aprendizagem, mas eu gostaria de acrescentar a esse exemplo a minha própria 

experiência escolar. Lembro-me quando ainda nas primeiras séries do “Ginásio” 

Miguel Bitar6 estudava no livro de geografia explicações sobre o relevo brasileiro ou 

a planície amazônica ou que o clima da região norte é quente e úmido enquanto no 

sudeste, frio e seco... e em minha inocência infantil eu me perguntava, como um 

clima pode estar quente e molhado? Como pode ser frio e seco ao mesmo tempo? 

Para mim, o frio só fazia sentido se eu estivesse molhada, assim como estar seco 

era estar quente...  Da mesma forma que o Ivo marajoara – aquele que via a uva 

somente nas cartilhas do ABC – nunca tinha visto uma videira, eu também nunca 

havia sentido um frio congelante e o nariz ardendo e sangrando por causa da falta 

de umidade no ar, o que passei a entender perfeitamente quando comecei a viajar 

para São Paulo.  

 A desigualdade climática, porém, é o pormenor das diferenças, pois o maior 

aprendizado, nesta benéfica mudança de ares em busca do crescimento profissional 

por meio do mestrado, tem sido a percepção/sensação de paisagens culturais tão 

distintas.  Este encontro/choque cultural foi possível devido à oportunidade de cursar 

a pós-graduação em São Paulo, pois possibilitou – além do desenvolvimento 

intelectual e por consequência, profissional – um “olhar estrangeiro” à realidade 

social e cultural da qual participo. Estranhar para melhor compreender, perceber e 

interpretar é o que Flávia Bastos (2008: 234) chama de perturbamento do familiar, e 

diz ser necessário para um maior discernimento sobre a própria cultura e assim 

poder reinterpretá-la criticamente. Nesse sentido, busquei perceber, registrar, 

analisar, questionar e ampliar minha compreensão sobre o município de Breves 

nesta pesquisa sobre  educação, arte e  cultura locais.  

O interesse inicial surgiu a partir de trabalhos desenvolvidos durante a prática 

pedagógica. São exemplos destas experiências: atividades artísticas realizadas na 

sala de aula em diferentes momentos, séries, escolas e faixas etárias; a elaboração 

e realização de projetos interdisciplinares entre Arte/História; Arte/Educação 

Física/Língua Portuguesa e a participação com produções artísticas como peças 

teatrais e grupo coral em um evento anual da cidade, denominado Festival Brevense 

de Folclore. Neste evento – que é aberto a todas as escolas do município – pude 

                                                           
6
 Devido a antiga denominação desta escola todos a chamavam de Ginásio, que neste momento já havia 

mudado sua nomenclatura para Escola Estadual Miguel Bitar e era a única escola de ensino de 1º grau (5ª a 8ª 
séries) na época (1987), hoje Ensino fundamental II. 
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participar pela primeira vez no ano de 1998 apresentando e regendo um Coral 

formado por uma turma de alunos de primeiro ano do Ensino Médio da Escola 

Elizete Nunes, que interpretou duas músicas regionais do Cantor da Amazônia7, o 

Maestro Waldemar Henrique.  

 Naquela oportunidade me aproximei profissionalmente da idealizadora e 

coordenadora do referido Festival, a professora Nazaré Oliveira, que além de dirigir 

a Divisão de Cultura (departamento que na época era vinculado à Secretaria 

Municipal de Educação de Breves) já vinha se dedicando, desde a década de 1970, 

à pesquisa e à difusão da cultura marajoara através de diferentes linguagens 

artísticas, como poemas, composições musicais e a implementação e coordenação 

de grupos cênicos de dança e teatro, tornando-se então muito conhecida e 

respeitada nesta região. Socorro Cunha em seu depoimento durante entrevista 

realizada para esta dissertação assim relatou: 

Eu conheço a professora Nazaré há mais de 30 anos, quando ela 
chegou aqui em Breves e foi minha professora. Em 1975 eu tive a 
oportunidade de estudar com ela. Mas antes eu já estudava lá na 
Escola Emerentina, onde a Nazaré montou um grupo, um pequeno 
grupo em que eles batiam tambor, eram crianças, mas eles já 
dançavam carimbó8. Na verdade foi com a Nazaré Oliveira que 
chegou o carimbó aqui na nossa cidade, porque a gente não 
trabalhava muito essa questão de danças dentro da escola [...] Era 
uma pessoa muito amável, muito meiga, e sempre preocupada com 
a história do nosso município, isso era bacana, Nazaré Oliveira assim 
é o nosso arquivo vivo hoje! 

A partir destas experiências, pude entender claramente a importância e o 

potencial da arte que é produzida localmente, e neste entendimento busquei 

“caminhar com as sandálias de professores andarilhos na cultura” (MARTINS; 

PICOSQUE, 2012). Neste caso, restituindo e interpretando, nas ações/produções de 

Nazaré Oliveira identidades e valores nela refletidos. Ainda na esteira de Flávia 

Bastos (2010: 232) compreendi que “o estudo da arte própria da cultura dos alunos 

[...] favorece o desenvolvimento de habilidades para interpretar, questionar e 

participar conscientemente na cultura e sociedade locais”. Na contemporaneidade, 

novos paradigmas vêm sendo acrescidos ao ensino da arte. A contextualização 

histórica, social, antropológica e/ou estética da obra, são conceitos da pós-

                                                           
7
 Waldemar Henrique dirigiu o departamento da Rádio Globo, no Rio de Janeiro, onde consolidou sua marca 

como “cantor da Amazônia". Suas músicas falam das lendas do Pará e de um grande amor ao Brasil, à sua gente 
e às suas tradições. (PEREIRA, 1996: 87). 
8
 Tradicional dança folclórica paraense. 
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modernidade. Não há apenas a livre expressão, mas a livre interpretação da obra e 

a premissa de que todos podem compreender e usufruir da arte. Assim, como 

explica Ana Mae Barbosa (2008: 20) “arte-educação baseada na comunidade é uma 

tendência contemporânea que tem apresentado resultados muito positivos em 

projetos de educação para a reconstrução social, quando não isolam a cultura local, 

mas a discutem em relação com outras culturas”. 

O conceito de cultura é igualmente expandido, pluralizado, para que 

possamos entendê-la não apenas como um conjunto de comportamentos, valores, 

crenças – entre outras definições frequentes – mas como um complexo e 

multifacetado sistema de signos, acepções e resignificações de sentidos e saberes 

em um movimento dinâmico e inconstante, inter-relacionados. Nesse sentido, 

segundo Laraia (2011: 63), “estudar a cultura é portanto estudar um código de 

símbolos partilhados pelos membros dessa cultura”.  

Apesar de eu mesma não ter participado em grupos cênicos da cidade na 

época em que Nazaré Oliveira os coordenava e minha experiência profissional com 

ela ter acontecido por ocasião do Festival Brevense de Folclore, também sou uma 

destas pessoas que já conhecia alguns de seus trabalhos pelo simples – porém  

marcante – fato  de assistir algumas apresentações dos grupos de dança e teatro na 

cidade ou escutar sua conhecida e melodiosa voz no programa de rádio denominado 

Sintonia com Deus, apresentado nos finais de tarde na primeira rádio AM da cidade, 

a Rádio Marajó. Fato este ainda muito presente em minhas memórias por trazer 

lembranças de infância e adolescência, quando convivia com minha saudosa “vovó 

Raimunda”, que se debruçava na janela de sua enorme cozinha às margens do rio 

Parauhau para ouvir cânticos religiosos. Ao mesmo tempo em que refletia às 

palavras em tons de poesia narradas por Nazaré Oliveira, dona Raimunda vigiava a 

“netarada” teimosa – que gostava de escapar dos pais para dar um pulo no rio – ou 

atender a todos que ali chegassem para alguma conversa ou pedido. Ao relembrar 

alguns fatos como este, nos apoiamos em Paulo Freire (1997: 63) quando diz que 

“no fundo, nem somos só o que herdamos nem apenas o que adquirimos, mas a 

relação dinâmica, processual do que herdamos e do que adquirimos.”  

Estar atento à realidade local, conhecer a sua arte e mergulhar nas águas do 

passado é um meio pelo qual podemos apreender e entender a história vivida e 
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desenvolvida em um determinado lugar, assim como conhecer os diferentes sujeitos 

construtores desta história e que de alguma maneira deixaram sua influência, sua 

marca impressa na memória coletiva, seja através de sua arte, de suas atitudes, 

valores, ética ou comprometimento em diferentes áreas de atuação. Segundo o 

historiador Agenor Sarraf Pacheco (2011: 43)  

                                      É preciso, todavia, não esquecer que pesquisas sobre identidades 
locais, atualmente, têm ensinado ser preciso apropriar-se das 
próprias representações construídas pelos amazônidas9 e valorizar a 
riqueza de suas vozes e sabedorias para podermos produzir a escrita 
de uma história democrática capaz de dialogar com a diferença e 
respeitar as diversidades culturais. 

 

Nesta perspectiva, como principal objetivo, esta pesquisa busca reconstituir 

momentos da trajetória profissional da professora Nazaré Oliveira, ouvindo a sua voz              

e também de outros personagens que “compar-trilharam” vivências e aprendizados 

nas experiências em comum com Nazaré. Investigando sobre sua contribuição na 

educação formal e na disseminação da cultura popular da região marajoara, durante 

as décadas de 1970, 1980 e 1990, período em que ela desenvolveu seus trabalhos 

no município de Breves. Durante estes anos, esta sociedade passou por um 

processo de grandes avanços no âmbito educacional, saindo do ensino apenas 

fundamental – ensino primário e de primeiro grau na década de 1970 – para 

conquistar um Campus da Universidade Federal do Pará nos anos de 1990. Nesta 

construção histórica a presença da professora Nazaré Oliveira, além da ressonância 

de suas ações educativas, foram constantes e seguem marcantes na memória 

coletiva de pessoas que com ela conviveram pessoal e profissionalmente.  

Partindo do pressuposto de que a análise da atuação profissional e das 

produções artísticas da professora Nazaré Oliveira nas áreas de educação e cultura 

no município de Breves podem contribuir para o estudo e o (re)conhecimento da 

realidade local, considerando o fato de que a temática sempre presente em seus 

trabalhos é o cotidiano marajoara, é que surge a questão norteadora desta pesquisa: 

Quem é Nazaré Oliveira e quais as ressonâncias de suas produções e mediações 

em educação/arte/cultura no município de Breves?    

     Na pretensão de elucidar este propósito, fundamentaram o nosso navegar, os 

seguintes objetivos específicos: registrar o percurso profissional da professora 

                                                           
9
Pessoas nascidas na região amazônica.   
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Nazaré Oliveira no município de Breves entre os anos de 1970 a 1990; evidenciar 

algumas facetas de Nazaré Oliveira entrelaçadas em suas ações/produções; 

analisar as ressonâncias10 das ações educativas e artístico/culturais de Nazaré 

Oliveira como mediadora cultural e social que ecoam na sociedade brevense. 

Como metodologia, a abordagem de História de Vida alimenta a pesquisa 

pois, segundo Camargo (apud GOLDENBERG, 2011: 38), “cria um tipo especial de 

documento no qual a experiência pessoal entrelaça-se à ação histórica, diluindo os 

antagonismos entre subjetividade e objetividade”.  

Analisar uma história de vida nos revela fontes inesgotáveis de informações e 

redescobertas, sobre aspectos mais específicos de um determinado cotidiano, pois 

“constitui uma das técnicas que se inserem na perspectiva das metodologias que 

tomam o discurso oral como fonte” (LELIS; NASCIMENTO, 2010: 92).  A história que 

antes, revelava-se superficial e por vezes monótona, ganha um novo enfoque, se 

renova, dinamiza-se individualizando não apenas um sujeito/protagonista mas todo 

um cenário  social. 

Sendo assim, iniciei a coleta de dados realizando entrevistas com a própria 

Nazaré Oliveira e demais pessoas que conviveram pessoal e profissionalmente com 

ela. Estes entrevistados trouxeram à tona, suas percepções/interpretações sobre o 

conteúdo em questão, assim como o embasamento necessário ao encaminhamento 

da pesquisa. As entrevistas são aqui consideradas como nos dizem Teixeira, 

Marcondes e Oliveira (2010:39) um interativo e dialógico procedimento metodológico 

que:   

Possibilita a  obtenção de dados sociais e subjetivos, como 
imaginários, representações, sentimentos, valores e emoções, e se 
constitui em importante recurso para a pesquisa qualitativa na 
educação, considerando ter a educação uma dimensão social, 
histórica e cultural e ser um processo de construção de identidade.
   

Neste entendimento, trechos de relatos dos entrevistados permeiam todo o 

texto, considerando sua importância e indispensabilidade para evidenciarmos e 

apreendermos o objeto da pesquisa.  

                                                           
10

As expressões ressonâncias/ecos/contaminações, presentes ao longo do texto, referem-se às repercussões e 
influências que as ações/produções de Nazaré Oliveira continuam causando na vida social, cultural e 
educacional de Breves. 
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             O universo teórico de pesquisa para o presente trabalho é amplo, assim 

refletindo sobre Arte/Educação e mediação cultural, enfatizo Barbosa (2008 e 2010), 

Barbosa e Coutinho (2009); Martins et al. (1998 e 2012); Dewey (2010).  

As considerações sobre educação fundamentam-se nos autores como Paulo 

Freire (198, 1997, 2000); Antonio Nóvoa (1995, 1997). Assim como são 

fundamentais os estudos sobre Historia e Cultura de Pacheco (2006, 2009, 2011); 

Paes Loureiro (2000); Delgado (2010). 

Para a metodologia apresentada na pesquisa como referencial teórico para 

entrevistas, história de vida e produção de vídeo, respectivamente: Goldenberg 

(2011); Marcondes; Teixeira e Oliveira (2010); Nóvoa (1995); Frange (2001); Lucena 

(2012) Roldan e Viadel (2012). E em relação aos procedimentos artísticos na 

pesquisa: Irwin (2008) e Martins (2013). 

 

Artes de rememorar. 

A escolha dos entrevistados se deu a partir de suas experiências pessoais e 

profissionais, assim como o significado destas no convívio com Nazaré Oliveira em 

épocas e áreas distintas. De maneira simultânea, os entrevistados ainda contribuem 

para a divulgação e salvaguarda de importantes historicidades que conformaram a 

memória coletiva local quando rememoram eventos, instituições educacionais e 

culturais, e suas representações sobre a pessoa de Nazaré. Assim como a 

relevância e as ressonâncias do trabalho por ela desenvolvido. A entrevista é uma 

importante metodologia para obtenção de fontes subjetivas, na medida em que, 

segundo Fonseca; Oliveira; Santos (2010: 38) “destaca o sujeito, que tem um papel 

fundamental no processo de investigação ao interpretar os fenômenos atribuindo-

lhes significados”. 

Para aflorar as memórias e experiências dos depoentes, orientar suas 

narrativas assim como os objetivos da investigação, organizei o roteiro de 

entrevistas (apêndice A) a partir de três eixos norteadores que versaram sobre: a 

pessoa de Nazaré Oliveira; a trajetória profissional compartilhada com ela e as suas 

análises sobre as contribuições à Educação e a Cultura Marajoara nas 

ações/produções de Nazaré Oliveira. As entrevistas, que iniciaram em janeiro de 

2013, se estenderam até outubro do mesmo ano, foram gravadas e posteriormente 

transcritas. 
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A entrevista com Nazaré Oliveira finaliza o Navegando I desta dissertação, 

devido ao caráter extremamente revelador de sua trajetória pessoal e profissional, 

bem como de momentos históricos importantes ao contexto educacional e cultural 

do município.  

Dentre as muitas vozes ouvidas durante a pesquisa apresento e identifico 

àquelas utilizadas como fundamentação para sintetizar e analisar representações e 

identidades que traduzem, como ensina Delgado (2010: 71) “um sentimento e uma 

convicção de pertencimento e vinculação a uma experiência comum”. 

 

 

Conhecendo os tripulantes da canoa desta dissertação. 

 

A primeira entrevista ocorreu no dia 18 de janeiro de 2013, com o 

arte/educador, teatrólogo, ator e diretor do Grupo Teatral Luzarte Marco Antonio 

Mesquita Maranhão.  Natural de Belem, chegou em Breves no ano de 1991, 

quando começou a trabalhar na Divisão de Cultura junto à professora Nazaré 

Oliveira. Atualmente é professor, com formação em Pedagogia e ministra a disciplina 

Artes em escolas do Ensino Fundamental de Breves. Também é funcionário da 

Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Eventos – SECULTE. 

José do Espírito Santo Trindade, mais conhecido na cidade como “Chita” 

concedeu a segunda entrevista no dia 24 de janeiro de 2013, em sua residência na 

cidade de Breves, de onde também é natural. Atuou com Nazaré Oliveira em grupos 

de dança e teatro nas décadas de 1980 e 1990. É ator, professor e arte/educador e 

atualmente cursa pedagogia na Universidade Federal do Pará/Campus de Breves. 

A entrevista com Enil do Socorro de Souza Pureza ocorreu no dia 28 de 

janeiro de 2013. Já atuou como professor na Educação Básica e atualmente é 

professor da Universidade Federal do Pará/Campus de Breves. Pedagogo com pós-

graduação em Currículo e Avaliação na Educação Básica e Gestão Escolar. Com 

Nazaré Oliveira compartilhou experiências durante dez anos em grupos de dança e 

teatro, especialmente no Grupo Nheengaíbas. 

A quarta entrevista foi concedida por Elton Marques, funcionário público que 

desempenha suas atividades na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Eventos 

– SECULTE. Nesta mesma instituição Elton conviveu alguns anos sob a direção de  
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Nazaré Oliveira, o que ele destacou como fundamental para seu aprendizado 

profissional como produtor cultural. 

Maria do Socorro Cavalcante da Cunha concedeu entrevista no dia 25 de 

janeiro de 2013, em sua residência na cidade de Breves. Pedagoga, já atuou como 

professora, secretária escolar, diretora de escola, secretária municipal de educação 

e vereadora. Brevense, além de ser afilhada de Nazaré Oliveira e considerá-la como 

uma pessoa de sua família, Socorro foi aluna de Nazaré na década de 1970, 

posteriormente elas atuaram juntas durante algum tempo na Secretaria de Educação 

e Cultura do município de Breves. 

O entrevistado Vanderlei Lobato de Castro concedeu sua entrevista em 01 

de fevereiro de 2013 na escola Professor Gerson Peres em Breves onde atua como 

professor e Diretor. Pedagogo, também já exerceu o mandato de vereador e  o 

cargo de secretário de educação, quando conviveu profissionalmente com Nazaré 

Oliveira. Com ela também compartilhou tarefas nos trabalhos voluntários da Igreja 

Católica, em programas de rádio e como intérprete e músico de muitas canções 

compostas por Nazaré.      

A sétima entrevistada foi Iranise Sales Almeida, técnica em enfermagem que 

concedeu entrevista no dia 05 de fevereiro de 2013, em sua residência na cidade de 

Belém, onde mora atualmente. Natural de Breves, Iranise conviveu com Nazaré 

Oliveira durante uma das edições do evento estadual Feira dos Municípios mais 

especificamente no ano de 1989 – este evento ocorreu durante os anos de 1980 e 

início dos anos de 1990. A entrevistada narrou ainda que naquele momento em que 

ela tinha apenas 15 anos de idade tudo para ela não passava de uma grande 

diversão, mas nunca esqueceu as orientações e atitudes, que ela considera 

inerentes à personalidade e ao profissionalismo de Nazaré Oliveira. 

Márcia Nemer Furtado foi entrevistada no dia 03 de julho de 2013 na sua 

residência em Breves. Socióloga com pós-graduação em Métodos e Técnicas de 

Ensino é professora da Educação Básica. Sua experiência e convivência com 

Nazaré ocorreu desde a adolescência quando a conheceu e passou a fazer parte de 

grupos de danças criados e coordenados por Nazaré Oliveira onde atuou por vários 

anos. 

O último entrevistado foi o brevense Gervásio Bandeira Ferreira, advogado, 

ex-vereador, ex-prefeito de Breves por dois mandatos e ex-deputado estadual. Seu 

depoimento ocorreu no dia 21 de outubro de 2013 na sede da Prefeitura Municipal 
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de Breves onde exerce o cargo de Secretario Municipal de Projetos e Convênios. 

Gervásio conhece Nazaré Oliveira desde a sua chegada em Breves no início dos 

anos de 1970 e desde então compartilharam experiências pessoais devido ao fato 

de ambos desenvolverem atividades profissionais nas instituições públicas da cidade 

– escolas, prefeitura e secretarias municipais – durante as gestões dele como 

prefeito.      

          Dando continuidade ao levantamento de material para pesquisa, coletei 

documentos, jornais de épocas distintas, narrativas em textos informativos, poesias 

e composições musicais de Nazaré Oliveira e ainda, acervos fotográficos. Estes 

últimos em especial, constituem um rico material imagético que foi utilizado no 

processo de criação do segundo capítulo com a intenção de reproduzir visualmente 

partes das ações/produções educativas de Nazaré Oliveira.  

A criação de um texto-imagético tem fundamentação teórica na metodologia 

da pesquisa educacional baseada nas artes ou a/r/tografia. Este termo é uma 

tentativa de tradução do acrônimo em inglês A/R/Tografhy sendo Artist (artista);  

Researcher (pesquisador/a); Teacher (professor/a); graphy (sufixo que aqui significa 

descrição ou representação gráfica), ou seja, é uma pesquisa na fronteira entre 

criação artística/pesquisa/ensino aonde as metodologias e normatizações técnicas 

da pesquisa acadêmica na área de artes e arte/educação vêm sendo 

problematizadas. 

Apesar das imagens visuais estarem cada vez mais presentes a todo o 

momento em nossas vidas, pouco paramos para olhá-las e interpretá-las com a 

devida atenção. Nesse sentido, segundo Rita Irwin (2008:95) “artistas-

pesquisadores-professores devem saber que essa imagem visual é um complexo 

local de informação que talvez fale mil palavras”.  Assim a a/r/tografia é uma forma 

de representação que valoriza texto e imagem. Imagens como formas de 

representação não apenas para “ilustrar” o texto, mas que buscam provocar 

significações ao invés de certezas.    

Para Mirian Celeste Martins (2013: 3329) “as imagens são textos que não só 

dialogam com a teoria, mas provocam uma percepção mais apurada do 

pesquisador”. Dessa forma, além de utilizar o acervo fotográfico coletado durante a 

investigação, na criação do segundo capítulo optei por utilizá-lo também em outros 
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trechos da dissertação. Estas fotografias, portanto, serão citadas da seguinte forma: 

acervo fotográfico da Divisão de Cultura – por serem assim identificados os álbuns 

organizados pela professora Nazaré – e arquivo pessoal de Nazaré Oliveira.  

Pensando na expressiva e constante presença da cultura visual na 

contemporaneidade e a imagem como um elemento central de comunicação e 

expressão, onde a informação audiovisual tem ganhado cada vez mais espaço em 

tempos de redes sociais, foi produzido ainda durante o processo de pesquisa e com 

apoio da Secretaria Municipal de Educação de Breves, um documentário intitulado 

Nazaré Oliveira em breves momentos. Neste vídeo documental Nazaré Oliveira 

sintetiza sua trajetória de vida e seus propósitos nas ações educativas realizadas em 

Breves. Ao mesmo tempo, os entrevistados para esta pesquisa também revelam 

suas percepções e análises a respeito destes encontros entre educação e cultura 

mediados pela linguagem artística e poética de Nazaré. Por compor mais uma ação 

da pesquisa, uma cópia deste documentário integra esta dissertação.   

Para Luiz Carlos Lucena (2012: 08) “fazer documentários [...] nos leva a criar 

considerações sobre alguma coisa que nos é muito próxima – ou que queremos 

descobrir –, obriga-nos de certa maneira a elaborar um discurso sobre determinado 

objeto, alguma pessoa, uma comunidade, o mundo”. Sendo assim, a intenção foi 

produzir um vídeo documental que amplie as fontes de pesquisas, unindo palavra 

som e imagem na disseminação de conhecimentos sobre a história e a memória do 

patrimônio artístico e cultural de Breves.  

Descrever momentos da história de vida de Nazaré Oliveira foi um exercício 

complexo e delicado – devido a multiplicidade de possibilidades que se oferecem na 

abordagem de ideias, conceitos e metodologias – porém,  um aprendizado   

enriquecedor e prazeroso com o qual me comprometi. Nazaré Oliveira reside 

atualmente em Belém, onde nos encontramos duas vezes para as entrevistas. 

Outros dois encontros ocorreram em Breves, aonde ela se faz presente todos os 

anos em julho durante as festividades da padroeira da cidade,  Sant’Anna. Sempre 

receptiva prestativa e interessada, nunca deixou de imediatamente me atender, 

fosse pessoalmente ou até mesmo para esclarecer dúvidas por telefone, quando a 

distância ou o tempo de cada uma nos separava.   
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Analisando as narrativas verbais, textuais e imagéticas de Nazaré, fui 

percebendo a forma poética com que ela se expressa a cada história contada e em 

cada texto que me entregava para compor este estudo, e que algumas vezes  ainda 

o lia, interpretando-o e o “respirando” como se ela mesma fosse cada um dos 

personagens ali descritos. Assim, não faria sentido registrar a trajetória de Nazaré 

sem um olhar sensível, instigado pelas tramas rizomáticas da sua poética. 

Para dar forma a uma pesquisa mergulhada nas criações artísticas de Nazaré 

Oliveira foi necessário também criar algo novo que no dizer de Ostrower (2013: 09) 

“trata-se, nesse „novo‟, de novas coerências que se estabelecem para a mente  

humana, fenômenos relacionados de modo novo e compreendido em termos novos”. 

Na pretensão de produzir um texto que pudesse relacionar arte e ciência 

estabelecendo coerência com o corpus da pesquisa, pensei os títulos relacionando-

os ao contexto cultural aqui exposto. Assim, para apresentar cada seção, utilizei o 

termo Navegando ao invés de capítulo. Os títulos que se seguem também fazem 

referência a cotidianidade marajoara enredada nos saberes e fazeres de Nazaré 

Oliveira.   

“Navegar é preciso!”, já dizia o poeta Fernando Pessoa11. Nada mais 

necessário para quem vive no Marajó, onde o rio é a rua, é o caminho, a rodovia, é a 

vida. Onde o conceito de tempo é diferente, tem suas regras. Onde viajar, como 

escreveu Giovanni Gallo (1997: 25) “é sinônimo de espera. A gente espera a 

chegada do barco (dizem que...), a saída dele (sai meio dia, às duas horas, para as 

três, desde as três em diante, se Deus quiser)”. Aonde o corpo humano é ampliado 

pelos remos e pelas canoas amazônidas.   

Para a consumação (DEWEY12, 2010) da experiência no mestrado, naveguei 

literalmente em canoas, lanchas barcos, navios, mas também naveguei 

metaforicamente nas narrativas compar-trilhadas com cada entrevistado, em suas 

rememorações que por vezes se fizeram nossas.  Memórias coletivas embrenhadas 

em rios e florestas de nossa realidade geográfica e cultural. 

                                                           
11

Fernando Pessoa (1888 – 1935) poeta e escritor português, nascido em Lisboa. É considerado um dos maiores poetas da 

língua portuguesa e da literatura universal. 
12

John Dewey (1859-1952) filósofo norte-americano que mescla em seus escritos, entre outros assuntos, educação, arte, 
filosofia, psicóloga e política. 
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Assim, esta dissertação estrutura-se em três NAVEGANDOS. O primeiro, 

intitulado Remando por breves momentos com Nazaré Oliveira, apresenta e analisa 

a trajetória pessoal e profissional de Nazaré Oliveira nos seguintes desdobramentos: 

desde a origem familiar até sua aposentadoria; o contexto da pesquisa sob a ótica 

de Nazaré Oliveira em seu livro Breves em breves passos; a realidade educacional 

em Breves desde os anos que antecederam a chegada de Nazaré Oliveira e os 

avanços educacionais ocorridos entre os anos de 1970 até a atualidade; os tempos 

marcantes de atuação profissional na extinta Divisão de Cultura e, por fim, a 

entrevista norteadora da pesquisa.  

Em Navegando II, Espiando a paisagem pela câmera de Nazaré Oliveira 

apresenta-se um texto visual criado primordialmente a partir do acervo fotográfico 

organizado por Nazaré Oliveira quando dirigia a Divisão de Cultura. A intenção foi de 

cartografar imageticamente algumas facetas de Nazaré, entrelaçadas nas suas 

ações/produções. Além de dialogar com toda a pesquisa (re)produzindo 

percepções/sensações e significações.  

A análise das ressonâncias Nazareanas que ecoam no município de Breves a 

partir das vozes dos entrevistados compõem o Navegando III, “De bubuia13” na maré 

das ressonâncias Nazareanas em Breves, onde problematizo a relevância do evento 

Festival Brevense de Folclore e ressalto a faceta de mediadora cultural e social de 

Nazaré Oliveira. Destaco ainda o documentário produzido durante a pesquisa. 

Em Amarrando a canoa brevemente, mergulho nas considerações finais 

ressaltando os aspectos analisados nesta dissertação. Estas não serão conclusões,  

pois como disse Paulo Vanzolini (1996) no documentário No rio das Amazonas  

referindo-se as particularidades da vida na Amazônia, “a população amazônida 

nunca será totalmente compreendida mas vive em constante transformação”.   

 

 

 

 

                                                           
13

 Flutuar ao léu da maré. 
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NAVEGANDO I 

 

Remando por breves momentos com Nazaré Oliveira 

 

 

Foto 4 – Navegando, em canoa, pelo Rio Mapuá, em direção à escola “Joaquim Nunes Hortas”, localizada no Lago do Jacaré. 
Foto e legenda: acervo fotográfico da Divisão de Cultura. 
 

 
 
 

 

Tudo que eu fiz aqui em relação à cultura, ao teatro e 

tudo, foi pensando justamente nessa juventude futura, eu 

ficava pensando, meu Deus não tem um centro de 

referência para gente pesquisar. Não tinha nada! Tudo o 

que nós fizemos, era preocupada com o futuro de 

Breves14. 

 

Nazaré Oliveira 
  

                                                           
14

Depoimento narrado no documentário Nazaré Oliveira em breves momentos. 
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Descrever Nazaré Oliveira e suas ações/produções educativas é um exercício 

delicado, instigante e revelador, assim como são múltiplas as atuações que 

desenvolveu como professora, pesquisadora, folclorista, escritora, compositora, 

artista, produtora de eventos, mas acima de tudo educadora. Também são inúmeros 

os adjetivos que lhe são atribuídos pela sociedade com a qual conviveu e se 

relacionou em atividades e momentos diferentes durante sua vivência profissional 

em Breves.  

Com o nome de Maria de Nazaré Barboza de Oliveira, mais conhecida por 

Nazaré Oliveira, nasceu na cidade de Bragança15, nordeste do Estado do Pará em 

29 de fevereiro de 1944. Orfã precoce de sua mãe, dona Doralice Barboza de 

Oliveira, falecida quando Nazaré Oliveira sequer tinha completado dois anos de 

idade, foi criada e educada por seu pai, Moisés Alves de Oliveira e por sua tia, 

Josefa Anacleta de Oliveira, a quem dedica toda a influência na sua formação 

pessoal e profissional, como ela mesma nos declarou em seu depoimento: 

 
[...] eu vivia naquele convívio onde tudo era partilhado, onde havia 
solidariedade [...] eu via meu pai, minha avó ajudando quem não 
sabia, quem queria aprender a estudar, a ler e a escrever [...] Acho 
que isso foi calando fundo dentro de mim e eu me baseava naquele 
tempo em que pai era o nosso exemplo, mãe também. Minha avó, 
minha tia, meu pai eram os nossos exemplos, então eu acho que ver 
como eles eram solidários com os outros, isso foi criando a minha 
vontade de ser também professora, de levar conhecimento para 
alguém, de ajudar alguém a enxergar melhor! 

 

“Estudar em uma escola grande” para ser professora era o sonho de menina 

que começou a ser despertado desde os tempos da colônia16 quando observava seu 

pai dedicar-se durante a noite - depois que chegava das roças – à “desemburrar”17 

os adultos que queriam aprender a ler e escrever. “Levar conhecimento para 

alguém, e ajudar alguém a enxergar melhor!”, essa foi a reflexão que se materializou 

na profissão que ela  escolheu desde a infância, essa mesma infância  que até hoje 

parece saltitar como as brincadeiras de roda e de esconde-esconde em suas 

                                                           
15

A cidade é uma das mais antigas do Estado.  Quase 380 anos de história, foi fundada no século 17, mais precisamente em 

1622 [...]. Além da história, Bragança guarda ainda outros atrativos [...]. A cultura é um dos mais fortes deles [...] Porém, a 
mais forte expressão cultural e religiosa de Bragança está na festa de São Benedito, uma das mais tradicionais e antigas do 
Pará, introduzida pelos escravos em 1798 e também conhecida como Festa da Marujada.  
Disponível em http://www.famep.org.br/famep/municipio/historia.asp?iIdMun=100115025. Acesso em 10/04/2013. 
16

As pequenas propriedades rurais no interior dos municípios eram conhecidas como colônias.  
17

Expressão usada pelo pai de Nazaré Oliveira e usada por ela em seu depoimento. 



34 
 

memórias. O sonho começou a se realizar ainda criança, quando aos oito anos de 

idade e com a permissão de seu pai, mudou-se para a cidade de Belém indo morar 

com seus padrinhos, que após algum tempo também se mudaram para a cidade de 

Xapuri no Acre. Nesta cidade estudou em um colégio de freiras chamado Divina 

Providência, onde permaneceu até os dezesseis anos. Decidida a ser a dona de seu 

destino sempre foi firme e atenta às suas escolhas, como por exemplo, quando viu – 

em uma das viagens de navio entre o Acre e Belém – pela primeira vez um lugar, 

uma pequena cidade – Breves – toda “pintadinha de branco”, novamente foi taxativa, 

“pois eu gostei desse lugar e venho trabalhar aqui um dia!” 

Quando finalmente chegou o momento de escolher a profissão, ao invés de 

acompanhar as águas de um rio que estavam totalmente a seu favor, Nazaré 

preferiu nadar contra a maré e continuar perseguindo seu primeiro sonho. No retorno 

a Belém, apesar de ter frequentado durante um ano o curso de medicina e dos 

apelos de sua madrinha para que continuasse, pois esta era a profissão dos sonhos 

e o status mais cobiçado naquele momento, Nazaré prestou teste de seleção para o 

curso de Magistério no Colégio Magalhães Barata. Aprovada, estudou e se formou 

em 1971.  

Recém-formada, Nazaré foi atraída por um anúncio de jornal que ofertava 

vagas para professoras normalistas nas escolas da cidade de Breves. Após 

entrevista e seleção ainda na capital do estado, chegou a Breves em 24 de fevereiro 

de 1972, iniciando suas atividades em sala de aula nas escolas Emerentina Moreira 

de Souza, lecionando de 1ª a 4ª séries  e no Ginásio Estadual Miguel Bitar de 5ª a 8ª 

séries, que neste período habilitava seus alunos à Professores Regentes de classe18 

- atualmente Ensino Fundamental. 

Ao que parece não foi uma simples escolha de profissão, mas uma missão 

assumida para toda a vida, pois, o que a princípio seria um breve contrato anual, 

perpetuou-se por mais longos e proveitosos trinta anos de incansáveis lutas pela 

valorização da história, da cultura e da educação brevense ou por onde quer que 

andasse. 

 

                                                           
18

Os professores regentes de classe eram habilitados a ministrar aulas no “ensino primário”, atualmente Ensino 
Fundamental. 
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Foto 5 – Professora Carmem Ruth e eu, Nazaré Oliveira, aos pés das bandeiras em frente ao grupo escolar “Professora 
Emerentina Moreira de Souza”, no dia 21/09/72, dia do aniversário da escola, com o uniforme de Professoras daquele ano. 
Fonte: foto e legenda: arquivo pessoal de Nazaré Oliveira. 

 

Alargando experiências, estabelecendo conexões, Nazaré vai desenhando 

seu estilo19, sua presença ativa no contexto sociocultural brevense. Na vida 

profissional ela foi recriando energias, galgando aspirações individuais mas também 

coletivas e cristalizando “valores de uma época” que como postula Ostrower 

(2013:101) “originam-se nas inter-relações sociais em um determinado contexto 

histórico”. Para além da imagem, nas fotografias aqui apresentadas reproduz-se 

visivelmente a importância da vivência escolar incorporada na sua própria vida. 

Orgulhosamente Nazaré se apresenta com o “uniforme de professora”, assim como 

no seu círculo de amizades centrado nas colegas de profissão. De um desafio a 

outro notoriamente as possibilidades de se afirmar profissionalmente foram se 

ampliando, como sugerem a imagem e a legenda da fotografia em que ela aparece 

ministrando uma aula (foto 7: p.37) 

 

                                                           
19

O estilo [...] abrange uma maneira de pensar, de imaginar, de sonhar, de sentir, de se comover, abrange a 
maneira de agir e reagir, a própria maneira de o homem vivenciar o inconsciente. O estilo é forma de cultura. 
(OSTROWER, 2013:102) 
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Foto 6 – No jardim de casa, outubro de 1972. Da esquerda para a direita: 1 Profª Lenita Santos 2. Profª Rosa Acácio 3. Profª 
Carmem Ruth e 4. Nazaré Oliveira. Foto e legenda: arquivo pessoal de Nazaré Oliveira 

 

Convidada pelos gestores municipais, no ano de 1976, Nazaré Oliveira 

assume o cargo de Chefe do Setor de Educação e Cultura. Em 1977, torna-se 

Supervisora Escolar onde atuou principalmente na zona rural. Posteriormente, passa 

a dirigir também a Divisão de Cultura e Desportos – DICULDES, que neste período 

era vinculada à Secretaria Municipal de Educação, onde coordena diversas 

ações/produções artístico/culturais voltados a temática popular como: grupos de 

danças, de teatro, de música e projetos socioeducativos. Sobre o inicio desta fase 

profissional Nazaré assim nos relatou: 

[..] terminado o ano (1972) algumas professoras foram embora 
porque achavam que a cidade era muito calma, triste, e eu fui 
ficando. Gostava de lugar calmo, sempre gostei, fiquei e lá passei os 
trinta anos de minha vida, trabalhando com educação [...] Fiquei 
trabalhando pelo estado e pelo município.  

 

 



37 
 

                           

Foto 7 – Eu, Nazaré Oliveira, em 1978, na Escola “Marechal Rondon”, em São Miguel dos Macacos, dando treinamento de 
Merendeiras da zona rural. Eu era supervisora de merenda escolar pelo MEC. Foto: arquivo pessoal de Nazaré Oliveira. 

 

Traçando um paralelo entre depoimentos, documentos que atestam as datas 

e os cargos exercidos no período acima citado e as fotografias apresentadas neste 

capítulo evidencia-se uma rápida projeção profissional, sinalizando que  suas ações 

eram diferenciadas e sua “postura exemplar” aos padrões da cidade, em uma época 

em que um bom comportamento social era tão valorizado quanto o trabalho no 

âmbito educacional. Referindo-se a essas questões, no depoimento sobre como 

ocorreu a experiência pessoal com Nazaré e suas primeiras impressões sobre ela, 

Vanderlei Castro revela:    

Através da música nós nos entrosamos bastante. Eu tinha os meus 
18 ou 19 anos e nesse tempo os professores vinham de Belém dar 
aulas no Ginásio […] Ficavam na casa dos professores, por isso, que 
aquela casa era chamada da Nazaré porque era a casa dos 
professores. Prova tanto que os professores foram embora e só ficou 
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a Nazaré. Era lá a residência dos professores e para lá eu ia fazer 
seresta com ela […] A Naza sempre foi uma moça de juízo, nunca foi 
de bagunça e ela ficava como mãe das outras que eram todas 
bagunceiras, como eu, e gostavam da brincadeira (risos). 

 

Assim, sua imagem tornou-se velha conhecida de todos ao caminhar 

diariamente pela rua principal da cidade aonde também residia, a Avenida Rio 

Branco, e que, aliás, faz parte de minhas próprias recordações, quando aqui 

descrevo esta mulher. Charmosa, elegante, sorridente, altiva e ao mesmo tempo 

carismática, sempre com sua bolsa estilo hippie chic,  que acredito, deveria guardar 

seu precioso “caderninho” que ela chama de “meus momentos” usado para registrar 

momentos  de inspiração e observações sobre o cotidiano do qual participava. 

Simpática, sempre nos cumprimentava quando eu, minhas primas e colegas de 

escola – adolescentes na época – a encontrávamos a caminho do Ginásio Miguel 

Bitar, que se localizava próximo de sua residência. O percurso casa-trabalho-casa 

até hoje faz parte das lembranças de muitas pessoas que como eu a “conheciam de 

vista”, ou que com ela se relacionavam, pessoal ou profissionalmente, como 

relembrou Enil Pureza: 

A casa dela tinha uma barreira (de árvores e flores) que as pessoas 
não conseguiam olhar muito bem para dentro da casa ou saber onde 
estava a casa. É na rua principal chamada Avenida Rio Branco, 
ficava numa esquina muito movimentada, mas a gente não 
conseguia ver [...] 

Nazaré Oliveira, embora aposentada desde o ano de 2002 pela Secretaria de 

Educação do Estado do Pará – Seduc, ainda respira modos de viver, de fazer, de 

pensar a educação, a cultura e a arte, se fazendo presente em Breves, todos os 

anos pelo período da Festa de Sant’Ana realizada pela Igreja Católica. Nazaré 

também ainda se dedica a trabalhos voluntários como decorações da Igreja e em 

outros espaços onde se realizam cerimônias religiosas como missas, rezas, 

ladainhas e procissões.  

Como devota fiel e consciente da realidade local, ainda produziu para esta 

instituição religiosa uma coletânea de treze músicas intitulada Missa Marajoara20 que 

apesar de ter sido gravada e lançada em CD no ano de 2004 durante as festividades 

de São Sebastião na cidade de Breves, já vinha sendo cantada durante a realização 

                                                           
20

 No anexo A e B encontram-se a capa do CD e folha de jornal publicando o lançamento da coletânea. 
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de missas em vários municípios marajoaras desde 1996 – ano de sua composição. 

Em suas obras, que exaltam aspectos como a fé, a solidariedade, agradecimentos, o 

amor fraternal e o perdão, o tema desenvolvido, como sugere  seu título, foram o 

marajoara e suas condições de vida. Destacando o trabalho do agricultor, do 

lavrador, do vaqueiro e daquele ribeirinho que ainda vem do interior remando em 

sua canoa.  

Na dinâmica do relembrar, do descrever ou poetizar histórias, crendices, 

vocabulários, lendas, “causos” do ribeirinho ou – parodiando Darcy Ribeiro (2006) – 

de uma população neobrasileira da Amazônia ou ainda de sertanejos acaboclados, 

estes sujeitos/objetos constituem a essência da poética Nazareana. Imbricada em 

múltiplas facetas, Nazaré navega por vezes em canoas a remo, ora em lanchas 

motorizadas ou em velozes navios que transitam nas “rodovias de águas” que ditam 

paisagens geográficas e culturais, assim como o viver neste particular mundo 

marajoara de rios caudalosos e distâncias continentais. Nazaré Oliveira também já 

compôs a segunda Missa Marajoara, que segundo depoimento de Vanderlei Castro, 

já está sendo cantada na Igreja e aguarda autorização para também ser gravada. 

Encantada com as peculiaridades destes modus operandi, é através da arte 

que Nazaré Oliveira nos sensibiliza, contamina e revela sua pessoalidade, pois 

como explica Ana Claudia de Oliveira (2001: 11) “arte é concretização que advém de 

um encantamento de alguém por algo e sua manifestação é geradora de outros 

encantamentos”. 

Estes encantamentos de Nazaré que se disseminaram inicialmente por meio 

de grupos cênicos, elegendo a dança e o teatro como elemento mediador de suas 

ações e perenização de sua arte, estarão reproduzidos visualmente no segundo 

navegando desta dissertação. 

Distanciar-se do familiar, do cotidiano e corriqueiro para ao mesmo tempo, 

olhá-los com mais atenção, assumindo um olhar estrangeiro, como foi a princípio o 

olhar de Nazaré para a sociedade brevense, no sentido de tornar visível a arte e a 

cultura locais, podem significar os primeiros passos de uma caminhada 

comprometida com uma educação que não pretenda ser “um puro estar no mundo” 

(FREIRE 1981:53), mas fundamental para o desenvolvimento de uma consciência 

crítica em nossos educandos. 
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Por considerar ser pertinente ao entendimento das particularidades 

socioculturais da localidade em que atuou a professora Nazaré, apresenta-se na 

próxima seção o contexto no qual “navegou” a investigação. Ao cruzar literaturas, 

pesquisas e teóricos na busca por fontes para alcançar este objetivo, julguei ser 

oportuno descrevê-lo sob a ótica da própria Nazaré Oliveira. 
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 Breves em breves passos. 

 

                         

                                                Foto 8 – Folha de rosto do livro Breves em breves passos.  
 

[…] a gente ia perguntando, quer dizer, era de passo em passo. Ia na 
casa da dona Raimunda, da dona Maria, do seu João, perguntava 
para um perguntava para outro, e assim que foi surgindo o livro 
Breves em breves passos. As datas históricas foram tiradas da 
nomenclatura do município, mas o resto foi se informando com as 
pessoas e de passo em passo nós fomos montando a história de 

Breves.  
                                                                                     Nazaré Oliveira 
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          Entre outras tantas ações desencadeadas por Nazaré Oliveira, sua paixão 

pela leitura e escrita, não poderia levá-la a outro caminho que não fosse o registro 

da história local. Seu “caderninho” de anotações, histórias, memórias, experiências, 

análises e novos conhecimentos, culminou na edição do livro Breves em breves 

passos. Este, segundo o depoimento de Enil Pureza, muito contribuiu junto às 

escolas brevenses como fundamentação teórica, por exemplo, na disciplina Estudos 

Paraenses – atualmente Estudos Amazônicos – num período em que nada ou muito 

pouco existia registrado a respeito do município em termos de história. Soma-se a 

este fato as dificuldades de acesso à pesquisa bibliográfica, inerentes à realidade da 

região, dificuldades estas, relatadas pela própria Nazaré em um de seus 

depoimentos sobre este assunto, e que sempre a inquietou como profissional da 

educação.  

Em suas pesquisas e escritos sempre expressando a cotidianidade local, 

como um sujeito construtor da história, Nazaré perenizou “Memória e História” que 

segundo Delgado (2010: 70): 

[...] são processos diferentes, mas não opostos. Ambos podem ser 
identificados como estimuladores recíprocos, contribuindo para que o 
ser humano, através de sua identificação como sujeito construtor da 
História, reconheça-se também como sujeito construtor de seu 
presente e de seu futuro.  
 

Breves em breves passos aborda temáticas que podem ser consideradas 

verdadeiros registros documentais para a memória coletiva local, ao mesmo tempo, 

expõe a perspicácia investigativa como mais uma faceta de Nazaré Oliveira. 

Histórias, memórias, homenagens, informações sobre os serviços públicos 

municipais, poesias, sonetos e um Vocabulário Regional compõem em trinta e uma 

páginas o conteúdo da única edição de Breves em breves passos, que foi publicado 

no ano de 1986, com apoio e parceria da Prefeitura Municipal de Breves, na gestão 

do então prefeito Sr. Gervásio Bandeira Ferreira. Três mil exemplares foram 

distribuídos entre as instituições públicas municipais como escolas e secretarias.  

Entendendo a necessidade premente de preservar e difundir este “livro-

documento”, trago – no anexo C – nesta dissertação, cópia do livro pessoal de 

Nazaré Oliveira, que o assina como sendo sua relíquia!    

Desta maneira, transcrevi trechos históricos sobre Breves, pesquisados e 

descritos por Nazaré à luz de seu tempo no livro Breves em breves passos, para 

apresentar o contexto desta pesquisa. Outros trechos ainda serão reproduzidos ao 
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longo desta dissertação tratando sobre temas como: as atividades da Divisão de 

Cultura e Desportos/DICULDES, algumas poesias e o Vocabulário Regional.

A Ilha de Marajó teve, no 
principio, o nome de Ilha de Juannes, 
derivado, segundo a tradição, de uma 
tribo que habitava a costa oriental, tendo 
a sua aldeia no lugar que, com o nome 
de Monfort, foi elevada à categoria de 
Vila (hoje extinta) e que os moradores 
(gente do povo), ainda chama de 
Juanes. O apelido de Marajó é posterior 
ao de Juanes. Data do tempo em que os 
portugueses começaram a frequentar e a 
formar estabelecimentos nas margens 
do rio Marajó-Assu, cerca de 20 anos 
após a fundação da cidade de Belém por 
Caldeira Castelo Branco. 

Monfort foi elevada à categoria de 
Vila em 1757. 

Naqueles tempos de conquista e 
colonização as principais tribos que 
habitavam a ilha eram: os Aruans, os 
Mapuãs, Anajás, Guajarás, Mamayanás, 
Sacarás, Jurunas, Muanás, entre outros. 

Todas essas tribos e outras 
subtribos formavam o povo que os 
portugueses chamavam indistintamente 
de Nheengaíbas, por usar, cada uma 
delas, um dialeto particular. 

Os costumes, a vida errante e os 
hábitos belicosos dos Nheengaíbas (ou 
povo nheengaibé) do Sul e Oeste de 
Marajó eram em tudo semelhantes aos 
dos famosos selvagens Murás, que 
habitavam uma região nivelada, cortada 
e recortada de correntes, arborejada e 
alagadiça, a Ilha de Marajó. 

No idioma nativo (o Tupinambá), 
Marajó significa “Barreira para o Mar”. 

É na Ilha de Marajó que Breves 
está incrustado, com os demais 
Municípios que formam a magnífica Ilha, 
encanto de todos que a visitam. 

Breves situa-se na região W da 
Ilha de Marajó. O nome Breves é um 
designativo do sobrenome de seus 

fundadores – Manoel Fernandes Breves 
e Ângelo Breves Fernandes, de origem 
portuguesa e, radicados aqui desde 
1738, quando, naquela época, a atual 
Cidade de Breves era conhecida 
simplesmente como – O  Lugar dos 
Breves. Também foi chamado de 
Engenho de Breves. 

Em 30 de novembro de 1850, 
pela resolução, pela resolução n. 172, o 
Lugar dos Breves foi elevado a categoria 
de Freguesia, com a denominação de 
Sant’Anna dos Breves. Data daí a 
criação do Município de Breves. 

Em 25 de outubro de 1851, pela 
Lei Provincial n. 200, a Freguesia de 
Sant’Anna dos Breves é elevada à 
categoria de Vila e, consequentemente, 
Sede do Município, uma vez que o 
mesmo ato extinguiu a Vila de Melgaço e 
incorporou-a ao Município de Breves. 

No dia 2 de novembro de 1882, 
pela Lei Provincial n. 1079, a vila dos 
Breves é elevada à categoria de Cidade. 

[...] 

O Município é constituído de 4 
Distritos, a saber: Breves, Antonio 
Lemos, Curumú e S. Miguel. 

Pela sua privilegiada posição 
geográfica, Breves é o caminho fluvial da 
Amazônia, por onde navegam navios, 
barcos, iates e embarcações menores, 
vindos da Capital do Estado, de 
municípios vizinhos, do interior do 
próprio município, de outros Estados e 
Territórios brasileiros, além de dar 
passagem aos navios turísticos 
brasileiros e a internacionais. 

Possuindo uma área de 9.346 
km², com uma população de 66.54821 
habitantes, além do seu 
desenvolvimento acelerado, Breves já foi 

                                                           
21

 Atualmente 92.860. Dados de 2010. IBGE. 
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considerado “Celeiro mundial da 
madeira”. E a cidade de Breves é hoje 
conhecida como A Capital das Ilhas, 
sendo também ponto de convergência 
de todos os demais Municípios da área. 

Os “Estreitos de Breves” 
impressionam pela sua beleza natural 
tornando-se, assim, pontos turísticos do 
Marajó. A parte mais estreita dos 
“Estreitos de Breves” fica na “boca” do 
rio Pracaxi, (2) duas horas acima da  
Cidade de Breves. 

A padroeira do Município é 
Sant’Ana, venerada no período de 12 a 
26 de julho, atraindo milhares de 
romeiros, tanto da zona rural do 
Município como de outros lugares. É a 
festividade maior do povo brevense. O 
seu ponto culminante é o dia 26 de julho, 
dia de Sant’Ana, sendo, inclusive, um 
dos feriados municipais. 

São Sebastião (20 de janeiro), 
sexta-feira Santa e Corpus Christi, são 
outros Feriados Municipais. 

[...] 

Breves teve como principal e 
quase única indústria o fabrico da 
borracha. Sua exportação era tão 
considerável que, por si só, atraia a 
navegação a vapor que procurava esta 
cidade, em busca do produto. 

Segundo o Conselheiro Tristão 
de Alencar Araripe, em informações 
colhidas em 1886, o município de Breves 
era o maior exportador de borracha 
dentre todos os demais Municípios do 
Pará. 

No decênio de 1900 e 1910 
Breves também ficou em primeiro lugar 
na produção de borracha e caucho22. 
Sua produção foi de 12.302 toneladas e 
650 quilos. O 2º lugar ficou com o 
município de Anajás e o 3º com Itaituba. 
Anajás produziu 9.200 toneladas e 
Itaituba, 6.500 toneladas. 
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"Caucho": nome indígena da Seringueira 
(árvore amazônica de onde se extrai o látex para 
fabricação da borracha).   

[...] 

Cai a cultura da borracha e o 
extrativismo da madeira, com toda a sua 
força, desponta no mercado, dando inicio 
ao apogeu da madeira e, assim, Breves 
passa a ser reconhecido como “celeiro 
mundial da madeira”. Em busca do 
nosso “ouro”, navios de diversas 
nacionalidades singraram mares até 
atingirem os rios brevenses em busca de 
sua riqueza maior e que, juntamente 
com o palmito, hoje alicerçam a 
economia do Município de Breves. 
Riqueza nossa que vai deslizando 
mansamente das nossas mãos, para 
enriquecer a quem pagar mais por suas 
robustas toras, cortadas e não 
substituídas (não replantadas). 

[...]  

Breves também já teve destaque 
em outras culturas, como o arroz, por 
exemplo. Beneficiava e exportava o 
arroz cultivado. Foi reconhecido como 
exportador de arroz do Pará. 

Breves vivia do extrativismo da 
borracha que, devido a exteriorização da 
semente, a produção caiu e o Brasil 
perdeu a concorrência. Breves passou 
ao plantio de arroz até que surgiu o 
extrativismo da madeira, e, depois, do 
palmito. O arroz é esquecido, sendo 
cultivado somente para uso próprio do 
agricultor.  

 [...]          
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Convém ressaltar algo que despertou atenção durante as entrevistas por mim 

realizadas, ao perguntar aos depoentes sobre o que Nazaré fazia em suas horas de 

folga, para minha surpresa – pois parecia que tinham combinado entre si – todos 

declararam que ela nunca estava sem fazer nada porque sempre que a 

encontravam nestes momentos, ela estaria produzindo algo ou particularmente 

lendo e escrevendo, o que acreditam ser o seu mais relaxante lazer. Como narrado 

nos seguintes depoimentos:  

Ela sempre foi uma amante da escrita, da leitura [...] Gostava muito 
de escrever sobre Breves, de forma que, temos algumas coisas hoje 
na cultura de Breves ainda com memórias deixadas por Nazaré 
Oliveira. (depoimento de Gervásio Bandeira) 
 
Impressionante! Escrever. Nazaré gostava de escrever. Tem uma 
nova Missa Marajoara que ela ainda não gravou, ainda não foi para 
CD, e é linda nós já cantamos [...] Nas horas de folga da Nazaré ela 
estava escrevendo, ou poesia, ou escrevendo música, era assim a 
vida da Nazaré. (depoimento de Vanderlei Castro) 
 

Em todos os depoimentos colhidos durante a pesquisa, o gosto e o prazer 

que Nazaré Oliveira demonstrava em dedicar-se a escrita a qualquer momento e 

lugar impressionava.  Criativa, perspicaz, assim Nazaré estimulou a preservação e a 

difusão da arte local, orientada por sua sensibilidade, que no dizer de Ostrower 

(2013: 17) “guia o individuo nas considerações do que para ele seria importante ou 

necessário para alcançar certas metas da vida”. 

Indagada sobre as maiores dificuldades enfrentadas no trabalho em Breves, 

Nazaré Oliveira enfatizou o isolamento, as grandes distâncias entre as comunidades 

da zona rural e a falta de centros de pesquisas bibliográficas, estas realizadas 

muitas vezes em Belém.  

Sobre as produções literárias de Nazaré Oliveira retornarei ao tema em 

Navegando III, sob o título Ampliando poéticas na arte/vida e na vida/arte.  
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Memórias de uma vida escolar23: história da educação em Breves. 

 

                                   

Foto 9 - Corpo docente da escola Drº Lauro Sodré. Fonte: monografia Escola Dr. Lauro Sodré: “Memórias de uma vida 
escolar”. 

 

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar 
com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, 
vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai 
humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o 
fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura […] 
E, na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as 
épocas históricas. É também criando, recriando e decidindo que o 
homem deve participar destas épocas.  
                 Paulo Freire (1967: 43) 

 

O conhecimento da realidade educacional em Breves em épocas históricas 

distintas permite compreender as representações arquitetadas por todos os sujeitos 

participantes desta construção. No entanto, evidentemente, não cabem aqui 

pormenores de todos os aspectos historiográficos que envolvem a formação 

socioeducativa brevense, por não ser este, o cerne da investigação. 

Embora sejam escassos os escritos sobre a história da educação brevense – 

fato que acredito já esteja mudando – ao mergulhar na pesquisa sobre este tema 

deparei-me com um interessante estudo que traça um recorte historiográfico, entre 

os anos de 1950 e 1970, realizado para a monografia de conclusão do curso de 
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Subtítulo do Trabalho de Conclusão de Curso das pedagogas Heralda da C. Cunha; Maria do Socorro C da 
Cunha; Sônia Maria V. Ferreira. Apresentado a UFPA/Campus do Marajó. 
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Licenciatura Plena em Pedagogia pelas discentes Heralda da Conceição Cunha, 

Maria do Socorro Cavalcante da Cunha e Sônia Maria Vieira Ferreira, apresentado 

no ano 2000, à Universidade Federal do Pará – Campus do Marajó/Breves.  

Com o título de Escola Dr. Lauro Sodré: “Memórias de uma vida escolar”, esta 

monografia fundamenta-se na pesquisa oral, com depoimentos de ex-alunos e 

professores, que reconstituem reminiscências da mais antiga escola pública da 

cidade. Segundo as autoras:  

O período em que data a pesquisa (1950-1970) mostra uma cidade 
movida por uma economia baseada na extração de madeiras 
seguindo-se a borracha e o arroz. Existia também na cidade, uma 
importante empresa madeireira: a Breves Industrial S.A.(BISA) que 
atraía para a cidade muitos ribeirinhos em busca de uma vida mais 
confortável com intenção de dar aos seus filhos um futuro mais 
decente. [...] As famílias eram bem simples, todos se conheciam e 
muitas vezes trabalhavam em parceria, principalmente em lavoura, 
envolvendo toda a família, inclusive crianças, que muitas vezes 
deixavam de estudar para ajudar no sustento da família. (CUNHA; 
CUNHA; FERREIRA, 2000: 25) 

 

De maneira geral, este estudo sintetiza aspectos socioeducativos como: o 

funcionamento da escola, as práticas pedagógicas, o processo 

ensino/aprendizagem, a relação professor/aluno/aluno, materiais escolares, 

avaliação e a formação profissional docente. Importante destacar que as práticas 

pedagógicas e a relação professor/aluno sob a ótica dos depoentes da pesquisa e 

análises das autoras são importantes e marcantes fatores que revelam uma 

educação em consonância com os determinantes socioculturais vividos no país 

deste período. A monografia permite-nos visualizar a realidade educacional de uma 

época que remonta a uma educação tradicional, marcada por rígidas práticas de 

ensino, que se interessa, como dizem Ferraz e Fusari (1999: 30) “principalmente no 

produto do trabalho escolar e a relação professor e aluno mostra-se bem mais 

autoritária. Além disso, os conteúdos são considerados verdades absolutas.”  

 Na referida pesquisa, apesar dos depoimentos demonstrarem um ensino 

onde o “bolo na mão”, “os castigos”, “o decorar” e os “trabalhos manuais” estavam 

sempre presentes, é interessante notar nos depoimentos dos entrevistados – então 

discentes – paralelamente, uma ponderação positiva no que diz respeito à ética 

profissional docente “daquela época”, como fator essencial e indispensável para o 
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desenvolvimento da boa educação/formação do alunado. Segundo a análise das 

autoras da monografia em relação a alguns depoimentos a elas concedidos:  

O grau de escolaridade das professoras que geralmente tinham 
somente a 5ª serie primária24 não impedia que houvesse um 
sentimento de respeito e dedicação para com os alunos de forma 
que sua formação enquanto pessoa superava seu grau de 
escolaridade fazendo com que os alunos demonstrassem dedicação 

pelos estudos e respeito pelos outros. (CUNHA; CUNHA; 

FERREIRA: 36) 

Dentre os diversos depoimentos descritos na monografia transcrevemos aqui 

duas vozes que atestam tais realidades: 

Eu acredito que as professoras da época eram bem formadas, não 
sei hoje porque parei de estudar aos 17 anos (1967), mas na época 
existia uma preocupação muito grande por parte delas em transmitir 
pra a gente o que sabiam, muito embora fosse na base do decorar. 
Mas não era só isso, com elas aprendemos a respeitar os outros e a 
nós mesmos e isso hoje eu falo para os meus filhos. [...] Inclusive eu 
lembro até da professora Marlene [...] Ela me fez uma pergunta, eu 
lembro até hoje: 9x9 aí eu acertei, ai perguntei para minha colega 
8x8 sabe? Ela errou, eu fui e dei o bolo na mão. Só que dei com 
pouca força até porque era uma colega, eu fique com pena dela, dei 
o bolo devagar, ai a professora mandou eu estender a mão e arriou a 
palmatória na minha mão. Eu fechei e deu nas minhas juntas. Até 
hoje eu não esqueço. (depoimento do Sr. José Rubens dos Passos 
da Costa) 

O professor era encarado como autoridade e muito respeitado, os 
alunos também eram tímidos, não participavam nas atividades que 
envolviam disciplina, organização e não podia, mas uma coisa era 
muito bom, os alunos eram bastante incentivados à leitura; havia 
declamações de poesias, muito embora fosse decorado, todos 
tinham oportunidades de apresentar nas datas festivas. O aluno era 
muito incentivado à arte-pintura, bordado à mão e costura, assim 
como ginástica que era ensinado aos alunos. Na minha época de 
estudo, não mais existia castigos pesados, estudei desde a 1ª série e 
concluí a 5ª serie em 1969. Eu tinha 14 anos. (depoimento de 
Terezinha de Oliveira Pena). 

 

Analisando este último depoimento, observamos que redirecionamentos 

pedagógicos têm ocorrido no decorrer dos anos, no que se refere ao ensino da arte. 

Naturalmente o currículo seguia padrões nacionais da época, pois: 

A partir dos anos 50, além do desenho, passaram a fazer parte do 
currículo escolar as matérias Música, Canto Orfeônico, e Trabalhos 
Manuais, que mantinham de alguma forma o caráter e a metodologia 
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 Atualmente 6º ano do ensino fundamental. 
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do ensino artístico anterior. [...] o conhecimento continua centrado no 
professor, que procura desenvolver em seus alunos também 
habilidades manuais e hábitos de precisão, organização e limpeza. 
(Ferraz e Fusari: 1999: 30) 

 Com a implantação em 1967, do Ginásio Miguel Bitar, que atende a demanda 

do ensino de 1º grau (5ª a 8ª séries) habilitando seus discentes a “professores 

regentes de classe”, o cenário educativo brevense começa a conformar novas 

perspectivas, requerendo a contratação de professores normalistas. Segundo a 

historiadora Dione Leão (2009) na década de 1970, a cidade dispunha das seguintes  

escolas: 

 Grupo Escolar Dr. Lauro Sodré - foi a primeira escola da cidade e o 

ensino era de 1ª a 5ª séries, inaugurada em 1943, possuía apenas 

duas salas de aula;  

 Colégio Santo Agostinho - idealizado pelo bispo da diocese do 

Marajó e padres agostinianos, foi inaugurado em 06 de março de1964, 

a fim de contribuir com a formação das crianças do município de 

Breves;  

 Ginásio Estadual Miguel Bitar - inaugurado em 29 de abril de 

1967(após vinte e quatro anos da inauguração da primeira escola de 

1ª à 5ª série da cidade);  

 Uma escola particular construída por americanos e que pertencia à 

Igreja Cristã conhecida como Internato Evangélico25, funcionava 

inicialmente no regime interno e posteriormente em regime misto;  

 Grupo Escolar Emerentina Moreira de Souza - inaugurada em 21 de 

setembro de 1970, recebeu este nome em homenagem a professora 

que iniciou sua profissão alfabetizando crianças utilizando o próprio 

chão para escrever e ensinar. 

 É neste contexto, que em 1972, chegam a Breves as “professoras 

normalistas” – como eram mais conhecidas na cidade. Dentre as dez novas 

professoras contratadas, Nazaré Oliveira inicia os primeiros passos da sua 

caminhada profissional de acordo como citou em seu relato: 
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 Segundo a autora da pesquisa, não existem mais registros sobre esta escola. 
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Um dia encontrei no ônibus uma folha de jornal pedindo professoras 
para Breves. A gente vinha dum teste que tínhamos feito no 
“guarasuco”26, eu e uma turma de colegas. Vi o jornal do meu lado, 
ninguém sentou, ninguém pegou o jornal aí eu abri, peguei a folha de 
classificados, e lá tinha o anúncio pedindo professoras para Breves. 
Eram dez vagas naquela época. Aí eu fui lá nas cadeiras com as 
outras colegas e (a gente ia pra casa de uma delas merendar) eu 
disse que não iria mais, que eu ia lá no Materiais de Construção, lá 
na rua Mundurucus. Elas perguntaram: o que tu vais fazer lá? Vou 
atrás dessa vaga aqui! Ah, então se você vai, nós vamos também! Aí 
foi todo mundo comigo.  

A professora Nazaré Oliveira, identificou-se imediatamente com a paisagem 

cultural e geográfica de Breves. Pelo fato de trabalhar tanto com crianças quanto 

com jovens e adultos – lecionou no primário e no ginasial – buscou em atividades 

artísticas e culturais desenvolver nos seus alunos o gosto, a percepção e a produção 

por meio das linguagens musical e cênica. Contribuiu não apenas na educação 

formal, mas em todo um contexto de construção da cidade, como declarou Socorro 

Cunha: 

A gente começa tudo aqui com a chegada daquelas normalistas, e a 
Nazaré estava no meio... A educação começa a se deslanchar com 
as primeiras professoras normalistas que iam formar professores 
regentes na educação.  

O depoimento de Socorro Cunha representa a opinião e o pensamento de 

muitas pessoas que conviveram em diversas áreas com Nazaré Oliveira, e que 

guardam em suas memórias fatos carregados de emoções e saudosismo num 

processo de rememoração individual e coletivo. Ainda segundo Socorro, neste 

trajeto de avanços pelo qual o município percorreu, Nazaré Oliveira esteve sempre 

atuante como, por exemplo, na luta pela implantação da primeira turma de 

Magistério no Sistema Modular de Ensino no ano de 1982; em 1985, na implantação 

do Ensino Regular de 2º grau, que funcionava com três cursos na Escola Odízia 

Corrêa Farias. Decorrendo destas conquistas, já na década de 1990, ocorre a 

implantação de um Campus da Universidade Federal do Pará – UFPA.  

Atualmente o município conta com 31027 escolas de Ensino Fundamental  

distribuídas na zona urbana e rural e 04 escolas de Ensino Médio. Atende a 

educação infantil, educação básica, cursos técnicos e superiores na modalidade 

PARFOR - Plano Nacional de Formação Docente pelo Instituto Federal do 
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 Tradicional e popular marca de refrigerante comercializado na região norte e nordeste na década de 1960. 
27

 Dados da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Segundo censo escolar de 2011.  
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Pará/IFPA que também mantém um Campus na cidade. Cursos de graduação em 

diversas licenciaturas pela Universidade Federal do Pará/UFPA – Campus 

Universitário do Marajó/Breves. Realidades hoje ao alcance da comunidade 

estudantil, que por algum tempo foram sonhos ambiciosos que levaram longos anos 

para se concretizar. 

Neste cenário Nazaré Oliveira desenvolveu-se como profissional e 

protagonizou – segundo as muitas vozes auscultadas nesta pesquisa – uma  

pluralidade de papéis que necessitavam ser preenchidos para redefinir socialmente 

perspectivas educacionais, artísticas e culturais desta sociedade.  

 Nazaré trouxe consigo uma bagagem cultural alicerçada em valores 

compromissados e objetivos, fundamentada na certeza de que “povo sem cultura é 

povo sem memória!28” 
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Uma das frases preferidas de Nazaré Oliveira, segundo depoimento de Vanderlei Castro, e que ela atribui ao 
seu próprio pai.  
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 Nos tempos da  Divisão de Cultura. 

 

 

 

Foto 10 - Antigo Cine Yeda, localizado na Av. Rio Branco, bairro Centro da cidade. Prédio onde também funcionou a Divisão 
de Cultura e ainda mantinha suas características arquitetônicas originais. Atualmente está modificado. Foto gentilmente 
cedida pelo Sr. Manoel Fotógrafo. 
 

 

 
 
 
O trabalho da professora Nazaré na Divisão de Cultura foi muito 
benéfico [...] Foi uma revolução, digamos assim, porque até então 
não havia nada, os eventos culturais que a gente tem hoje, foram 
criados por ela, foi com o empenho dela, pelo fato dela ser uma 
pessoa comprometida com a cultura. Apesar dela ter vindo para o 
município de Breves trabalhar na área da educação, ela se 
identificou com a cultura e hoje em dia, o que a gente tem em relação 
à cultura é graças a ela. O que foi mais marcante na minha 
experiência profissional com ela foi na questão da organização [...] foi 
muito interessante trabalhar e ver de que forma ela trabalhava os 
eventos [...] Foi muito bom pra mim, porque contribuiu com o meu 
profissional.  (Depoimento de Elton Marques)  
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O depoimento de Elton Marques elege o profissionalismo e comprometimento 

de Nazaré Oliveira como determinantes no percurso como diretora da extinta Divisão 

de Cultura. Segundo Elton e ainda outras diversas vozes em depoimentos para esta 

pesquisa, nossa protagonista deu início a um ciclo de ações e produções que até a 

atualidade constituem o calendário de eventos culturais brevenses, incentivando o 

desenvolvimento da vida cultural da cidade, tornando-a acessível à população. As 

primeiras reflexões a esse respeito são assim descritas por Nazaré: 

Comecei a pensar, meu Deus, um município tão grande e não tem 
um grupo de dança, não tem uma coisa assim... tem tantos jovens 
que não fazem nada e que poderiam se apresentar e tudo...Comecei 
a pensar em criar grupos de dança. Primeiro eu levei a minha prima 
à Breves para montar um grupo de Marujada29 [...] Eles se 
apresentaram em muitos lugares. Depois comecei o Nheengaíbas, 
deu certo, do Nheengaíbas eu comecei o Tairín30, o Tairín era como 
se fosse assim o abecedário...  Aprendia lá no Tairín e quando tinha 
uma vaga entrava no Nheengaíbas porque não tinha vaga! Havia 
pessoas que passavam o ano todo esperando a sua vez! 

 

Os grupos de danças idealizados por Nazaré Oliveira foram uma de suas 

primeiras ações no município. Sempre atenta, ela percebeu nesta atividade uma 

forma de incentivar seus educandos a conhecerem e divulgarem a cultura local, até 

então pouco difundida e valorizada por seus próprios agentes. Dentre os grupos de 

danças citados por Nazaré, o grupo Nheengaíbas é o remanescente, tendo como 

objetivo principal desenvolver e valorizar a cultura através das danças.  

Referindo-se a Divisão de Cultura, em seu livro Breves em breves passos 

(1986:18) Nazaré Oliveira, descreve as atividades desta instituição, deixando revelar 

seus fazeres e pensares que expressam simultaneamente inquietações, 

experiências, projetos, desejos, saberes locais, assim como sua poética:

                                                           

29
A Marujada,  em Bragança,  teve inicio em 1798 quando os senhores brancos atendendo ao pedido de seus 

escravos, permitiram a organização de uma Irmandade e a primeira festa em louvor a São Benedito. A 

Marujada é caracterizada pela dança, cujo ritmo principal é o retumbão. Disponivel em: 

http://www.tracuateua.web44.net/braga.html. Acesso em 28/08/13. 

30
 Grupo de dança infantil. Segundo Nazaré Tairin é um termo indígena que significa pequeno ou miúdo.  
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[...] Ligada à Secretaria Municipal de 
Educação, temos a Divisão de Cultura e 
Desportos (DICULDES), chefiada por 
Augusto César Leite Barros, que é 
assessorado, na parte de Esportes, 
pelos professores de Educação Física do 
Estado. 

A divisão de 
Cultura conta, também, com mais três 
(3) integrantes: uma datilógrafa, um 
desenhista e uma encarregada da parte 
de Pesquisas, Informática e área 
Cultural. 

São várias as 
atividades da Divisão: Carnaval, 
Torneios, Shows, Quadra Junina, Jogos 
de Verão, Festival Brevense de Folclore, 
participação na Feira dos Municípios, 
Natal, etc. 

Ainda sem 
espaço para desenvolver o nosso 
trabalho cultural, vamos fazendo o que 
nos é possível. Temos muito a 
desenvolver. Porém, só poderemos 
realizá-las quando nosso espaço físico 
nos permitir. Muitos dos nossos projetos 
dependem de lugar certo e seguro. 

O Teatro Amador 
é um dos nossos próximos passos. Já 
contamos com o prédio e alguns dos 
materiais que necessitamos para a 
realização do trabalho. Este sonho, se 
Deus quiser, brevemente será realidade. 

Os valores 
artísticos locais são inúmeros e, dentro 
do possível, nossa Divisão de Cultura e 
Desportos vai dando o apoio e a ajuda 
para a projeção dos nossos artistas. 
Nossos horizontes culturais são largos e 
imensos. A nossa vontade maior é 
chegar até eles... e chegaremos, se 
Deus nos ajudar e quiser. 

Em nossos 
eventos temos o apoio da Prefeitura, na 
pessoa do Chefe do Executivo e/ou 
representante, e também do Secretário 
Municipal de Educação. Mas só isto não 
basta. Vamos continuar pedindo e ... 
conseguindo. 

Não podemos 
conceber Educação sem Cultura, nem 
Cultura separada da Educação. [...] 
Consideramos EDUCAÇÃO e CULTURA 
como um TRABALHO INTEGRADO, 
onde um apoia o outro, em prol de um 

todo: a comunidade, divisando a criança, 
isto é, o ESTUDANTE, como base. 

A Cultura está 
presente na vida diária dos nossos 
educandos, quer na zona urbana ou 
rural. Sentimos a presença dos “nossos 
artistas” em cada escola onde 
chegamos. Eles estão nos remos 
pintados com que dominam as águas 
que levam em suas canoas em direção 
às Escolas Rurais, onde eles aprendem 
o indispensável da sua instrução. 
Presentes também se fazem no paneiro 
que tecem para colocar o açaí 
apanhado. No abano que atiça o fogo, 
como uma certeza de que ali, cozerão o 
alimento desejado. Estão presentes no 
cacuri que apanha o peixe, no matapi 
que pega o camarão, no tipiti, na 
peneira, no rodo que fazem e usam no 
preparo da farinha. 

Na zona urbana, 
sentimos, ao entrar, o artista que 
desenha o cartaz exposto no quadro da 
escola; no grupo que ensaia uma dança; 
no que “dubla” um artista, um cantor 
famoso, ou naqueles que escrevem o 
que lhe vem à mente, o que lhe sai da 
alma. Divisamos, de imediato, que 
tentam afinar um violão, sem que haja 
um instrutor, e dali, tirar os mais 
maviosos sons, por  própria conta, na 
certeza de que o farão. E vemos, ainda, 
o artista que faz verdadeiras obras de 
arte usando sementes, papel cortado, 
tintas, retalhos, pedaços de madeira e 
uma infinidade de “sucatas”, de onde 
nascem trabalhos dignos de serem 
admirados. 

E o nosso 
“pequeno artista” fica mais empolgado se  
a sua “obra” for divulgada, exposta e 
admirada. E sua vontade e criatividade 
crescem mais se o professor estiver ao 
seu lado, apoiando, orientando, 
estimulando, sem fazer diferença da cor, 
religião ou camada social de seu “cast”. 
A oportunidade é para todos, porém, 
nem todos têm a oportunidade que 
precisam.
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Por meio de um olhar sensível Nazaré Oliveira captou nuances de diferentes 

cotidianos, fundamenta suas práticas educativas no entendimento de que a 

educação e a cultura local são indissociáveis, e como tais, sinônimos de 

desenvolvimento social. Ao enfatizar e considerar “os nossos educandos” como 

autores/artistas em sua realidade sinaliza similaridades com o pensamento freireano 

quando ensina que apenas os seres humanos são “capazes de realizar a complexa 

operação de, simultaneamente, transformando o mundo através de sua ação, captar 

a realidade e expressá-la por meio de sua linguagem criadora”. (FREIRE, 1981: 53) 

Partindo desse pressuposto e analisando os depoimentos colhidos durante 

esta pesquisa no que se refere às ações desenvolvidas nesta instituição cultural, 

durante o período em que foi dirigida por Nazaré, percebi o caráter educativo e 

social das atividades ali pensadas e efetuadas. Os diversos projetos que foram 

realizados e citados pela própria Nazaré e demais depoentes, como por exemplo, o 

Projeto Raízes – projeto social que envolvia crianças no aprendizado de trabalhos 

manuais e artísticos após seleção de raízes e demais objetos da natureza, que 

culminavam na sua exposição dentro da própria instituição – a disseminação de 

outros grupos de dança e teatro em diferentes bairros da cidade e ainda a formação 

de músicos que integravam os grupos de dança, comprovam essa “missão” 

educativa e social. Característica, entretanto, que atualmente vem sendo relegada a 

um segundo plano, pois, aparentemente as prioridades desta instituição se voltam 

aos eventos festivos como  forma de espetacularização por si mesma. 

Além de deixar nestas narrativas sua marca pessoal e a identidade cultural 

local, as preocupações de Nazaré voltaram-se também ao registro tanto do passado 

quanto do presente histórico não apenas em pesquisas documentais, podemos 

enxergá-las também nas produções artísticas por ela idealizadas. Pois como 

assinalam Martins; Picosque e Guerra (1998:57) “A criação artística desvela em 

imagens – sonoras, visuais, cênicas – o nosso modo singular de captar e poetizar a 

realidade”. As criações artístico/culturais de Nazaré encontram-se marcadas em 

Breves em eventos que ainda hoje mobilizam consideravelmente boa parte da 

população e adjacências como, por exemplo, o Festival Brevense de Folclore. 
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Nazaré Oliveira por ela mesma: a entrevista 

A memória é a gaveta dos guardados. Nós somos o que somos,  não 
o que virtualmente seriamos capazes de ser. Minha bagagem são os 
meus sonhos.   

                         Iberê Camargo (1998:31) 

Na gaveta dos guardados de Nazaré Oliveira, um repertório único de 

experiências pessoais, mescla-se com seu diálogo rico de reminiscências e 

percepções que me levaram a viajar por universos artísticos/culturais e tempos 

históricos distintos. Encantamentos, surpresas e interrogações foram algumas 

provocações que me inquietaram ao acessar estas memórias, assim que iniciei esta 

investigação. Inquietudes que instigam à construção de novos e possíveis caminhos 

que induzam a encontros com a arte e a cultura. 

 Sendo assim, e por avaliar de extrema importância os relatos colhidos 

durante entrevistas com Nazaré, e que obviamente, compõem este estudo, não 

poderia deixá-los apenas para os apêndices, como complementação da pesquisa. 

Compartilho, portanto, a entrevista central que norteou o navegar de toda a 

produção desta dissertação. 

Esta entrevista foi realizada em nosso segundo encontro para “colheita” de 

material de pesquisa e ocorreu – após uma típica chuva das tardes de Belém  – no 

dia 18 de dezembro de 2012 entre às 14:30 e 18:00 hrs, na residência da senhora 

Maria das Graças Rocha Gaia, 

amiga de Nazaré Oliveira. Uma 

enriquecedora e prazerosa tarde, em 

que Nazaré alegre e interessada se 

dispôs prontamente a relatar 

algumas experiências ao longo dos 

anos de sua história de vida pessoal 

e profissional.    

 

 

 
Foto 11 – Nazaré Oliveira decorando a Igreja Matriz em Breves – 
julho/2013. Arquivo da pesquisadora. 
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 Da origem familiar à formação. 

 Como você descreveria sua infância? 

 Simples e feliz, nasci em Bragança, aqui no Pará, vim de família pobre, meu pai era 

agricultor durante o dia e a noite ele era professor nas vizinhanças. As pessoas que queriam 

aprender iam lá com ele e com minha avó também (a mãe do meu pai), eles ajudavam as 

pessoas como ele dizia, a “desemburrar”,  enquanto a minha tia sentava na calçada com a 

gente, para brincar, era no tempo do brincar de roda, brincar de esconde-esconde, brincar 

de cantar nos terreiros fazendo aquelas brincadeiras de adivinhação... acho que era o termo 

correto naquele tempo né? Adivinhação, mas era tudo ali às claras, na frente de todo 

mundo, brincando, a gente inventava as brincadeiras, e era, por isso que eu digo, foi uma 

infância feliz, muito boa, porque eu estava ali no convívio da minha família, com os amigos, 

os coleguinhas... 

Eu faço referência à minha tia, minha avó, meu pai, porque meu pai foi para nós (eu 

e minha irmã) o nosso pai e a nossa mãe porque no dia que eu fiz um ano e dez meses a 

minha mãe morreu, por isso fomos criadas pelo meu pai, pela minha tia e pela minha avó. 

Minha tia era a única irmã do meu pai e minha avó que já era viúva naquela época, chamou 

meu pai para morar em casa e minha tia que também ficou viúva e com cinco filhos, dois 

meses depois do meu pai.  

Fomos morar todos juntos com a minha avó, formando uma outra família, uma 

grande família. Minha avó dizia ao meu pai: “você vai ser o pai da família, você vai criar as 

suas filhas e os seus sobrinhos” e pra minha tia: “você vai ser a mãe, criando seus cinco 

filhos e as suas duas sobrinhas”. E foi assim, tanto que meu primo mais novo chama o meu 

pai de pai até hoje, meu pai já morreu, mas para ele é papai e pronto! Então todo mundo foi 

criado assim, esse convívio de família era muito, muito grande. 

Quais as influências em sua vida familiar, você considera como fundamentais para sua 

formação pessoal e profissional? 

Eu acho assim Adriana, eu vivia naquele convívio onde tudo era partilhado, onde 

havia solidariedade, a minha avó gostava muito de criar, então ela fazia, digamos agora 

nessa época de natal, ela mandava meu pai abater os porcos para se comer durante o 

inverno (do lado de casa morava um casal e mais um irmão, dona Joana com seu Gregório 

eram casados e o seu Manoel era irmão da dona Joana. Do outro lado morava um 

“fogueteiro” que tinha três filhos). Minha avó mandava matar logo um “capado” e separava 

em duas bandas para dividir com aqueles vizinhos [...] Era uma coisa espontânea, ninguém 

mandava, ela dizia: eles estão todo dia aqui conosco, fazem parte da nossa família se nós 

temos para nós, eles tem que ter para eles também e aquilo era dividido. 
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Eu via meu pai, minha avó ajudando quem não sabia quem queria aprender a 

estudar, a ler e a escrever, como eles diziam né? Acho que isso foi calando fundo dentro de 

mim e eu me baseava naquele tempo em que pai e mãe eram os nossos exemplos. [...] A 

minha família era o meu exemplo, então eu acho que ver como eles eram solidários com os 

outros foi criando minha vontade de ser professora também e de levar conhecimento à 

alguém, de ajudar alguém a enxergar melhor! 

 

Por que você optou pelo magistério? 

Chega um momento que a gente tem que decidir na vida, e eu sempre fui decidida, 

assim, de querer as coisas e colocar para o meu pai [...] Quando dava para ser o que eu 

queria, tudo bem, se não desse ele colocava logo “o termo” como ele dizia. Eu achava que 

só poderia ser professora se estudasse numa escola grande, na minha ignorância de 

criança (risos).  Eu tinha oito anos nessa época.   

Disse à ele: pai eu quero estudar numa “escola grande” (eu estudava na escola 

Patrionato, em Bragança), ele disse como minha filha, estudar numa escola grande? O 

Patrionato não é grande? Não, não é nessa escola, eu quero estudar em Belém. Ele disse, 

mas que história de estudar em Belém minha filha? Tu só comes comigo num prato (eu só 

comia com meu pai num prato, só dormia com meu pai me embalando, até oito anos), era 

muito agarrada com ele. Como é que tu vais pra Belém? Se tu não te soltas da minha “aba”. 

Eu disse, não pai, mas olhe, não mandaram pedir pra minha avó arranjar alguém pra ir 

morar com a professora lá em Belém? Eu quero ir com ela! Minha filha tu não conhece 

ninguém, tu não comes sem mim, tu não dormes sem eu te embalar... Não pai, deixe eu ir...  

Você quer experimentar?  Eu quero! 

Eu fui, cheguei em Belém no dia do aniversário da filha da minha madrinha velha (eu 

chamava madrinha velha), isso era  22 de fevereiro. Cheguei lá, tomei banho, tudinho, fui 

pra detrás duma porta do quarto, chorar com saudade de casa. Todo mundo lá na sala 

naquela alegria e tudo e eu chorando detrás da porta pra ninguém me ver né? Chorei, 

chorei, chorei... depois fui tomar outro banho pra vê se tirava os inchaços do choro e tudo. 

Aí na hora de comer quem disse que eu queria sentar à mesa pra comer, porque era a hora 

do meu pai me dar comida, eu comia com ele (ele não me dava na boca, eu comia com ele 

no prato) ai Deus do céu foi difícil! Mas graças a Deus... Eu dizia só comigo, se me verem 

chorando eu vou embora aí eu não vou estudar na “escola grande”(eu achava que escola 

grande só tinha em Belém) eu queria ser uma professora de escola grande (risos). Aí fiquei, 

graças à Deus superei essa parte de chorar na hora do almoço, na hora de dormir.  

Minha madrinha estava com a filha noiva, quando ela casou foi embora morar em 

Xapuri, aí eu fui com ela para o Xapuri.  
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Lá em Xapuri fiquei morando até dezesseis anos, com minha madrinha e meu 

padrinho que eram médicos, eu chamava madrinha velha e madrinha nova, (madrinha nova 

era a que estava aniversariando e eu fui com ela para o Xapurí). Quando morávamos lá eu 

estudava no colégio das freiras chamado Divina Providência, mas o meu sonho era ser 

professora aí voltamos para Belém e minha madrinha sempre com aquela história, tu vais 

ser médica... não quero ser médica, eu quero ser professora!  

Quando nós chegamos em Belém chamei minha madrinha e disse que eu ia no 

Magalhães Barata fazer o teste de seleção porque eu queria ser professora. Fiz o teste, 

passei, fui fazer magistério, no Magalhães Barata, 1967 por aí assim, eu terminei em 1971, 

o Colégio Magalhães Barata, naquele tempo tinha Magistério, aí fiz, graças a Deus cheguei 

aonde eu queria.  

Depois começamos a sair procurando emprego, recém-formadas. Um dia encontrei 

no ônibus uma folha de jornal pedindo professoras para Breves, a gente vinha dum teste 

que tinha feito no “Guarasuco”, eu e uma turma de colegas. Então eu vi o jornal do meu 

lado, ninguém sentou ninguém pegou o jornal aí eu abri, peguei a folha de classificados,  

tinha um anúncio pedindo professoras pra Breves (eram dez vagas naquela época) aí eu fui 

lá nas cadeiras com as outras colegas (a gente ia pra casa de uma delas merendar) aí eu 

disse que não ia mais, que eu ia lá no Materiais de Construção, lá na rua dos Mundurucus. 

 O que tu vais fazer lá? Vou atrás dessa vaga aqui. Ah, então se você vai nós vamos 

também! Aí foi todo mundo comigo. Cheguei lá vi o Dr. Messias Filho na porta, eu disse, 

mas aquele é o Joãozinho, primo da minha madrinha, eu cheguei com o jornal na mão ele 

disse, não vais dizer que tu vieste pelo classificado do jornal? Eu disse foi, ele disse menina, 

tu queres ir pra Breves? Eu disse, quero! Tu sabes quem é o prefeito de Breves? Eu disse 

não, ele respondeu: o papai. Era o dr. Messias, tio da minha madrinha, eu disse: valha-me 

Deus do céu! Eu quero ir pra lá! Ele disse, tem dez vagas! E as colegas que estavam 

comigo: pode colocar nosso nome que nós vamos também! Ele: o papai tá precisando de 

dez normalistas, vocês esperem o secretário de educação está chegando, era o seu Zé 

Silva. 

Passou um pedacinho o seu Zé Silva chegou lá, disse, vamos subir, aí subimos lá 

pra uma sala, e o seu Zé Silva conversando, conversando, e conversava com uma e 

conversava com outra e eu agoniada porque tava começando a anoitecer até que eu pedi 

licença e perguntei se ele não ia entrevistar a gente porque estava escurecendo, ele disse: 

professora eu já lhe entrevistei faz é tempo! O senhor já entrevistou? Já entrevistei todo 

mundo! Pois aquela conversa, aquele papo dele era entrevistando e a gente não estava 

nem percebendo... Ele disse, se eu fosse dizer que ia começar a entrevistar, ia ficar todo 

mundo aí em polvorosa e talvez só soubesse dizer seu nome! Pronto já entrevistei todo 

mundo. Tá bem terminamos, eu disse, e agora? Agora (isso era uma segunda-feira) ele 
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disse, agora quando for depois de amanhã, estejam comigo dez horas na porta da Enasa ( 

empresa de navegação que fazia linha para Breves). Vamos comprar as passagens pra 

viajar na sexta-feira pra Breves. Quando foi na quarta-feira a gente estava na porta da 

Enasa. Eu olhava a passagem na minha mão, não queria nem acreditar que fosse verdade.  

Cheguei em casa. Minha tia dizia assim, quando tiver que fazer uma coisa minha 

filha, não diga, porque você nunca sabe o pensamento das pessoas. Às vezes, são aquelas 

pessoas que tem pensamentos negativos. Ai eu pensei comigo, hoje eu não digo nadinha, 

cheguei em casa eu disse pra ela: tia Nega eu vou lá com o papai amanhã (meu pai morava 

em Benevides, tinha vindo de Bragança e estava em Benevides). Ai ela disse, ah minha filha 

se eu soubesse que tu ias lá eu teria me programado pra ir, agora eu já assumi outro 

compromisso pra amanhã.  Ai eu só comigo, ainda bem que ela não vai, porque ai eu não 

quero que ninguém saiba. Na terça-feira fui me embora, fui lá com meu pai, cheguei lá e 

contei pra ele e ele disse, minha filha pra Ilha de Marajó? E você quer ir? Eu quero! Eu 

quero ir trabalhar! Ele disse, tá bom, se você quer ir, tem a minha benção pra ir trabalhar! 

De tarde eu vim embora pra Belém e ele tinha feito uma “canastra” pra mim (canastra 

é uma mala de tala, uma cesta de tala mas com tampa sabe? Que antigamente colocavam 

as coisas dentro e carregavam pendurada levava roupa dentro, tudinho). Tinha pedido pra 

ele fazer uma pra eu guardar apostilas, aí ele fez, eu desarrumei aquilo e arrumei e arrumei 

e arrumei a mala... e a minha tia entrou no meu quarto, mas minha filha pra que é que tu 

arrumas isso? Eu disse, to só arrumando minhas coisas aqui. Meu primo chegou e disse: 

parece que tu vais viajar? E eu, não mano, to só arrumando (risos). Passou a quarta eu fui 

comprar a passagem, fui e não disse nada, quando foi na quinta a noite, na hora do jantar 

eu disse: tia Nega eu vou lhe dizer uma coisa, amanhã eu vou viajar. E pra onde? Eu vou 

embora pra Breves, Marajó. Menina como é que tu vais pra Marajó amanhã? Aí contei a 

história. Continuei: vou eu, vai a Celeste, a Oleide, a Lenita... E ela meu Deus do céu!  

Pois é...  eu vim “dizque” pra passar um ano e acabei passando trinta e um. Foi meu 

primeiro emprego, primeiro e único, foi em Breves! 

Um dia, eu vinha passando do Acre pra Belém de navio, eu perguntei ao 

comandante que lugar era aquele, ele disse que era Breves, no Marajó eu disse, pois eu 

venho trabalhar aqui um dia! Ele disse, você vem? Eu disse, venho! Minha madrinha tava 

amamentando um nenê, e disse, minha filha deixa de dizer besteira, como é que tu vens 

trabalhar aqui? Tu não sabes nem que lugar é esse! Mas eu gostei daqui, eu venho 

trabalhar um dia. Quatro anos depois, passamos de novo, numa semana santa, a cidade 

estava toda pintadinha de branco. Eu olhei pela vidraça, disse, comandante aqui não é o 

lugar que venho trabalhar? Ele disse, você falou menina, na outra viagem, que você vinha 
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trabalhar... Pois eu venho trabalhar aqui! E fui trabalhar em Breves, meu primeiro e único 

trabalho foi lá, saí aposentada. 

Quando morei em Xapuri, no Acre, eu fiz o Ginásio Normal Regional (como era em 

Breves, naquela época que cheguei em 1972). Voltamos do Acre pra Belém, meus 

padrinhos que eram médicos, queriam que eu fizesse medicina, mas eu não quis, eu quis 

fazer magistério! 

Eu acho que a influência do meu pai, da minha avó, de ver... eu achava tão bonito 

eles se dedicarem e ajudarem, e achava mais bonito aquelas pessoas, parece assim que 

elas iam despertando quando iam aprendendo a escrever o nome, eu achava aquilo muito 

bonito, dizia, meu Deus nessa idade da certo? Eu me dediquei a essa parte, eu não quis 

medicina, fui pro magistério.    

 

“Não podemos conceber educação sem cultura, nem cultura separada da educação”. Em 

seu livro Breves em breves passos, você discorre sobre essa temática. Neste sentido, quais 

são as fontes que contribuíram para a sua ação docente?  

De falar “povo sem cultura é povo sem memória” eu me lembro muito que meu pai 

falava isso. Ele trabalhava também no campo de aviação em Bragança (quando ele tava no 

campo de aviação a gente tava nas escolas da cidade, do Patrionato). Quando ele ia pro 

interior, onde tinham as roças do nosso sítio, a gente ia com ele e ficava com a minha prima, 

que era afilhada dele. Ela era professora no interior também, aí a gente estudava com ela e 

meu pai dizia assim, nós não temos aonde procurar, a gente procura dentro daquilo que a 

gente aprendeu! Eu sei ler, eu sei escrever, então eu vou procurar dentro daquilo que eu 

aprendi. Pra conservar essa parte de cultura.  

Por que o boi? A gente não tinha, nem sabia o que era pesquisa, então ele dizia, 

guarde na memória isso. De onde veio o boi? Por que veio? As cantigas de boi a gente 

guardava tudo na memória. Aquelas leituras de cordel, a gente decorava muito aquilo, era 

no tempo da “decoreba”, né? Aí ele dizia, a memória é pra guardar essas coisas, a gente 

não tem onde pesquisar... então, vamos fazer na memória! E eu gostava muito de falar isso 

lá em Breves, “povo sem cultura é povo sem memória!” 

   É um relicário, guardar na memória, é um relicário aquilo pra gente né? 

 

Sobre o livro Breves em breves passos 

     A gente ia perguntando, quer dizer era de passo em passo pegando alguma 

informação, ia lá na casa da dona Raimunda, da dona Maria, do seu João, perguntava pra 

um, perguntava pra outro, e assim que foi surgindo o livro Breves em breves passos. As 

datas históricas foram tiradas da nomenclatura do município, mas o resto foi se informando 

com as pessoas e de passo em passo nós fomos montando a história de Breves. Não citei 
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nomes de autores nem nada, porque isso aqui foi tirado do povo, a gente ia com as 

pessoas, pesquisando, perguntando, informações, por exemplo, do cordão de pássaros, 

sobre a cultura, o círio, essas coisas nós fomos perguntando, porque a gente não tinha de 

onde tirar. Procurávamos sempre as pessoas mais velhas como o seu Felipe Nemer, seu 

Gringo, dona Raimunda (chamavam de Dona Raimundo na porque ela já morreu), o seu Zé 

Silva, o seu Mario Curica, a mãe da dona Piedade, a professora Áurea, o seu Totinha, o seu 

Márcio Furtado, tantas outras pessoas que não vêm à lembrança mais que foram 

fundamentais para esse trabalho. 

 

A trajetória profissional. 

Como teve início sua trajetória profissional? 

Chegamos em Breves em 24 de fevereiro de 1972, nós causamos logo assim um 

pavor nas professoras da cidade, porque muitas delas pensavam que nós íamos tirar a sua 

vaga e, ficou assim um clima ruim, porque elas olhavam pra gente e diziam, são essas as 

famosas normalistas? Quando nos apresentaram fomos direto para a Emerentina, que era a 

escola que funcionava naquele tempo, era Emerentina e Santo Agostinho. Aí as professoras 

ficaram apavoradas pensando que nós íamos tirar as vagas delas, chegamos em dez 

normalistas. 

 

Essas professoras tinham o Ensino Normal? 

  Não, elas eram regentes de ensino, muitas delas não saíram do segundo ano 

primário aí elas eram nomeadas pelo Estado, naquele tempo tinha aquelas nomeações do 

Estado e tudo e elas achavam que a gente ia tirar as vagas delas, ficaram assim tudo “de 

ponta” conosco. Numa reunião no Emerentina eu disse que a gente não estava ali pra tirar a 

vaga de ninguém, que nós tínhamos ido por causa do anúncio de jornal que eu levei comigo, 

e nós viemos atrás daquelas vagas e não das delas. Não quero citar nomes de professoras, 

mas umas ficaram até “de mal” conosco, como diziam naquele tempo (risos) tolice... Depois 

se acalmaram e viram que não era isso tudo, e nós pelejamos muito com elas pra 

continuarem a estudar mas elas não quiseram... Então eu acho que não gostavam muito de 

estudar de “queimar pestana” né? 

 Bom, ficamos, primeira turma de dez normalistas, depois, terminado o ano (1972), 

algumas vieram embora porque achavam que a cidade era muito calma, triste, e eu fui 

ficando, gostava de lugar calmo, sempre gostei, fiquei e lá passei os trinta anos de minha 

vida, trabalhando com educação, trabalhando na Secretaria de Educação. 

Trabalhei primeiro nas escolas, depois o prefeito e seu José Silva me convidaram pra 

trabalhar pelo município, aí eu fiquei trabalhando pelo Estado e pelo Município. Pelo Estado 

dando aula, de manhã no Emerentina, à tarde e à noite no Miguel Bitar. Depois eu assumi a 
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Secretaria de Educação do município e pedi ao seu Estácio que era o prefeito, (a essas 

alturas eu já tinha feito o pedagogia) pra ele criar um quadro de Supervisão Escolar, porque 

não tinha em Breves, ele criou e eu deixei a secretaria com o seu Marcio Furtado, porque o 

seu Márcio era uma pessoa que eu tinha muito respeito por ele, tinha como se fosse um pai 

ali, e não me sentia bem o chefiando. 

Passei a viajar pro interior para ministrar os meus cursos e não deslocar os 

professores até a cidade porque era muito difícil pra eles. Eu preparava material e ia pra 

zona rural (era o tempo do mimeógrafo), rodava aquele monte de apostila de trabalhos pra 

dar treinamento aos professores, dar cursos pra eles nas escolas, pra melhorar, porque era 

gente que tinha primeiro ano de primário, como chamava naquele tempo. A gente levava 

material pra escola e eu sempre preparava um grupo de livros. Tudo que os alunos iriam 

receber eu fazia um bloco pra levar aos professores e eles poderem pesquisar ali. 

Frei José, finado Frei Dolsé, eu preparava as apostilas e eles saíam para as 

“desobriga” na zona rural. Os padres cansaram de levar material pra mim na zona rural pra 

não parar as aulas lá pros professores, eles levavam o material quando eu passavam eu ia 

recolhendo, exercícios tudinho... 

Adriana: O que é desobriga? 

Era o dia de visita, como a gente dizia, de visita do padre e que tinha catequese 

tudinho, e eles aproveitavam e levavam meu material e era geralmente onde nós tínhamos 

escolas também eles tinham a comunidade montada. Eles levavam material pra mim, pros 

professores não perderem tempo, não ficarem sem trabalho, sem exercício, pra não perder 

a vontade também, porque se você manda hoje uma apostila e vai mandar outra daqui a 

cinco meses, já não se tinha mais “graça” naquele trabalho. 

 

 De que forma ocorreu sua experiência no âmbito escolar? 

Um dia eu descobri que no Emerentina tinha uma tuba velha, aquele instrumento 

musical, aí eu perguntei pras crianças se eles dançavam carimbó, se eles sabiam dançar 

carimbó, mas naquele tempo, não tinha... acho que nem sabiam o que era carimbó.  Ah eu 

já vi, disse um, eu trabalhava com prézinho e trabalhava com uma 5ª série. A Rosa, nossa 

diretora, pediu pra que eu assumisse a quinta série porque tinha um aluno que era “um 

perigo”, aí ela queria que eu colocasse o aluno “no lugar” e as outras professoras todas 

tinham medo dele, já tinham corrido dele, ai eu ficava com o “prézinho” e essa quinta série. 

Às crianças de prézinho eu perguntei se eles queriam aprender a dançar carimbó, queriam! 

 Dia de sábado de manhã eu pedia a tuba emprestada lá da escola e ensaiava com eles, 

ensaiava dançar o carimbó, eu tocava a tuba e eles dançavam e eu ensinava como era 

(risos). Eu sei que com essa história de carimbó, nós dançamos em festa de aniversário e 
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tudo (risos), convidavam o grupo, lá íamos nós dançar carimbó, eu tocando a tuba e eles 

dançando e cantando (risos). Demos muitos shows lá por Breves (risos). 

Um dia eu estou com eles na escola, quando chega uma mãe, muito “amuada”! Eu 

queria falar com a professora Nazaré, sou eu, a senhora é mãe de quem? Ela se identificou. 

Mas não ia fazer reunião com os pais, eu disse: mas eu ainda não lhe vi na reunião, é 

porque eu estou sempre ocupada, ainda não pude vir! Mas agora me disseram que a 

senhora tá ensinando “macumba” pros meninos na escola, e eu quero lhe dizer que meu 

filho não dança macumba! Quem foi que lhe deu essa notícia? Ah, disseram que a senhora 

tava ensinando macumba! A senhora senta por favor, e a senhora vai assistir o que que a 

gente vai dançar! A gente faz aqui uma dança chamada carimbó! Que faz parte da nossa 

cultura paraense, é uma dança paraense, chamada carimbó! Não tem nada a ver com 

macumba, é porque é tocada na tuba e quem bate na tuba sou eu e quem canta sou eu, a 

senhora vai assistir. Ela sentou lá, assistiu, depois veio me pedir desculpas. Ela tinha 

achado bonita a dança, nunca mais deixou de acompanhar o grupo, por onde a gente ia 

dançar aquela mãe tava sempre me ajudando, trocar roupa dos menino e abotoar aqui, bota 

gravata e bota o cinto, ela tava sempre ajudando a gente. 

No Ginásio Miguel Bitar (era a universidade de Breves naquela época né?), dia de 

sábado á tarde eu sentava... Você sabe que naquela época em Breves, em 1972, tinha 

muito jovem que nunca tinha vindo a Belém? Eles não tinham oportunidade, desde o 

transporte era difícil tudinho, então eles perguntavam pra mim, professora como é Belém? 

Vou contar pra vocês como é Belém, e a gente sentava naquele salão do Miguel Bitar, a 

gente sentava no chão, a gente anoitecia ali conversando, eu contando pra eles como era 

Belém, quais eram os cursos que existia, científico, técnico, pedagógico, enfim, contando 

pra eles. Porque muitos estavam terminando o Ginásio Normal e alguns estavam pensando 

em vir pra Belém, mas, não sabiam como era e eu explicava à eles o quê era o quê. O curso 

técnico dava chance de chegar até aonde... o magistério, tudo...  era uma tarde de 

formação, os nossos sábados.  

E eles perguntavam e perguntavam e perguntavam... e eu conversava isso tudo com 

meus alunos. Também na hora que um falhava eu ia bater na casa saber porque que tinha 

falhado porque que não foi pra aula e tudo. Eu tinha uma comunicação muito grande com os 

pais, com as famílias dos meus alunos. 

 

Entre os anos de 1976 e 2002 você atuou como Chefe de Divisão de Cultura, departamento 

que nesta época era vinculado à Secretaria Municipal de Educação, quais suas funções e 

principais experiências neste cargo? 
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Comecei a pensar, meu Deus, um município tão grande e não tem um grupo de 

dança, não tem uma coisa assim... têm tantos jovens que não fazem nada e que poderiam 

se apresentar e tudo!  

 

Os grupos de dança: 

Primeiro eu levei a minha prima que mora hoje no Tauá, levei ela em Breves pra 

montar um Grupo de Marujada, ela montou, mas eram adultos, era professora Vitalina, 

professora Graça Barros, seu Atacílio da Sucam que dançavam, professora Bernadete, 

enfim, muita gente, muitos professores dançaram com a gente, Raimundo do SESP, a 

Socorro Cunha... não tínhamos um local ensaiar, nem tinha horário, fomos ensaiar debaixo 

do coqueiro lá de casa, aí eu botava uma lâmpada em cima da janela do meu quarto e a 

gente dançava tudo no quintal debaixo do meu coqueiro lá (risos). Eles se apresentaram em 

muitos lugares. 

 Depois eu comecei, tenho que colocar um grupo de danças, mas que seja diferente. 

Aí comecei o Nheengaíbas, deu certo. Do Nheengaíbas eu comecei o Tairín, que era como 

se fosse assim o abecedário; primeiro entravam no Tairín, depois passava pro 

Nheengaíbas. Aprendia lá no Tairín e quando tinha uma vaga entrava no Nheengaíbas 

porque não tinha vaga! Passavam o ano todo esperando a sua vez! E era todo mundo 

ensaiando no quintal de casa, quando chovia tirava tudo do meio da minha sala, é aqui! 

 Era quem quisesse e quem tivesse o dom! Eu dizia pra eles, é muito importante que 

você goste! Tudo que você vai fazer quando você faz porque gosta, a coisa sai muito 

melhor, então não faça nada obrigado, se você não quiser diga eu não quero, eu não gosto! 

Mas professora eu vim aqui, porque eu quero! Então vamos lutar, pra conseguir essa sua 

vaga. Tinha meninos que passavam o ano todinho assistindo o ensaio do Nheengaíbas, 

aprendia as danças tudinho sentado lá nos bancos da casa da cultura, lá do Cine Yeda, que 

era lá que era a casa da cultura de Breves, de primeiro. Eles ficavam sentados lá, 

levantavam dançavam aprendiam todos os movimentos, até que um dia tinha uma vaga pra 

um, aí fazia uma seleção e entrava lá. 

 

E a música? Havia um grupo que tocava? 

Quando um dia eu vi o caboco Gito tocando eu disse, eu conheço esse senhor, mas 

não é daqui da música, eu já vi esse senhor, deixa eu ver... no cemitério! Ai disseram: ele é 

coveiro do cemitério, ele e o Duquita, eu disse, ah não e parti pro gabinete! Seu prefeito eu 

queria fazer um pedido (se eu não me engano eu não sei se era o Gervásio ou se era o seu 

Estácio naquela época) diga, o que é que você quer? Eu quero dois funcionários seu. Quem 

é que a senhora quer? Quero o caboco Gito e quero o Duquita pra trabalhar comigo! 

Professora, a senhora vai tirar nossos coveiros? Por isso mesmo! Dois homens que tem o 
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dom da música! Tocam “de ouvido”! Nunca sentaram num banco pra aprender as notas 

musicais, e estão se estragando, cavando buraco pra enterrar gente!...Chega o fim do dia 

estão com as mãos duras... (eu sei porque naquela época eu tocava violão também, mas 

depois que eu quebrei o dedo nunca mais eu consegui) E eu sei o quanto isso é doído a 

gente querer dar uma pestana e não conseguir dobrar os dedos, quanto mais cavando barro 

duro pra enterrar...Por favor, coloque outra pessoa lá no lugar deles e me dê os dois! Ah 

professora é só porque é você que tá pedindo (risos). 

Aí quando eles vieram: foi a senhora que pediu? Foi, porque eu acho injusto vocês, 

dois músicos, dois artistas, estarem se acabando do jeito que estão, enterrando gente lá, e 

eu queria vocês pra cá, mas quero que vocês passem esse dom de vocês para os outros, 

quer dizer, passem o dom não, mas que ajude a aperfeiçoar quem tem o dom e não tem 

ninguém pra ensinar... 

 Não tinha espaço lá na secretaria, chamei o Augusto Barros, me dá tua sala, passa 

lá pra minha sala comigo porque eles vão fazer uma sala de música aqui. Ele passou pra lá 

comigo e nós colocamos as cadeiras, e lá eles davam aula pra quem quisesse aprender! 

Mas era assim vinham fazia aula iam embora, eles não tinham compromisso assim de ficar 

entende? Digamos que tiravam as dúvidas. Vinha outro aprendia o que queria, quando 

aprendia já ia saindo. Já tinham aquele dom, faltava uma orientação. Essa orientação a 

gente dava lá. 

 

E assim se formou o grupo que tocava para o Nheengaíbas dançar? 

Assim foi, a gente via aqueles que tinham o dom e fomos chamando, foi o Tita, ai 

vem não sei quem... vem o Nazareno, formamos o grupo e assim a gente ia...  

O Ed Carlos e o Enil Pureza criaram se eu não me engano o Tangará... não... eles 

montaram... um grupo de danças também porque eles começaram a trabalhar e começaram 

a se interessar aí montaram um grupo.  E o Tangará já foram uns jovens lá da Santa Cruz, 

quer dizer foi jogando as sementes... Já tinha um grupo lá no bairro do Aeroporto, já tinha 

outro grupo lá no bairro da Cidade Nova (que era do Enil com o Edi). Agora parece que não 

tem nenhum... Eu fico triste de saber...  

 Tinha também um outro grupo que era o Paruara, era assim, digamos que o Paruara 

fosse a alfabetização, aí o Tairín já era a primeira série (risos), primeira e segunda série. O 

Nheengaíbas tinha assim uma concentração, e eles se concentravam naquilo...eu vou 

primeiro no Paruara, o Paruara era formado primeiro só de meninas, aí... eu convidei 

meninos e meninas, só que o meninos eram muito preguiçosos, só vinham quando queriam 

até que as meninas se invocaram e: nós não queremos mais homens, queremos só mulher! 

Nós vamos dançar mulher com mulher! Umas se vestem de homem e outras se vestem de 

mulher (risos). Eu dizia pra eles, tem que ter decisão! Ai cortaram os homens do grupo. Aí 
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ficou o Paruara, do Paruara pro Tairín (Taírin no linguajar indígena quer dizer pequeno, 

miúdo. E o Nheengaíbas era o falar diferente, falar errado). 

 Os outros grupos não tiveram assim a chance de sair, mas na cidade aonde 

precisasse eles estavam e todos participavam, mas pra viajar foi só o Nheengaíbas.  A 

despesa era grande e a responsabilidade também, eu saía com eles, eu não dormia, com 

medo das meninas ficarem namorando e fugindo... Uma noite peguei uma pulando escada 

de lençol numa janela em São Sebastião da Boa Vista! Aí, pode voltar! (risos) 

O seu Márcio faleceu e eu pedi ao seu Gervásio que colocasse o nome dele na Casa 

da Cultura, seu Gervásio queria colocar outro nome e eu pedi que colocasse o nome dele. 

O seu Márcio me deu muita força pra criar essa parte da cultura também, ele dizia que 

achava muito triste não ter assim, uma cultura divulgada em Breves, ele dizia, cultura nós 

temos, só que não é divulgada. Aí... graças a Deus, colocaram o nome, não teve problema 

nenhum. 

Mas, eu acho que a Casa da Cultura está devendo muito porque deixaram 

praticamente ao léu... Agora eu não sei como é que está, mas quando eu fui em julho em 

Breves estava triste, eu nem entrei! Não entrei lá porque fiquei muito triste de ver tudo sujo, 

parece que tinham feito uma festa lá (como sempre) porque ali virou lugar de coquetel e 

festa né? E deixaram tudo sujo, eu passei uma semana e aqueles balões lá no chão, tudo 

sujo, agora eu não sei como é que está... 

 

A senhora saiu da Secretaria de Educação e da Supervisão para a Divisão de Cultura? 

 Eu fiquei na parte da supervisão, passava uns dias na zona rural, treinando os 

nossos professores, vendo as necessidades, voltava pra cidade e fazia o trabalho de cultura 

com o pessoal da cidade e assim a gente ia fazendo, um bocadinho aqui, um bocadinho 

ali... 

 

Na divisão de cultura, quais as principais experiências, além do grupo de danças que a 

senhora já explicou? 

 Foi a parte da criação do Festival Brevense de Folclore, porque me preocupava 

muito essa parte também. Quando eu pensei no festival do folclore, eu pensei numa coisa 

que a gente pudesse trabalhar, mas que fosse assim mais fácil (pela falta de lugar de 

pesquisa) aí eu pensava, se for trabalhar com lenda geralmente, muita gente conhece as 

lendas e é uma coisa que está morrendo! Ninguém (já tava na época da televisão) vai lá 

com a vovó ouvir uma história, todo mundo “se prega” na televisão.  

Eu queria uma coisa que permanecesse, tanto que quando nós criamos o festival, 

uma coisa que me preocupava era que eu queria assim que as pessoas ficassem... 

quisesse... uma “rainha”, então nós fazíamos todo tempo a Rainha do Folclore. Mas eu não 
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queria que a rainha escolhida fosse uma menina, eu queria a lenda! Que a lenda fosse a 

rainha porque assim as pessoas lembrariam sempre que era “A lenda” e não a pessoa. Que 

guardassem “A lenda”, e ai graças a Deus que as escolas concordaram e nós começamos a 

fazer desde o primeiro festival... 

Porque se você quer a lenda você tem que pesquisar, mesmo quando era contada 

pelo João, “o João me contou a lenda do boto...” 

Quais as maiores dificuldades que você enfrentou? 

O isolamento. Não tinha onde fazer uma pesquisa, Breves é um município grande e 

que não se trata das pessoas só da zona urbana, a zona rural é aquela imensidão e é difícil 

de chegar a cada lugar daqueles. Ainda consegui que alguns professores da zona rural 

estivessem em Breves na época do festival de folclore, ficavam encantados. Mas como que 

eles iam fazer aquele trabalho lá dentro dos rios? Não tinha como! 

 Tinham algumas escolas que faziam, digamos que a escola funcionava na casa de 

um agente de saúde e ele dava apoio a escola, então a professora podia fazer alguma 

coisa, por exemplo, você dava pra ela umas peças de papel crepom, ela não podia fazer 

roupas de tecido, fazia com papel, eu cansei de colocar isso pra eles, e eles cansaram de 

fazer “draminha” dentro da escola vestidos de papel crepom, quando acabava tava todo 

mundo de cor... (risos) mas fazia. Eu mostrava como eles podiam fazer com folhas secas de 

bananeira... com coisas da natureza... 

 Na estrada Breves-Anajás, tinha a Comunidade São Tomé, agora eu não sei se 

ainda fazem isso, mas, eles faziam no mês de julho, o dia do produtor rural. Eles faziam 

uma festa que escolhia “A Rainha do produtor rural”. Então no meu tempo eu sempre ia pra 

lá ajudá-los, às vezes, eu dormia lá na Comunidade pra poder fazer. Eu fazia a roupa deles 

de bananeira, fazia de maniva, o milho pregado, digamos, quando eles iam apresentar o 

produto. Eles escolhiam três produtos pra destacar naquela festa, digamos fosse, a 

mandioca, o milho e a banana ai a gente usava o produto na roupa da menina que ia 

concorrer. 

O festival, a festa, a encenação, de alguma maneira, eles não tinham de onde buscar 

as ideias das coisas mas eles tinham na cabeça, então vamos mostrar, eu fazia questão de 

estar lá com eles pra mostrar, pra dar uma ideia, vamos fazer desse jeito aqui quem sabe 

não dá melhor, entende? Sempre dava um empurrãozinho. Cansei de ir, o Nheengaíbas 

andou por aquelas casas de noite! Não tinha onde dormir, a gente dormia pelo chão, 

passava a noite por lá, mas ia pra lá pra se apresentar, pra prestigiar... 

Aquelas apresentações... cheias de gente... no meio daquelas salas... Eles 

dançavam bem, justiça se faça, porque eu exigia deles, eu não tinha formação musical 

nenhuma, eu fazia por curiosidade! A coreografia a roupa, tudinho, porque eu queria fazer! 

Mas não tinha de onde tirar então eu fazia à nossa maneira e aquilo me deixava feliz de vê-
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los dançar, dançar com a alma! Eles davam um show e todo mundo aplaudia. Cansei de ver 

isso naquelas manhãs de sábado e domingo. Ia pra zona rural e os levava dentro daquelas 

caçambas, ia embora... 

 

 O Projeto Raizes 

Eu via aqueles meninos na rua e aquilo me deixava tão agoniada! Peguei tirei seis 

meninos e seis meninas e levei lá pra secretaria de cultura, ali eu colocava eles pra fazer o 

que eu sabia fazer. Botava as meninas pra pintar pra bordar...  dona Maria do Cuiú cansou 

de ir pra lá me ajudar a ensinar pintura pra elas e o meninos também... Aí pensei, o quê que 

eu vou botar esses meninos pra fazer? “Bora” procurar raízes! Bora trabalhar com raízes! O 

que nós vamos fazer com raízes? Não sei, vamos vê o que dá pra fazer! Olhem essas 

raízes aqui eu achei dentro d‟água, eu lavei, lixei e hoje elas estão aqui transformadas em 

arranjos, todo mundo que chega aqui quer comprar raízes, então vamos fazer isso, um meio 

pra gente comprar material pra vocês trabalharem!...Pedi um barco ao prefeito, fomos à 

beira do rio, mas tinha que tá seco porque nós vamos andar por dentro da lama pra procurar 

raízes dentro da lama professora? E tem mais, tem que saber como é, não é qualquer 

pedaço de pau velho! Tem que namorar a raiz vê pra que ela serve! Eles encostavam a cara 

na raiz, namorando a raiz (risos). Vê se ela tem algum formato e se vocês não souberem 

distinguir, me falem que eu estou aqui por perto! Professora esse aqui tem cara de 

macaco... esse aqui tem cara de leão... 

Botava dentro do barco, chegava na cidade colocava dentro dum carro, levava pra 

Divisão de Cultura, lavava tudinho com a escovinha, botava pra secar. Quando era de 

manhã, que o sol abria botava pra secar, quando secava, agora vamos lixar...  Ensinava pra 

eles como era, agora envernizar, trabalho dos homens isso, mas as meninas queriam vir pra 

cima pra vê como era, é deles o trabalho mas vocês aprendem porque quem vai fazer os 

arranjos são vocês! Vocês vão ver como eu faço e depois vocês vão fazer! Conclusão, 

fizemos uma porção de arranjos. Eu vinha aqui em Belém, comprei flores de tecido, (estava 

muito na moda flores de tecido) levei, fizemos um bando de arranjos, vendemos tudinho, 

não sobrou uma raiz! 

 Vendemos, comprei material escolar pra eles, ainda fiz uma mesadinha pra eles, 

cada um ganhou tanto, olha isso aqui é pra levar pra casa! E eu tinha conversado com o 

prefeito e ele me dava todo mês doze cestas, ele me dava, digamos 700 reais, eu ia com 

eles ao supermercado e dividia aqueles 700 reais em doze cestas. Tinha o lado do incentivo 

pra que eles não andassem na rua, não fossem mexer no que era dos outros e todo tempo 

doutrinando, eu dizia, vocês estão vendo?A gente pode aproveitar pau velho, mas não vai 

mexer no ouro de ninguém! 
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Aí num outro dia: vamos pra estrada? Mas o que nós vamos fazer? Vamos atrás de 

galho velho! Íamos para as roças, pra beira da estrada, pegava um carro da prefeitura e ia, 

pegava semente, pegava galhos, tudo que a gente encontrava ia trazendo... Tem um 

menino que fazia parte daquele grupo, o Enoque, era o mais velho deles, ele tinha muita 

facilidade de fazer barquinho, de fazer mesinha de pedaço de madeira... muitas serrarias me 

davam pedaço de madeira boa e ele transformava tudinho, ele fazia e ainda ia ensinando os 

outros.  

 

Em relação ao período acima citado, como você caracterizaria a relevância dispensada à 

cultura local, pelos gestores? 

 Tinha apoio, mas ainda não era o apoio que a gente queria ter, mas tinha o apoio. 

Por exemplo, quando eu dizia assim, o festival de folclore vai chegar, ai digamos, ah 

professora... esse ano não tem, porque tá ruim, tá assim... não tem dinheiro... não sei o 

que... Eu dizia, tudo bem eu vou pra rádio dizer a comunidade,  nós não vamos fazer o 

festival porque a prefeitura este ano não tem condições! Mas eu vou na rádio! E vou falar 

pra comunidade, porque vocês sabem que quem faz o festival é a comunidade. Passava 

uns dez minutos o prefeito mandava me chamar, professora nós vamos dar um jeito... 

vamos  mexer aqui... 

Num instante davam um jeitinho! Mas eu fazia ameaças!... Eu tinha facilidade porque 

fazia programa na rádio (risos). 

 

Contribuições à Educação e a Cultura Marajoara.  

Na sua opinião, o que é cultura popular e qual sua importância para o desenvolvimento de 

uma sociedade? 

Eu acho assim que tudo que nós estamos falando já é uma definição da cultura popular. 

É o fazer, é o dizer, é o conversar do povo né? É um “dito”, como eles dizem, um dito é um 

ditado, é um “causo”, é um conto, a própria parte de Festival de Folclore que envolve 

cantigas de roda, a tentativa de salvar as lendas. 

Porque hoje em dia, ainda mais agora na época da internet né? Não tem mais tempo da 

vovó contar uma história, uma lenda pro netinho, então eu acho que o que nós estamos 

falando, conversando, já é uma definição de cultura popular. E que a importância pra uma 

sociedade é muito grande! Agora é preciso que alguém dê importância pra ouvir, pra falar, 

pra preservar essa cultura, pra apoiar, principalmente o apoio...  

Hoje em dia eu chego na casa dos meus tios lá no interior de Bragança, lá dentro das 

roças e eu digo pra ele, tio acabou o nosso tempo de sentar na porta e conversar. Porque 

agora já tem a televisão, ninguém vê mais o vizinho com a lamparina na cabeça pelo meio 

do caminho pra sentar e conversar na sua porta.  Todo mundo se joga pra dentro duma sala 
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pra assistir televisão! Então essa preservação é muito importante, esse apoio pra que essa 

sociedade não perca a sua cultura, porque “povo sem cultura é povo sem memória!” 

A gente não tem nada contra as outras culturas, que venham, mas que venham pra 

acrescentar, e não pra tampar a nossa... enterrar... 

 

Analisando pessoalmente sua trajetória profissional, quais as ações que você considera as 

mais significativas como contribuição à educação e à cultura no município de Breves?   

               A maior importância pra mim era vê aquele pessoal se envolver naquele festival. 

Por exemplo, quando um aluno era escolhido pra ser o boto, aquele menino se virava, a 

escola fazia com ele, quer dizer não era só ele, mas a escola se dispunha de um grupo de 

professores que vinham com ele, faziam, ensaiavam, procuravam fazer o melhor possível. 

No dia da apresentação aquele ginásio de esporte lotado de gente, lotado mesmo. Centur, 

Paratur, mandou muita gente pra lá, pra vê o festival de perto, criou-se assim, um clima de 

festival, de festival de folclore, porque tudo parava no dia do festival, as festas, os bares, era 

todo mundo ali, o ginásio lotado, então aquilo ali pra mim era o máximo!   

 

Entendendo a cultura popular como um “patrimônio imaterial”, de que forma você analisa o 

papel da escola na preservação deste bem? 

Eu acho assim, que a semente foi plantada! Agora, precisa de agricultores que 

tomem conta desta “semente”. Esse agricultor ou esses agricultores que vão cuidar desta 

roça são as escolas. As escolas tem que fazer com que o que foi esquecido volte, o que foi 

deixado de lado volte e o que ainda está “tateando” para nascer, as primeiras folhinhas, que 

eles adubem bem e façam desenvolver. Porque eu acho que o que era mais difícil, era 

começar esse trabalho de pesquisa, sem nada, “na cara e na coragem” como nós 

começamos. 

 Já são vinte e tantos anos de festival, então as escolas já tem um bom 

embasamento pra tocar pra frente e não deixar. Trazer de volta os festivais de quadrilha, os 

cordões de pássaro, festival de folclore, grupos de dança, dá a mão dá o amparo...  O 

Nheengaíbas, por exemplo, tá precisando de alguém que ajude eles se erguerem, não são 

os mesmos dançarinos, aqueles dançarinos já passaram, mas tem outros que querem 

dançar, tem um pessoal do Tairín que saiu, os netos agora que já estão vindo.  

Então precisa que alguém dê essa força, de esse apoio, porque eu dizia sempre pra 

eles quando a gente saía, vamos dançar em Curralinho, não esqueçam de se comportar 

como devem, como vocês sabem, porque na hora que você fizer uma grosseria, na hora 

que você fizer uma coisa errada não vão dizer assim, foi o João, foi o Antônio, foi o Pedro. 

Vão dizer que foi quem? O Nheengaíbas! De onde é o Nheengaíbas? De Breves! Quer 

dizer, vai cair na “costa” do grupo, na “costa” do município, uma falta de educação que é 
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sua! E que você tá cometendo não por falta de orientação, mas talvez porque você queira 

aparecer e acabou se enterrando e enterrando os outros que estão com você! Quer dizer 

esse apoio que precisa ser dado pra cultura, tem que vir da escola, principalmente da escola 

que já sabe como é que se faz um trabalho e que faz o trabalho do festival e de todos os 

festivais. 

As autoridades também têm que dar apoio, porque quando eu estava lá, eu “batia o 

pé” e ameaça ir pra televisão, pro rádio, mas, eu me garantia, certas coisas eu tinha essa 

intimidade de dizer! 

Passei todas essas coisas em Breves, quando entrava um prefeito eu dizia, não visto 

camisa de político, não vou a comício, não faço propaganda política, não coloco cartaz na 

minha porta, agora se precisar do meu trabalho, conte comigo! Eu estou aqui pra trabalhar! 

De outra maneira não, mas pra trabalhar! Então eu passei esses anos todos. Nunca, 

nenhum prefeito me demitiu, entrava no gabinete, meu cargo esta a disposição, eu sei que 

tem que colocar o cargo à disposição! Ainda mais cargo de confiança. Eles diziam: então a 

senhora vai continuar trabalhando! Nunca nenhum prefeito me demitiu graças à Deus! 

 

 

O próximo capítulo apresentará algumas ações/produções artísticas de 

Nazaré Oliveira, durante sua trajetória na diretoria da Divisão de Cultura e Desportos 

de Breves. Categorizado e estruturado a partir de registros fotográficos sob 

diferentes enfoques. A tentativa é conduzir e instigar nossa sensibilidade, que no 

dizer de Fayga Ostrower (2013: 12) é “uma porta de entrada das sensações. […] 

Uma abertura constante ao mundo e nos liga de modo imediato ao acontecer em 

torno de nós". Aparentemente, Nazaré Oliveira é quem abriu a porta da sensibilidade 

para experiências que valorizem o cotidiano e as tradições dos brevenses de todas 

as idades.  
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NAVEGANDO II 

 

Espiando a paisagem pela câmera de Nazaré Oliveira. 

 

 

Foto 12 – Navio no estreito de Breves. Fonte: acervo fotográfico da Divisão de Cultura. 
 

 

 

PARAUAHU 

 

Parauhau, tu és a estrada do caboclo 

És a morada do boto, da mãe d’água, do água-pé 

As tuas águas, levam paz, trazem alegria 

Também trazem as jangadas no remanso da maré. 

 

               Música e letra: Nazaré Oliveira (s/d). 
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Hoje, um fato é incontestável: a fotografia, em suas múltiplas formas, 
se afirma cada vez mais como um modo de expressão, de 
informação e de comunicação, íntegra, essencial e especifica. Nós a 
enxergamos em toda parte sem, muitas vezes, enxergá-las  
realmente. Olhamos sem ver. 

                                                                    Mary Del Priore, (2005:91) 

 

Quando se observa uma fotografia, são diversas as percepções, análises e 

reflexões que se propagam pelo olhar de quem realmente as vê. Curiosidades? 

Memórias? Identidades? Estranhamentos? Quantas janelas se abrem num olhar 

interessado em encontrar respostas às indagações suscitadas neste exercício de 

leitura de fotografias? Prazeroso para muitos, inquieto para outros e ainda nostálgico 

para alguns? 

No processo de investigação para a construção desta narrativa, um leque de 

possibilidades se abriu no sentido de produzi-la. O uso da linguagem visual, por 

meio de antigas fotografias foi uma delas.  

As fotos do arquivo pessoal de Nazaré Oliveira apresentadas neste estudo 

foram conseguidas – emprestadas apenas para esta pesquisa – por intermédio do 

professor Carlos Élvio, que durante um longo período atuou como coordenador da 

Universidade Federal do Pará - UFPa/Campus do Marajó – Breves, e  recebeu como 

doação das mãos da professora Nazaré, vários objetos de cunho pessoal como: 

discos de vinil, um violão, livros, cartões postais, revistas, entre outros. Dentre estes, 

um álbum fotográfico com imagens reveladoras de tempos pretéritos que exibem 

uma história de vida pessoal/profissional imbricada no cotidiano marajoara. 

Segundo Nazaré Oliveira, durante o período em que atuou na Secretaria de 

Educação e Divisão de Cultura, foram organizados por ela um total de sessenta 

álbuns fotográfico. Com esta iniciativa foi possível documentar iconograficamente a 

vida sociocultural da cidade, referendando assim suas preocupações com o registro 

histórico de Breves.  

Encontrar álbuns fotográficos minuciosamente intitulados, legendados e 

organizados por Nazaré, foi como encontrar mapas que orientam um caminho para 

inúmeras fontes de pesquisa e documentação histórica local. Obviamente que estes 
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“tesouros” necessitavam ser explorados/publicados e ao mesmo tempo preservados 

em arquivos digitalizados. 

A partir da descoberta – durante investigação para este estudo – de partes 

deste acervo fotográfico foi possível “enxergar” literalmente modos de expressão, de 

comunicação e de nuances do perfil pessoal/profissional atuante e dinâmico das/nas 

produções de Nazaré Oliveira em consonância com todas as pessoas que com ela 

conformaram trilhas, caminhos e imagens que distinguem o patrimônio cultural local. 

De acordo com Roldan e Viadel (2012: 53), “as imagens fotográficas, do mesmo 

modo que todas as imagens visuais e todas as linguagens são uma construção 

cultural”, sendo assim, para a escrita deste capitulo é indispensável a utilização 

destas imagens para “cartografar” e evidenciar momentos vividos pelos atores desta 

trama cultural, aclarando  a formulação de significados que podem porventura, 

escapar à descrição linguística. Assim, como bem observado por Peter Burke (2004: 

233):  

Os testemunhos sobre o passado oferecido pelas imagens são de 
valor real, suplementando, bem como apoiando, as evidencias dos 
documentos escritos. [...] Elas oferecem acesso a aspectos do 
passado que outras fontes não alcançam. 

 
 Partindo deste pressuposto e impactada pelo “novo achado”, ao poder 

contextualizar imageticamente fatos históricos e suas peculiaridades 

artísticos/culturais locais, experimentei a doce sensação de estar em um túnel do 

tempo, revivendo memórias tanto individuais quanto coletivas. Na mesma medida 

um amargo sabor de descaso me sobreveio ao comprovar que partes desta fonte 

iconográfica foram extraviadas devido a empréstimos e apropriações 

descompromissadas, logo após Nazaré Oliveira ter se aposentado e se afastado das 

funções que exercia nas já referidas instituições culturais do município.  

Interessada em mais evidências imagéticas para esta escrita, meu encontro 

com o Acervo fotográfico da Divisão de Cultura aconteceu graças a contribuição do 

teatrólogo e arte/educador Marco Maranhão, que devido a sua percepção e 

sensibilidade estética e sendo também funcionário da Secretaria Municipal de 

Cultura, Turismo e Eventos – SECULTE, reservou consigo alguns dos álbuns 

fotográficos arquivados nesta instituição, evitando que este acervo se perdesse em 
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locais inadequados, durante o período em que o prédio da Casa da Cultura foi 

desocupado para reformas.  

Dessa forma, consegui digitalizá-los, tanto para este trabalho quanto para 

conservá-los em outros arquivos digitais, evitando a perda total deste acervo devido 

ao desgaste natural que ocorre com fotografias antigas em virtude da ação do 

tempo. 

Importante salientar algumas surpresas destes encontros que ocorreram em 

dois momentos distintos e inesperados para mim. Na primeira busca pelos referidos 

álbuns, durante o mês de julho de 2013, tive acesso a somente dez exemplares, o 

que me levou a acreditar que apenas estes eram os remanescentes de todo o 

acervo que Nazaré relatou ter organizado. Porém, posteriormente, persistindo na 

busca, soube pelo professor Marco Maranhão que o mesmo havia devolvido à 

Secretaria de Cultura – SECULTE o restante dos álbuns. Seguindo sua indicação 

me deparei com enorme e grata surpresa com um total de quarenta e um novos 

álbuns. Significando que, ao contrário de minhas primeiras conclusões, a maior parte 

do acervo fotográfico ainda existe totalizando cinquenta e um volumes, embora 

muitos deles estejam com seu conteúdo incompleto.  
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Cartografia imagética da poética Nazareana. 

 

 

Foto 13 – Viajando pelos rios: Aranahi, Amazonas e Pracuúba em 1982. Na 1ª foto à esquerda, Leoci Cunha Macedo, 
Benedita Ferreira de Freitas, coordenadores do MOBRAL  e eu a bordo da lancha Breves, já extinta. Fonte: arquivo pessoal 
de Nazaré Oliveira. 

 

Após viagens, andanças, leituras, olhares e mais olhares debruçados sobre 

uma profusão de imagens fotográficas, imaginando formas de sintetizar uma 

trajetória profissional mergulhada, literalmente, num mar de rios, igarapés e 

peculiares cotidianidades onde percorreu “capoeiras” e deixou trilhas, expõem-se 

neste capítulo – entre narrativas e imagens – memórias coletivas e individuais de 

momentos, paisagens, eventos e ações educativas, idealizadas, coordenadas ou 

produzidas por Nazaré Oliveira. 

Na intenção de me organizar de alguma maneira para literalmente “olhar” 

tantas informações importantes, durante a pesquisa na Secretaria Municipal de 

Cultura, aproveitei temáticas descritas por Nazaré nas contracapas de cada volume 

e os ordenei da seguinte maneira: Carnaval: 11 álbuns; Educação: 05 álbuns; 

Esporte e Lazer: 13 álbuns; Festival Brevense de Folclore: 06 álbuns; Vida política 

da cidade: 16 álbuns. 

Novamente digitalizei alguns exemplares, priorizando apenas as capas, 

contracapas e algumas fotografias “chaves” para a visualização das informações 
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nestes declaradas, pois não foi possível copiar totalmente o acervo. Porém, durante 

reunião com o secretário de Cultura, senhor Dejair Francisco de Oliveira, este 

aquiesceu em digitalizar a totalidade dos álbuns fotográficos e disponibilizá-los ao 

público como forma de preservar o legado compilado por Nazaré Oliveira.   

Não menos importante que as fotografias algumas particularidades me 

chamaram atenção ao folhear os álbuns: as legendas escritas de próprio punho – de 

caráter informativo e ricas de conteúdo histórico/documental. A disposição estética 

em que as fotografias foram organizadas por Nazaré atestam um meticuloso 

trabalho ao registrar, tanto visual quanto graficamente, as informações que ela se 

propunha a apresentar. Por esses motivos não hesitei em manter para composição 

deste capítulo – dentro do que foi possível – a mesma configuração observada 

nestes acervos, na tentativa de fidelizar também a estética Nazareana. 

E finalmente, examinando todos os volumes com um olhar mais analítico, e 

partindo de uma ordem cronológica, nota-se que os primeiros álbuns (principalmente 

os relativos aos anos 1970 e 1980) reproduzem maior riqueza de detalhes no que se 

refere as anotações elaboradas por Nazaré. Talvez isso se explique pelo fato de 

que, nos primeiros anos de sua atuação em Breves, ela pessoalmente era quem as 

registrava pois a cidade não contava com fotógrafos profissionais. Essa riqueza de 

percepções e representações confere a alguns destes álbuns a qualidade de um 

verdadeiro diário que poderíamos chamar de imagético-textual. 

Por esta razão, analisei e cataloguei os álbuns que avaliei conter maior “força 

visual” considerando seu conteúdo e categorizando as fotografias de modo que 

testemunhassem as ações/produções de Nazaré Oliveira. Para melhor entendimento 

das temáticas que foram abordadas por Nazaré em cada álbum e da forma como as 

organizei, farei referência aos álbuns das fotografias que integram este capítulo da 

seguinte maneira:   

 A1 – pessoal 

TEMA: pessoal/anos 1970 em diante. 

 A2 – Divisão de Cultura: Acervo Fotográfico.  

Breves/ Ilha de Marajó/ Pará 

TEMA: Natureza: flora, fauna, rios, pôr do sol, flores, transportes, Breves. 
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 A3 – Nazaré Oliveira 

TEMA:anos 80 81 e 82: Eventos, viagens e cotidiano local. 

Interessante destacar a riqueza de informações contidas tanto em imagens 

quanto em legendas deste volume em particular. Excepcionalmente conserva-se 

quase intacto, diferentemente dos demais. Não está identificado como pertencente 

ao acervo da Divisão de Cultura, existe apenas a assinatura de Nazaré Oliveira. 

 A4 – Divisão de Cultura: Acervo Fotográfico.  

         Breves/ Ilha de Marajó/ Pará 

TEMA: Festival Brevense de Folclore nas décadas de 80 e 90. 

 A5 – Divisão de Cultura: Acervo Fotográfico.  

        Breves/ Ilha de Marajó/ Pará 

TEMA: 1984: Vários momentos da vida dos brevenses. 

 A6 –Acervo da Divisão de Cultura. 

TEMA: Miss Breves: Candidata à Rainha da Feira dos Municípios 1985.                  

Danielle Barbosa – 2º lugar – Traje típico: “Vendedora de Palmito”  

 A7 – Acervo  da Divisão de Cultura. 

TEMA: Jogos de verão e entrega de troféus 1986; 

            Festival de folclore, desfile de lendas 1986. 

 A8 – Divisão de Cultura: Acervo Fotográfico.  

        Breves/ Ilha de Marajó/ Pará 

TEMA: Festival Brevense de Folclore 1987. 

 A9 – Divisão de Cultura: Acervo Fotográfico.  

        Breves/ Ilha de Marajó/ Pará 

TEMA: Grupo Parafolclórico Nheengaibas, criado em 1987.  

            Breves-Marajó-Pará.  

             Viagens e apresentações do grupo em vários locais. 

 

 A10 – Acervo  da Divisão de Cultura. 

TEMA: Diverso. 

Este álbum contendo 26 fotos não segue as mesmas configurações dos demais. 

Apresenta legenda apenas na primeira página que contem três fotografias, porém a 
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descrição da foto que seria da estátua de Sant‟Ana esta com outra imagem. As fotos 

estão desorganizadas tanto no conteúdo quanto na estética e reproduzem algumas 

pessoas e eventos. Algumas lendas no Festival de Brevense de Folclore, grupos de 

danças, grupos musicais, paisagens de rio e grupos de pessoas ao redor de uma 

mesa caracterizando comemorações aparentemente de família ou de trabalho. 

 A11 – Acervo da Divisão de Cultura. 

TEMA: Ano do sesquicentenário do município de Breves e da Paróquia de Sant‟Ana. 

Dia de Sant‟Ana 26/07/2000. Breves-Marajó-Pará. 

Assim, todas as fotos digitalizadas e devidamente catalogadas estão 

agregadas a esta dissertação em um CD, onde os álbuns serão identificados da 

mesma forma que foram aqui catalogados, como um modo de preservar este rico 

patrimônio material. 

Como a proposta essencial deste capítulo é cartografar imageticamente 

algumas facetas de Nazaré Oliveira, entrelaçadas em suas ações/produções, 

apresentamos a seguir um texto visual composto com páginas de álbuns revelando 

suas produções. Com o objetivo de manter o impacto das imagens, as fotografias 

que já foram apresentadas na listagem de imagens, só terão, neste texto visual, as 

legendas escritas à mão por Nazaré Oliveira.  

Ao reunir fotografias documentais31 aos poemas de Nazaré, pretende-se não 

apenas compor um diálogo entre estas, mas complementá-las, sem a pretensão de 

inferir análises ou resultados prontos, fechados em si mesmos. Ao contrário, a ideia 

aqui pensada, é contaminar, mediar e provocar com a intenção de deixar pistas, 

enigmas a serem desvendados por outros olhares, sejam eles reflexivos, curiosos, 

críticos, interessados em diferentes descobertas ou (re)conhecimentos. Como 

janelas que se abrem frente a possíveis e novos horizontes, a evidência de 

fotografias “é de grande utilidade se você souber como interrogá-las”.(RUSKIN apud 

BURKE, 2004: 30) 

Sendo assim, apresentando a faceta compositora, poetisa e fotógrafa de 

Nazaré, poemas e letras de músicas “conversam” com imagens que sugerem ser a 

                                                           
31

A expressão fotografia “documental”, passou a ser utilizada na década de 1930 nos Estados Unidos (logo após 
a expressão “filme documentário”), para referir-se a cenas do cotidiano de pessoas comuns. (BURKE, 2004:26) 
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fonte de inspiração de seu processo criativo. Para esta seção utilizei o álbum 

catalogado como A2.  

Para visualizar Nazaré em sua atuação como produtora cultural utilizo 

imagens dos álbuns A8 e A9 por conterem fotografias dos grupos de danças; A3 e 

A4 por ilustrarem as primeiras edições do Festival Brevense de Folclore. 

Nazaré Oliveira, se desdobrando como professora, supervisora escolar e 

pesquisadora, pode ser vista neste capítulo nas fotografias digitalizadas do álbum 

A3. 

Em algumas páginas dos álbuns, aparecem apenas a legenda sem a 

fotografia, em outras, as fotos estão alteradas, ou seja, foram trocadas por uma 

outra que não corresponde a legenda. Elas foram mantidas neste capítulo com a 

intenção de revelar o que foi explicado anteriormente sobre a perda de parte deste 

acervo.  

As fotografias das páginas 89 e 90 não serão encontradas nos álbuns que 

foram catalogados para compor o arquivo em CD que acompanha esta dissertação. 

Estas foram digitalizadas no segundo momento da pesquisa em que não me foi 

possível digitalizar o álbum completo, porém, as considerei imagens importantes 

para este texto visual. 
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                                                                       A compositora, poetisa e fotógrafa. 
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Anoitecer 
Nazaré Oliveira, s/d 

 

Raízes entrelaçadas, 

Soluça o vento entre o mato, 

Enquanto a terra adormece 

Desliza manso o regato. 

 

Lentamente tomba o sol 

Perde seu clarão fecundo 

A natureza emudece 

Dormindo um sono profundo 

 

As flores abrem suas pétalas 

Às primeiras gotas de orvalho 

E o sabiá sonolento 

Busca sua cama num galho. 

 

A noite estende seu manto 

Bordado em pingos de prata 

Enquanto os pirilampos 

Ascendem as luzes na mata. 

 

E as aves já ressonam 

Em ninhos, em copas altas, 

Quando os sapos iniciam 

O seu concerto de flautas. 

 

É o fim de mais um dia 

Cheio de graça divina 

Que é sempre recomeçado 

Assim que a noite termina. 

 

E Deus, criador de tudo, 

Feliz, recebe a prece, 

Da natureza inteirinha 

Quando o dia adormece. 

Que é sempre recomeçado 

Assim que a noite termina. 

 

E Deus, criador de tudo, 

Feliz, recebe a prece, 

Da natureza inteirinha 

Quando o dia adormece. 
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Mel da Ilha 
(Letra e Música: Nazaré Oliveira) 

 

Canto m’ia Ilha e me encanto em seus encantos! 

 

Canto m’ia Ilha e me encanto em seus encantos 

Tenho prazer de embebedar-me no seu mel 

Fico sentada na “BARREIRA PARA O MAR” 

Apreciando o azulão deste meu céu 

Marajoara tenho mais de mil amores 

Mas no amor à minha Ilha sou fiel 

Marajoara tenho mais de mil amores 

Mas no amor à minha Ilha sou fiel. 

 

Beleza pura é o Marajó todo encrespado 

Pelo vento atiçado 

Numa doce maresia. 

É o açaí 

Pretejando lá no cacho 

Na beirada do riacho 

Completando a poesia. 

 

Em Anajás 

Ou Afuá 

Breves, Soure, Curralinho, Santa Cruz e Muaná 

Ponta de Pedras, Cachoeira, Gurupá 

Salvaterra, Boa Vista e Chaves têm o mel p’ra dar. (bis) 

 

Vou navegando ao sabor da correnteza 

Encantada com a riqueza 

Desta Ilha colossal. 

Sua verde mata 

Me oferece mil sabores 

Eu prefiro o MEL DA ILHA 

Sabor nato sem igual 

 

Quem prova gosta 

Quer repetir 

Não resiste ao feitiço do roxinho açaí. 

 

Tomar um porre 

Deste mel é bom demais 

Mel gostoso deste jeito só na Ilha é que se faz 
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MAPUÁ 

 

 Poema, 1986. 

(livro Breves em breves passos) 

 

Aqui, ali, acolá, 

Pergunto, volto a informar, 

Percorro voltas e volto 

Pra chegar no Mapuá! 

 

Rio tranquilo, água escura, 

Linda  flora a verdejar, 

Peixes pulando nas margens. 

Eis ai o Mapuá! 

 

Eu que amo a beleza 

Aqui estou e vou voltar 

Pra rever em sua nobreza 

O saudoso Mapuá! 

 

Gente humilde, gente boa, 

Gente pura a acenar, 

Mas tem também gente valente 

Nas terras do Mapuá! 

 

Acho lindo as flores mil 

Nas orlas desabrochar 

Enfeitando as negras águas 

Do orgulhoso Mapuá! 

 

Um sol gigante, dourado, 

No poente a repousar 

Foi a lembrança mais terna 

Que guardei do Mapuá. 
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O trançado das palmeiras 

Nazaré Oliveira, 2010. 
 

 

Verdes palmar de varias nuances 

Nos enche os olhos com tanta beleza 

Riqueza plantada no seio da mata 

Encontro singelo da Mao natureza. 

 

Enfeitada de flores de doce perfume  

Ou de frutos pro vinho ou pro doce gostoso. 

As palmeiras, também, fornecem matéria. 

Para o ARTESANATO, variado e famoso. 

 

Quem não conhece o PANEIRO 

Pendurado na cozinha? 

O TIPITI e a PENEIRA, 

Pro fabrico da farinha? 

 

As CESTAS, que guardam tudo. 

O TUPÉ, que cobre o chão. 

E o MATAPI, tão usado. 

Na pesca do camarão? 

 

Nas colônias, lá nas roças. 

Enquanto “espera” os herdeiros 

A mulher tece o BALAIO 

Para guardar os cueiros. 

 

Quem viajar por nossos rios. 

Não esqueça do PUÇÁ 

Pra colher, com alegria, 

Os frutos que a maré dá. 

 

No JAMAXI, o caboclo. 

Traz da roça a produção: 

Frutas, milho e farinha, 

Arroz, cará e feijão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o homem caipira 

Sua CANASTRA de talas 

Guardava e levava as roupas 

Como a mais fina das malas. 

 

No rio, ou no igarapé 

Pego o peixe com o PARI 

E levo no URICÁ 

De palhas de buriti. 

 

Pra fazer um peixe assado 

Se precisa de um braseiro 

E para abanar o fogo um 

ABANO leve e ligeiro. 

 

PANACARICA é coberta 

Que se põe sobre a canoa. 

Tanto protege a carga 

Como protege a pessoa. 

 

Tem REDE feita das palhas 

Do “olho” do tucumã 

Para embalar nossos sonhos 

À noite, tarde e manhã. 

 

Tem muito, bem muito mais. 

Arte para apresentar. 

Tecida com a matéria. 

Que a PALMEIRA nos dá. 

 

Que benditos sejam sempre, 

Os trançados das palmeiras 

Do nosso, torrão brevense. 

E também da terra inteira! 
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Meu Rincão 

Música e Letra: Nazaré Oliveira 

 

Na minha Breves 

O sol camba no poente 

Sua luz envolve a gente 

Com carinho e emoção 

É a luz Divina 

Que p’ra terra se erradia 

Traz a noite e leva o dia 

Fertiliza este chão. 

 

Parece pouco 

P’ra tanta felicidade 

É o sol é a cidade 

Transformados em canção. 

P’ra mim é muito 

É riqueza, é um tesouro 

Ver o rio todo de ouro 

Vir banhar o meu rincão. 

 

Breves nasceu numa casinha de caboclo 

Foi crescendo pouco a pouco 

Hoje é cidade e é sertão 

Acolheu todos que buscaram seu regaço 

E a cada um deu um pedaço 

Do seu próprio coração. 

 

A noite chega 

E a lua cheia qual cascata 

Se derrama sobre a mata 

Prateando a amplidão 

E os vaga-lumes 

Que entre as arvores vagueiam 

São estrelas que prateiam, 

As noites do meu sertão. 

 

Enquanto isto 

Lá no verde da floresta 

A passarada faz a festa 

E principia a sinfonia 

São rouxinóis 

São cotovias, sabiás 

Trovadores que a cantar 

Vêem para saudar um novo dia. 
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A produtora cultural 
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A professora, supervisora escolar e pesquisadora. 
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Nazaré Oliveira: nosso Mario de Andrade marajoara. 

Não sou folclorista não. [...] Sou mas é um individuo [...] morto de 
curiosidade por tudo o que faz mundo. Curiosidade cheia daquela 
simpatia que o poeta chamou de „quasi amor‟. Isso me permite ser 
múltiplo e tenho até a impressão que: bom. 

                                                                                                           Mário de Andrade (1928) 

 
 

Mario de Andrade, poeta, romancista, musicólogo, historiador, colecionador, 

professor, critico de arte, “fotógrafo moderno, mas de reconhecimento tardio” 

(LOPEZ, 2005:35). Um dos mais importantes e complexos intelectuais brasileiros 

que se comprometeu em conhecer a realidade nacional fundamentando-se no 

folclore e na cultura popular.  

Tomando como fonte algumas leituras (LOPEZ 2005; BATISTA 2004) a 

respeito deste renomado escritor, para a narrativa sobre Nazaré Oliveira, percebi em 

suas multiplicidades, matizes e semelhantes interesses entre estes dois dedicados 

pesquisadores das coisas brasileiras. 

 Apesar dos contextos “de cá” e “de lá”, considerando os fatores históricos, 

temporais, políticos, culturais e geográficos, estas pistas sugerem algumas 

possibilidades: seria a obra deste intelectual uma possível mediadora na formação 

intelectual/profissional de Nazaré? Considerando que sim, em suas pesquisas 

Nazaré se alimentava teoricamente deste semeador de ideias nacionalistas? Em 

caso negativo, o que fundamenta em ambos o sentimento de pertença e de defesa 

em prol da valorização da identidade cultural em seus lugares e que ainda 

impulsionam seus discursos poéticos? 

Mário fotógrafo [...] Grava sutilezas, [...] Imprime um “clima” à 
fotografia. [...] E anota, de imediato, seu propósito para cada 
imagem, bem como as condições em que o trabalho se processa, 
para depois agregar esses apontamentos às legendas. (TELÊ 
ANCONA LOPEZ, 2005: 140)  

 

Atentando para a descrição do registro fotográfico produzido por Mario de 

Andrade – ele também legendava suas imagens descrevendo o seu contexto – em 

suas viagens pelo interior do Brasil relatadas no livro O turista aprendiz e o acervo 

fotográfico organizado por Nazaré Oliveira frente à divisão de cultura de Breves, são 

explícitas as similaridades entre aquele e esta.  Cada um “navegando” a seu modo 

nas representações da sua terra e de seu tempo. Neste sentido foi que surgiu a ideia 

de considerar Nazaré Oliveira como “o nosso Mario de Andrade marajoara”. 
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 Exemplificando visualmente esta analogia acrescentei aqui algumas 

imagens32 representativas do diário imagético do escritor e fotógrafo Mario de 

Andrade produzido em 1927 no regresso de sua “viagem etnográfica” ao norte do 

país.  Segundo Telê Ancona Lopez (2005: 135) essa viagem: 

Além de nos oferecer o début do fotógrafo empenhado em desvendar 
seu trabalho em mais detalhes do que na segunda, ao Nordeste, 
parece-me, ao lado de outros méritos, mais rica em termos da 
fotografia. Ocorre em 1927 quando Mário, aos 34 anos, por sua obra 
de poeta, ficcionista, teórico do Modernismo, cronista e crítico, já 
goza de certa projeção nacional. 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Fonte das imagens: LOPEZ, Telê Porto Ancona. O Turista Aprendiz na Amazônia: a invenção no texto e na 
imagem. IEB – Instituto  de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-47142005000200005&script=sci_arttext.  Acesso em 04/11/2013. 
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NAVEGANDO III 

 

“De bubuia” na maré das ressonâncias Nazareanas em Breves. 

 

 

 

    Foto 47 – Rio Amazonas. Arquivo da pesquisadora. 
 

 

Aranahi 

Ó Rio profundo que em tuas águas escondes 

Mistérios, difíceis de desvendar. 

Tu és tão imenso, mas te tornas quase nada 

Se te comparo com as grandezas do além-mar. 

 

Nazaré Oliveira, 1986. 
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Os eventos culturais não são “coisas” (objetos materiais ou não materiais) 
mas produtos significantes da atividade social de homens determinados, 
cujas condições históricas de produção, reprodução e transformação 
devem ser desvendadas.  

Antônio Augusto Arantes (2007: 51) 

 

 Ao desvendar e registrar nesta pesquisa, uma trajetória profissional 

multifacetada como foi a da professora Nazaré Oliveira em Breves, analiso a partir 

deste capítulo: quais ressonâncias das ações/produções Nazareanas ecoam na 

sociedade brevense? Quais influências/contaminações são perceptíveis nas vozes 

daqueles que aqui deixaram seu testemunho?  

Essas ressonâncias ou influências/contaminações são claramente percebidas 

nos depoimentos colhidos durante a investigação para a elaboração desta escrita. 

Adjetivos que a elegem não apenas como uma professora de sala de aula, mas 

como uma educadora comprometida, perfeccionista, inspiradora, humanista, 

exigente e preocupada com a realidade e o cotidiano local. Qualidades estas que  

representam sentimentos de saudosismo, orgulho, carinho, respeito e consideração, 

por vezes emocionados e cheios de gratidão que multiplicam através de suas 

memórias: conceitos, ideias e atitudes que foram apreendidos e compartilhados na 

convivência com Nazaré. O que é natural, se considerarmos que “não existe na 

percepção um ver ou ouvir acrescido da emoção. O objeto ou cena percebido é 

inteiramente perpassado pela emoção” (DEWEY, 2010: 135) 

Nesta perspectiva, tomei como conceito de experiência a visão deweyana. 

Para John Dewey (2010: 112): 

No discurso sobre uma experiência, devemos servir-nos desses 
adjetivos de interpretação. Ao repassar mentalmente uma 
experiência depois que ela ocorre, podemos constatar que uma 
propriedade e não outra foi suficientemente dominante, de modo que 
caracteriza a experiência como um todo. 

Assim, este capítulo se organiza a partir de sínteses de entrevistas realizadas 

durante a pesquisa, evidenciando diferentes experiências pessoais ou coletivas dos 

entrevistados, buscando entender os elementos constitutivos dessas 

representações, pois como assinala Lucilia Delgado (2010: 70) “experiências de vida 

singulares podem se tornar paradigmas de experiências coletivas e de valores e 

hábitos de conjunturas e épocas”. A vida de Nazaré Oliveira em Breves é esse 
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exemplo de trajetória singular pois como mulher do seu tempo desenvolveu 

atividades que num determinado momento histórico resignificaram valores e 

provocaram (re)conhecimentos sobre a própria identidade cultural brevense. Por 

isso, suas ações mediadoras enriqueceram repertórios pessoais quando criaram 

espaços de experiências artísticas e estéticas direcionadas a saberes e viveres 

locais.   

Nessa perspectiva, importa considerar a necessidade e premência do ato de 

lembrar. Segundo Marcel Proust (apud MARILENA CHAUI, 2000: 158) “a memória é 

a garantia de nossa própria identidade, o podermos dizer „eu‟ reunindo tudo o que 

fomos e fizemos a tudo que somos e fazemos”. Desse modo, buscando em suas 

memórias lembranças de experiências compartilhadas com Nazaré, alguns 

entrevistados afirmam manter em sua essência pessoal e profissional muito daquilo 

que foi apreendido nos ensinamentos e na convivência com ela, enfatizando 

principalmente o seu “educar pelo exemplo”.  

Evidenciaram a relevância de todas as ações/produções de Nazaré Oliveira 

pelo fato, também, de ter contribuído com um trabalho voltado para a valorização e o 

bem estar do município. Avaliando o trabalho frente á Divisão de Cultura de Breves 

como um “divisor de águas”, destacando que suas produções e a própria história de 

vida de Nazaré devem ser resguardadas como patrimônio material e imaterial dentro 

da história local. 

Dessa maneira, os esteios das análises a seguir firmam-se sobre a relevância 

do evento Festival Brevense de Folclore – devido esta produção ter sido 

problematizada durante todas as entrevistas – e de como as ações mediadoras de 

Nazaré contribuíram para a formação de identidades pessoais e profissionais dos 

entrevistados. Algumas destas ações/produções citadas nesta seção ainda 

interagem com as imagens apresentadas no segundo capítulo, pretendendo oferecer 

também seu testemunho visual.   

Sendo assim, para análise dos depoimentos colhidos, explorei narrativas que 

enfatizaram momentos vividos, individual e coletivamente, suas representações 

sobre estas experiências e o significado a elas atribuídos por cada um dos dez 

entrevistados – incluindo Nazaré Oliveira. A intenção foi evidenciar ressonâncias que 

ainda hoje ecoam não apenas entre estes sujeitos participantes de um determinado 
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período histórico, mas de como estes ecos se reproduzem na atualidade e no 

cotidiano brevense segundo suas percepções.  

Entender a trajetória multifacetada percorrida por Nazaré Oliveira propõe 

pensar neste sem fim de relações construídas em um determinado contexto onde há 

um processo constante de trocas, vivências e aprendizagens que vão conformando 

identidades pessoais e profissionais, processos em que cada pessoa, como aponta  

Maria da Conceição Moita (1995: 115) “permanecendo ela própria e reconhecendo-

se a mesma ao longo de sua história, se forma, se transforma, em interação”.  Nesse 

sentido, trocas propositivas entre arte, educação e saberes locais, conformaram 

mais uma identidade em Nazaré Oliveira: a de mediadora cultural e social. 

 

Nazaré Oliveira: mediadora de encontros entre arte, educação e cultura.  

Eu acho assim, que a semente foi plantada! Agora, precisa de 
agricultores que tomem conta desta semente. Esse agricultor ou 
esses agricultores que vão cuidar desta “roça” são as escolas. As 
escolas tem que fazer com que o que foi esquecido volte, o que foi 
deixado de lado volte e o que ainda está “tateando” para nascer as 
primeiras folhinhas, que eles adubem bem e a façam desenvolver. 
Porque eu acho que o que era mais difícil, era começar esse trabalho 
de pesquisa, sem nada, “na cara e na coragem” como nós 
começamos [...] As autoridades também têm que dar apoio, porque 
quando eu estava lá, eu “batia o pé” e ameaça ir à televisão, à rádio, 
mas, eu me garantia, certas coisas eu tinha essa intimidade de dizer! 
 

                                                                                     Nazaré Oliveira 

 

 As sementes plantadas por Nazaré Oliveira germinaram produzindo rizomas, 

ou seja, criaram raízes múltiplas que brotam em ressonâncias por meio tanto de 

suas produções quanto nas mediações por elas promovidas entre a arte, a 

educação e a cultura local. Segundo o dicionário Houaiss (2010: 511) “mediação é o 

ato de servir de intermediário entre pessoas e grupos”. É uma intervenção, um 

intermédio. Devido aos seus muitos empregos e significados é preciso esclarecer 

sua utilização mais especificamente. Dialogando com Mirian Celeste Martins e Gisa 

Picosque (2012: 47) trago o conceito de mediação como se entende no presente 

texto:  
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Mediação cultural. Agregar à mediação o conceito de cultura gera 
novas conexões, tanto na relação com o contexto cultural da obra 
como no contexto cultural de quem é afetado por ela. E aí não 
podemos falar apenas de estar no meio entre dois, mas um “estar 
entre muitos”, de modo ativo, flexível, propositor, atento ao outro. Um 
“estar entre” que não é entre dois, como uma ponte entre a obra e o 
leitor, entre aquele que produz e aquele que lê, entre o que sabe e o 
que não sabe, mas em meio a um complexo de pensamentos, 
sensações, histórias reatualizadas. 

 Promovendo a “mediação” no contexto brevense esteve Nazaré Oliveira, 

intervindo, dirigindo, propondo e provocando contatos e encontros por meio de suas  

ações educativas e artístico/culturais, envoltos em histórias individuais e coletivas, 

subsidiando conceitos sobre o regional e o local, orientando e transformando 

percepções sobre a linguagem artística e seus meandros. Dessa forma, marcas 

foram deixadas “na pele” dos entrevistados. Quando, por exemplo, Iranise Almeida 

diz em seu depoimento que “ela reunia (os jovens) para estar ensaiando coisas 

típicas do Pará, da região marajoara e que a gente não via ali em Breves” 

 A forma artística seja ela, uma dança, uma peça teatral, uma música, uma 

poesia ou uma pintura, dentre suas diversas linguagens, pode espontaneamente ser 

a mediadora pura e simples no contato entre ela e seu fruidor/leitor. Ela pode 

encantar ou desagradar, causar disponibilidade para acessá-la ou curiosidade 

apenas, porém nunca será completamente despercebida. Perceber, atribuir 

significados e fruir novos conhecimentos integralmente e “de corpo e alma” é, 

porém, como nos diz Dewey uma “experiência estética” que amplia nossas 

representações e interpretações. No entanto, instigar o encontro entre a arte e o seu 

leitor de forma significativa é a função do mediador. Nesse sentido, o ato de 

mediação como ensinam Martins e Picosque (2012: 29) “há de ser provocativo, 

instigante ao pensar e ao sentir, à percepção e imaginação. Um ato capaz de abrir 

diálogos, também internos, ampliados pela socialização dos saberes e das 

perspectivas pessoais de cada fruidor”.  

Nazaré Oliveira, segundo os entrevistados, foi essa educadora sensível que 

esteve “entre muitos” não apenas “passando” informações, mas, dialogando de 

modo ativo e propositor, mediando o reencontro de identidades culturais por meio da 

arte e da cultura local, pois estes foram os elementos compósitos que 

caracterizaram seu trilhar e fundamentaram suas produções e sua ação mediadora 

dentro do contexto histórico, social e cultural vivido por ela.  É deste ponto de vista 
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da mediação cultural que enfatizo e analiso, a seguir, aspectos que ressoaram e 

continuam ressoando em Breves. 

Ampliando poéticas na arte/vida e na vida/arte.  

Dentro das leituras eu ia descobrindo coisas que batiam comigo, 
coisas que o autor escreveu e, porque eu não podia escrever 
também o que eu sentia. Começava a pensar e de repente lá vinha 
alguma coisa e entrava pro meu caderninho, que eu chamo de meus 
momentos.33 

Nazaré Oliveira 

 

JANGADA 

Jangada descendo o rio solitário, 
O Parauhaú, ao sol já poente,  

Levando a riqueza potente de Breves, 
Madeira boiando na água corrente. 

 
Jangada subindo o rio povoado 
De embarcações, à luz do luar. 
O Parauhaú, banhado de prata, 

Transporta a madeira que Breves nos dá. 
 

Jangada parada à margem do rio, 
No doce silencio da madruga, 

Esperando que o sol nascente ilumine, 
As águas que levam a madeira cortada. 

 
Jangada seguindo seu rumo no Rio 

Sem teto, sem sombra, no sol escaldante, 
Jangadeiro suado, controlando as toras, 

Ao sabor da maré, quer enchente ou vazante. 
 

Jangada chegando, enfim, ao destino, 
Entregando o tesouro – a madeira extraída. 

Jangadeiro voltando pra casa, cansado, 
Pelo mesmo caminho – o Rio – sua vida. 

 
 

Nazaré Oliveira (1986: 14) 
 

Jangada é a poesia que relata a realidade extrativista da região. A exploração 

madeireira foi por um longo período34 a base econômica do município. Apesar do 

fechamento da maioria das indústrias madeireiras, devido às novas políticas 

                                                           
33

Depoimento concedido à monografia intitulada Breves em breves passos: uma trajetória poética,  apresentada à 

Universidade Federal do Pará em 2008 por Bezaleel de Sena Prata e Carlos Rodrigues Júnior 
34

 A partir dos anos 1970 a meados dos anos 2000. 
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ambientais inseridas em todo o país, esta prática ainda persiste, porém é cada vez 

mais incomum presenciarmos a imagem de uma jangada como ela é abordada na 

poesia de Nazaré e o processo pelo qual é conduzida até as serrarias. Anuncia 

ainda o “tempo amazônico” determinado pelo rio, quando o jangadeiro precisa, “a 

favor da maré” descer ou subir o rio, parar e esperar às suas margens, enfim chegar 

ao seu destino, fazendo do rio seu caminho e sua vida.  

As experiências vividas por Nazaré Oliveira durante seu percurso profissional 

em Breves enriqueceram sua poética pessoal e seu repertório intelectual, aos quais 

ela foi atribuindo significados por meio da arte, pois como ensinam Martins; 

Picosque; Guerra (1998: 55) o “autor/artista desvela o mundo – com tudo que essa 

palavra possa significar – através de seus sentidos, intuição, imaginação, intelecto, 

sensações”. Dessa forma, as produções literárias de Nazaré desvelam arte/vida e 

vida/arte quando descrevem a fauna, a flora, os rios, o cotidiano marajoara e a 

singularidade de sua gente. Sendo assim, além de registrar sua marca pessoal e a 

identidade cultural local, Nazaré e sua poesia transcendem o tempo, comprovando 

seu valor e sentido estético, que vai de encontro com a realidade despertando a 

reflexão em quem dela fruir, como demonstram os depoimentos: 

As produções escritas [...] Permanecem sendo transferidas de uma 
geração a outra. Mas a produção oral também, porque são coisas 
que até hoje ecoam na nossa memória. [...] Eu inclusive utilizo nos 
meus trabalhos alguns poemas dela como o Jangada que fala da 
madeira sendo levada. Essas coisas estão ai, permanecem, estão 

vivas. (depoimento de Márcia Nemer) 
 
Quando eu fui recorrer a um poema que retratasse o aspecto local, a 
vivência local, a nossa realidade, a quem eu recorri primeiro? Eu 
recorri a professora Nazaré e realmente eu encontrei um poema que 
fosse ao encontro do que eu precisava, porque ela falou sobre esse 
espaço, e calhou muito bem em relação a isso. (depoimento de Enil 
Pureza)  

 

Investigando as ressonâncias da produção artística literária de Nazaré 

Oliveira em Breves encontrei o Trabalho de Conclusão de Curso – Licenciatura 

Plena em Letras – intitulado Breves em breves passos: uma trajetória poética, 

apresentado à Universidade Federal do Pará em 2008 por Bezaleel de Sena Prata e 

Carlos Rodrigues Júnior. Deste, tomei como referência algumas análises sobre 

aspectos constitutivos dos poemas produzidos por nossa artista. A monografia 
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elenca, entre outras temáticas, a presença de uma arte literária local para além de 

expressões artísticas como a dança, a música, a culinária, e as manifestações 

religiosas, que de forma intensa e habitual caracterizam a região.  

 A referida monografia reforça que as ressonâncias das produções 

artístico/culturais Nazareanas em Breves, ecoam não apenas naquelas pessoas que 

guardam em suas memórias as lembranças e experiências compartilhadas com 

Nazaré Oliveira. Pelo contrário, o estudo revela a valorização e a relevância da 

artista neste espaço e ainda o quanto sua obra pode servir de referência, seja no 

âmbito da educação escolar ou ampliando-se a diversas possibilidades de estudos. 

Interpretadas pelas lentes da arte/educação, a produção literária de Nazaré Oliveira 

cumpre com o seu papel primordial, ou seja, “a contextualização histórica e cultural 

de uma produção artístico/estética no processo de ensinar/aprender arte” 

(MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998: 81).  

Atenta a realidade ao seu redor, Nazaré aliou seu trabalho de supervisão e 

orientação escolar, quando atuava na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

às pesquisas que realizava durante visitas às escolas do “interior” – como são 

conhecidos os pequenos povoados construídos às margens dos rios, furos, e 

igarapés geralmente a ilharga de uma igreja, de um comércio ou de uma escola 

tendo em comum, como quintal, a floresta. Colhia principalmente narrativas orais, 

registrando as falas, as lendas, os contos, e os costumes relacionados ao modo de 

vida ribeirinha, o qual reproduziu e interpretou não apenas em poesias, mas por 

meio de um glossário em que ela reconstituiu o que Ferreira da Costa (2000) 

chamou de o linguajar do caboclo da região das ilhas. 

Valorizar, registrar e restituir a vida cotidiana por meio da arte possibilita a 

sensibilização das pessoas para as riquezas, contradições e significados imanentes 

em sua própria cultura (BASTOS, 2010). Assim, transcrevi para esta seção além da 

poesia Jangada, o Vocabulário Regional, como exemplos da arte literária de Nazaré 

Oliveira. 
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   Vocabulário Regional35 

 

ALGUIDAR – Espécie de bacia de barro, 

onde é amassado o açaí; serve, também 

para salgar carnes e lavar louças. 

ABANO – Ventarola ou leque de talas ou 

palhas, usado para abanar o fogo. 

AVIAR – Despachar; resolver; apressar (é 

este o sentido dado). 

BUÇU – Espécie de palmeira, de onde 

aproveitam a palha, o coco e tururi. 

Também é chamada de UBUÇU. 

BALAIO – Cesta de tala, arredondada 

(geralmente), muito usado guardar roupas 

de recém-nascidos (no interior).  

CARITO – Cava ou “casinhola” feita nas 

paredes dos quartos ou salas das casas 

do sertão, onde se guardam certos 

objetos. 

CACURI – Cercado de talas, colocados 

nos rios para pegar peixes. 

CANASTRA – Cesta larga e pouco alta, 

com tampa e alças, tecida em cipó ou 

talas; espécie de mala viagem. 

CARRASPANA – Bebedeira; embriaguez. 

CAROCEIRA – Peneira de tala, em tecido 

largo, pra coar o açaí; peneira que fica  

 

 

                                                           
35

 Transcrito conforme original. 

 

 

sobre outra peneira mais fina e que tem 

como finalidade, guardar os caroços do 

açaí, deixando o vinho passar para a 

peneira mais fina. 

CARUARA – Espécie de “grilo encantado” 

que flecha as pessoas nas juntas de 

preferência. O sintoma é de dor forte e 

dormência na parte do corpo, onde houve 

a “flechada”. 

CAMIRICA – Açaí amolecido e que, 

juntando-se a farinha e o açúcar, vai se 

amassando e comendo. 

COVA – Buraco feito no chão, coberto 

com galhos e folhas para pegar onça. 

CUMICHÃO – Coceira; termo usado, ou 

melhor, dado às pessoas que não 

sossegam no lugar. 

FACHIAR – Matar peixe, à noite; 

iluminação feita com facho de vegetais 

secos, geralmente usado para fachiar, à 

noite. Pra fachiar, também se usa a 

poronga. 

GAMBIARRA – Conserto improvisado; 

substituição ilícita de peças; trapaça; 

armadilha. 

GAPUIA – Pescar num determinado 

trecho do rio, anteriormente tapado e 

calçado os buracos com palhas; gapuia-

se, também em lagos. 
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ILHARGA – Lado; laterais. 

ISTRUPIÇO – Estorvo; atropelo; confuso. 

JIRAU – Estrado de varas, sobre 

forquilhas, cravado no chão, para lavar e 

guardar louças, panelas, etc. 

LAMBANÇA – Vantagem, estória, 

mentiras. 

MASSARÁ – Pedaço de Paxiúba oco, que 

serve de armadilha para pegar peixe, nos 

igarapés. 

MASSARICA, MASSANGA – A polpa da 

fruta amassada com farinha e açúcar 

(amassada a mão). Também é conhecido 

como CAMIRICA e PIRIQUITA. 

MASSADA – Demora; morosidade; 

lentidão. 

MAU-OLHADO – Quebranto, “olhos ruins”, 

com que certa pessoas “fazem adoecer” 

ou matam plantas, criações, crianças e 

pessoas bonitas; olhos “reimosos”. 

MOCOOCA – Calçamento de folhas, por 

baixo das palhas, nas tapagens pra 

gapuiá. 

MUNDÉ – Armadilha para pegar mucura. 

Forquilha com uma vara atravessada, sob 

a qual coloca-se a isca. O animal, ao 

tentar. O animal, ao tentar comer a isca, 

toca na vara e esta dispara, prendendo-o. 

MIRITI – Talo e palha de MIRITIZEIRO, 

usado na confecção de peças artesanais. 

É também chamado de BURITI, BURUTI, 

MURUTI. 

PALEIO – Demora; massada, vagareza; 

brincadeira em serviço. 

PANEIRO – Cesto alto, sem tampa, feito 

de tala ou de cipó, usado para várias 

atividades. O paneiro tem muita utilidade 

no dia a dia do povo interiorano. Serve 

tanto para prender os pintinhos e demais 

“sirimbabos”, como para transportar açaí, 

milho e outras lavouras e muitos mais 

usos. 

PANACARICA – Cobertura feita de talas, 

entremeadas de palhas ou folhas e, 

inclusive o plástico, usado ara cobrir as 

mercadorias transportadas nos “cascos” 

(canoas). 

PARI – Esteira de talas largas amarradas 

umas as outras, usada para tapar igarapé 

ou colocar no rio pra pegar peixe. 

PARAU – Açaí, bacaba e outros frutos 

desse estilo, quando ainda estão bem 

maduros. 

PENEIRA – Quadrado de talas tecidas, 

com varetas ao redor, própria para coar 

açaí; serve para escorrer arroz, peneirar 

massa, secar camarão e caroços de 

cacau. Tem muitas utilidades. 

PACAPEUA – Precisa; necessita; carece. 

(Pronúncia distorcida). 

PIRÃO – Comida; sustento; alimento. 
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PORONGA – Lamparina protegida com 

folhas, usada na pesca ou caçada 

noturnas. 

PINDUPEUA – Barreira de folhas ou 

palmas, ao lado do pari, para evitar que o 

peixe fuja do curral. 

PUIÚ – Fruta verduenga; de vês, nem 

verde, nem madura. 

PUÇÁ – Espécie de paneirinho, de fundo 

afunilado e que, preso à vara, serve para 

apanhar, de dentro da embarcação, frutos 

ao sabor das águas.  

PUÇURÚ – Vasilha de barro, tipo bule, 

usado para “passar” café. 

PACAPEUÁ – Madeira própria para fazer 

fogo. Produz um braseiro vivo e demorado 

de apagar. 

TEPACUEMA – Maré parada, baixa, boa 

para pescar. É chamada, também, de 

PACUEMA. 

TERECO – Mobília (no interior); troços, 

coisas velhas. 

TIPITI – Utensílio de tala, próprio para 

enxugar a massa pra fazer farinha. 

TUPÉ – Esteira de tala, espécie de 

“tapete”, onde é batido o arroz pra tirar do 

cacho; serve para secar caroços de cacau 

e várias outras utilidades. 

TURURI – Fibra que envolve o cacho do 

BUÇU, usado para confeccionar 

artesanato (bonecas, chapéus, saias, 

bolsas, etc.) 

TUÍRA – Frutos (açaí, mais propriamente) 

quando está bem maduro, tomando a cor 

esbranquiçada. 

URUPEMA – Peneira. 

URICÁ – Paneiro forrado com folhas ou 

palmas pra botar açaí e pescados (peixe, 

camarão, etc.) 
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Intermediando arte e cultura local no Festival Brevense de Folclore. 

Eu acho assim que tudo que nós estamos falando já é uma definição 
da cultura popular. É o fazer, é o dizer, é o conversar do povo. É um 
“dito”, como eles dizem, um dito é um ditado. É um “causo”, é um 
conto, a própria parte de Festival Brevense de Folclore que envolve 
cantigas de roda, a tentativa de salvar as lendas. Porque hoje em dia 
(ainda mais agora na época da internet) Não tem mais tempo da 
vovó contar uma história, uma lenda para o netinho. Então eu acho 
que o que nós estamos falando, conversando, já é uma definição de 
cultura popular. E a importância à uma sociedade é muito grande! 
Agora, é preciso que alguém dê importância para ouvir, para falar, 
para preservar essa cultura, para apoiar, principalmente apoiar. 
 

      Nazaré Oliveira. 

 
 

Preocupada em resguardar as lendas, os contos e estórias que fazem parte 

do imaginário local, a professora Nazaré Oliveira, idealizou em 1981 o Festival 

Brevense de Folclore, que foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura e coordenado por ela até o ano 2001. Segundo Nazaré, a primeira edição do 

Festival Brevense de Folclore foi realizado em parceria pela Divisão de Cultura e o 

Rotary Club36 - atualmente extinto – que era presidido na época pelo então Juiz da 

cidade, Dr. Otávio Marcelino.  

Rememorando o surgimento das primeiras ideias37 a respeito de um evento 

que pudesse disseminar a essência identitária amazônica estimulando 

manifestações da cultura local, Nazaré assim contou:  

Quando eu pensei no Festival de Folclore, pensei numa coisa que a 
gente pudesse trabalhar mas que fosse assim mais fácil (pela falta 
de lugar de pesquisa). Aí eu pensava [...] geralmente, muita gente 
conhece as lendas e é uma coisa que está morrendo, ninguém (já 
estava na época da televisão) vai lá com a vovó ouvir uma história,  
todo mundo se “prega” na televisão. Aí eu queria uma coisa que 
permanecesse [...] Quando nós criamos o festival, uma coisa  que eu 
queria, era que as pessoas escolhessem uma rainha.  Então nós 
fazíamos todo tempo a Rainha do Folclore, mas eu não queria que a 
rainha escolhida fosse uma menina, e sim, a lenda! Que a lenda 
fosse a rainha, para que as pessoas lembrassem sempre da lenda e 
não da pessoa que a representou, que guardassem a lenda. E ai, 
graças a Deus que as escolas concordaram e nós começamos a 
fazer desde o primeiro festival. 

                                                           
36

 Organização internacional [...] Reúnem pessoas e famílias com certas afinidades e que compartilham 
momentos de companheirismo e de trabalho comunitário. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rotary. 
Acesso em 28/11/13. 
37

No anexo E apresenta-se modelo de livretos que eram distribuídos durante o evento, quando Nazaré o 
coordenava. 
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 O evento que acontece durante quatro noites, geralmente no mês de agosto 

– culminando no dia 22 (dia Nacional do Folclore) – já passou por várias 

modificações desde sua origem, mas conserva como proposta inicial o concurso de 

lendas, que é aberto à toda a comunidade, elegendo – em diferentes categorias – a 

Lenda Rainha do Folclore. Segundo o seu regulamento38, o Festival Brevense de 

Folclore “tem como objetivo principal, valorizar as tradições populares, em seus 

vários aspectos, como meio vital de preservação das nossas raízes, e compreender 

que o folclore, entre todas as manifestações de cultura é a de maior cunho popular”.  

Sobre as ressonâncias do Festival Brevense de Folclore, nos depoimentos 

dos entrevistados, a análise positiva, destacando sua relevância, foi unânime. 

Representatividades e sociabilidades importantes envolvendo toda a comunidade 

foram citadas, dando maior destaque a sua repercussão em diferentes aspectos 

como: no âmbito escolar, na economia da cidade e no próprio reconhecimento 

histórico e identitário brevense, como demonstram os fragmentos de algumas 

narrativas incorporadas a esse texto. Sobre questões econômicas atreladas ao 

evento Elton Marques destaca:  

[...] é importante porque envolve as escolas, envolve a população em 
geral, envolve os produtores de cultura, ou seja, todos os segmentos 
interessados, digamos assim, na questão cultural [...] Devido a esse 
empenho da professora Nazaré Oliveira, é repassado um recurso 
financeiro para todas as escolas e grupos teatrais que participam do 
festival, eles recebem esse subsidio que é oferecido pela prefeitura 
através da Secretaria Municipal de Educação, para custear a 
apresentação dessas lendas. Isso proporciona aos grupos contratar 
gente para trabalhar, por exemplo, o cenário, a sonoplastia [...] Você 
trabalha o artesanato, a arte cênica, você tem que contratar uma 
pessoa para fazer o figurino e isso movimenta as malharias, você dá 
emprego indireto. [...] Para se montar uma lenda nesse porte de 
concurso, você tem que investir muito [...] É interessante porque 
também está gerando emprego e renda.  
 

O Festival Brevense de Folclore estrutura-se basicamente a partir da 

participação das escolas da cidade, desde sua implementação até a atualidade. No 

entanto, é aberto a toda comunidade brevense, envolvendo assim outros grupos 

cênicos populares  oportunizando o livre acesso as manifestações e representações 

da cultura popular. Acesso que se amplia às produções artísticas – como o teatro, a 

                                                           
38

Cedido para esta pesquisa pelo professor e teatrólogo Marcos Maranhão, que também é funcionário da 
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. 
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música, a dança, a poesia, entre outras linguagens – e suas particularidades, pois, é 

produzindo arte que também se estabelece relações mais intensas com ela e como 

ensina John Dewey (2010: 496) “na produção e na percepção prazerosa das obras 

de arte, o saber se transforma; torna-se algo mais do que conhecimento, porque se 

funde com elementos não intelectuais e forma uma experiência que vale a pena 

como experiência”. Nesse sentido, o Festival Brevense de Folclore afirma-se como 

um espaço de mediação no encontro entre arte e público e um lugar de experiências 

coletivas que instiga o surgimento de novos artistas, segundo a fala de José E. S. 

Trindade:  

O festival brevense de folclore tem muita valia no município de 
Breves, principalmente nas escolas, onde nós descobrimos talentos, 
valores, porque envolve o teatro. É uma pedagogia que também dá 
muito certo nas escolas. 

Como exemplo de oportunidades para meninos e meninas viverem 

experiências significativas como dançarinos, produtores, atores, cenógrafos, 

figurinistas, cantores, coreógrafos, etc. e espectadores no Festival Brevense de 

Folclore, trago entrevista realizada com Christian Miranda das Neves, atualmente 

agente administrativo na Biblioteca Pública Municipal de Breves que começou a 

participar do Festival Brevense de Folclore a partir da influência do Grupo Teatral 

Luzarte no ano 2000, quando tinha apenas 08 anos de idade, permanecendo até o 

ano 2011. Além de participar com o referido grupo, participou ativamente em todas 

as edições do evento também pelas escolas Emerentina Moreira de Souza e Maria 

Câmara Paes, ou seja, durante toda sua vida escolar. Declarando-se como um 

“herdeiro” direto do Festival Brevense de Folclore, seu significativo relato demonstra  

sua percepção sobre as ressonâncias deste evento: 

Eu creio que a herança deixada é justamente o aprendizado, porque 
o Festival Brevense de Folclore – antigamente mais do que hoje – 
com todos os percalços que as escolas enfrentam para estar 
participando elas se mobilizam internamente para um ganho final que 
é ser a Rainha do Folclore. Dentro de algumas escolas entre os 
professores e os alunos acontecem oficinas de teatro. Então esse 
legado imaterial é justamente essa experiência que fica. Se hoje em 
dia a gente tem pessoas que trabalham, por exemplo, no projeto 
Mais Educação que funciona nas escolas, pessoas que trabalham 
com teatro, pessoas que trabalham com danças, eu creio que foi 
graças ao Festival. Eu digo isso pelo meu exemplo, porque se eu 
trabalho com teatro é porque entrei num grupo de teatro que 
participava do Festival Brevense de Folclore e também com todas as 
escolas que eu estudei participavam do Festival então é graças a 
isso que tenho essa experiência teatral. Eu não tenho curso técnico, 
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não tenho formação acadêmica de teatro mas tenho a experiência 
vivida nisso.  

Como professora de Artes, na segunda escola citada por Christian Miranda, 

pude acompanhar boa parte da experiência por ele relatada, da mesma forma que 

seu crescimento como profissional das artes cênicas em que se tornou. Ator, 

dançarino, coreógrafo, cenógrafo e figurinista, seus trabalhos destacam-se como 

excelentes produções artísticas no âmbito do Festival Brevense de Folclore e 

demais espetáculos teatrais em Breves. O testemunho de Christian, como ele 

mesmo cita, é apenas um dos inúmeros exemplos de ex-alunos de escolas da 

cidade que comprovam o caráter mediador e educativo dentro das diversas 

modalidades e linguagens artísticas que compõem o Festival Brevense de Folclore.       

Entre as reminiscências dos primeiros tempos e as emoções provocadas no 

espectador, outros relatos sobre o Festival Brevense de Folclore trazem a tona 

momentos de fruição e percepções estéticas inerentes ao universo da arte.    

Segundo Martins; Picosque e Guerra (1998: 75) “quando estamos diante de uma 

obra de arte, a recriamos em nós. A contemplação de uma produção artística nunca 

é passiva, algo de nós penetra na obra ao mesmo tempo em que somos por ela 

invadidos e despertados para novas sensibilidades”. Tornar esse encontro mais, ou 

menos significativo, dependerá obviamente, de nossas próprias experiências que 

nos permitirão uma multiplicidade de leituras interpretativas, e que irão variar de 

acordo com nossas referências pessoais e culturais. Isso comprova a importância e 

a constante necessidade do contato com a arte e suas reproduções, conforme 

demonstram claramente os seguintes depoimentos: 

 
Já assisti festivais assim da gente se emocionar mesmo, de chorar. 
Eu nunca esqueço a lenda do Negrinho do Pastoreio que foi 
interpretada por uma escola que fez de uma forma tão forte que não 
teve quem não chorasse na hora, de arrepiar mesmo! Então isso é o 
resultado, uma emoção que a gente sente até hoje, eu adoro assistir 

e levo meus filhos para assistir. (depoimento de Márcia Nemer) 
 
[...] eu lembro que no início era um desfile. Um boto que desfilou 
(risos) uma sereia que desfilou, a lenda da Iara, a lenda do milho... A 
gente ia lá contava a história e aparecia na passarela alguém 
passeando. Hoje a gente vê o Festival do Folclore se transformou 
num grande teatro. Um teatro lindo, maravilhoso, enfim... eu acredito 
assim que é uma obra, uma ideia que nunca deve morrer. 
(Depoimento de Socorro Cunha) 
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[...] é uma coisa muito importante porque até mesmo as crianças e os 
adolescentes que não tiveram a oportunidade de conhecê-la estão 
vivenciando isso hoje, através desse legado que ela deixou na 
cidade. Através da cultura através das danças, do folclore e eu creio 
que é de fundamental importância porque as novas gerações têm 
que conhecer a cultura local. (Depoimento de Iranise Almeida) 
 

 

Na mesma medida em que o Festival Brevense de Folclore foi analisado 

segundo sua importância para o cenário sociocultural brevense, na maioria dos 

depoimentos concedidos a este estudo, análises críticas também foram necessárias 

e importantes constatações. Em primeiro lugar, no que diz respeito à desvalorização 

que o evento vem sofrendo com o desinteresse das autoridades competentes em 

realmente abraçar mais e melhor este acontecimento; e ainda – esta de caráter mais 

complexo – no tocante a “essência” do festival foram reflexões devidamente 

elencadas. Insatisfações com a falta de reconhecimento, incentivo e estímulo a 

projetos de desenvolvimento e fomento às atividades artísticas e culturais que 

envolvam crianças adolescentes e jovens sem perspectivas de crescimento 

intelectual, social e educacional, foram taxativas e, por isso, destacadas nos 

depoimentos, dos quais apresento alguns trechos:  

 

Não existe noutro lugar dentro do Estado do Pará um Festival do 
Folclore igual como é aqui em Breves [...] Já está a nível de estado... 
eu não sei o que é que passa na cabeça desses nossos políticos, 
desses nossos vereadores, eles não sabem o que é cultura não? 
Eles não sabem que é a bandeira do município, que o município se 
ostenta através da cultura? Ou cultura é só jogar bola? E fazer festa? 
“Égua!”39... sei lá, mas parece que quanto mais Breves cresce em 
conhecimentos culturais (porque já tem uma universidade de 25 anos 
aqui dentro) parece que mais as pessoas regridem. [...] Todas as 
pessoas que me entrevistaram na rádio, eu bato essa tecla aí: nós 
não temos uma política pública voltada para a cultura! Nós temos, já 
perdemos, estamos perdendo e vamos continuar perdendo talentos! 
Você vê muitas vezes em bairros afastados meninos se drogando 
por falta dessa iniciativa, não tem uma opção de vida... para 
preencher o tempo ocioso deles, não tem projetos... (Depoimento de 
José do E. S. Trindade) 

Infelizmente, quanto a valorização, já desvalorizou muito porque ela 
já foi bem maior. [...] Hoje ele tomou uma outra conotação, que não 
foi o da ideia inicial. Porque o festival era a preservação, também, da 
cultura, sem perder o novo, mas buscando as nossas tradições 
amazônicas. (Depoimento de Socorro Cunha) 

                                                           
39

 Interjeição típica do vocabulário popular paraense. 
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[...] como muitos, eu também vejo essa necessidade da importância 
da continuidade (da realização do Festival de folclore), nós não 
podemos desprezar e não podemos jogar fora um evento como esse. 
(Depoimento de Enil Pureza) 

 

O evento é imprescindível, necessário. É a representação cultural de 
Breves, ou seja, o cartão postal, mesmo que precário. Deveria haver 
melhor investimento nessa área. (Depoimento de Marco Maranhão) 
 
Eu considero importantíssimo para o município, se a gente for assistir 
ele é muito rico [...] Pena que não é tão valorizado pelo próprio 
município, mas é muito lindo. (Depoimento de Márcia Nemer) 

 

Diante deste cenário, envolto em análises positivas – quanto à importância e 

a necessidade do Festival Brevense de Folclore – e negativas – quando  se referem 

a carência de políticas públicas que o favoreçam como deveriam – antes de 

acrescentar considerações ao que se propõe neste estudo, avaliei indispensável 

trazer o conceito de Folclore, segundo o  que preconiza o capítulo I da Carta do 

Folclore Brasileiro aprovada no I Congresso Brasileiro de Folclore, realizado no Rio 

de Janeiro, de 22 a 31 de agosto de 1951 e reinterpretada  no VIII Congresso 

Brasileiro de Folclore, reunido em Salvador, Bahia, de 12 a 16 de dezembro de 

1995: 

Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, 
baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, 
representativo de sua identidade social. Constituem-se fatores de 
identificação da manifestação folclórica: aceitação coletiva, 
tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. Ressaltamos que 
entendemos folclore e cultura popular como equivalentes, em 
sintonia com o que preconiza a UNESCO. A expressão cultura 
popular manter-se-á no singular, embora entendendo-se que existem 
tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem em 
contextos naturais e econômicos específicos. 

 

A partir das vozes em depoimento aqui reveladas, dos conceitos acima, dos 

objetivos do Festival Brevense de Folclore segundo o seu regulamento – já descrito 

no início deste tópico – e de minha experiência pessoal na participação em diversas 

edições do Festival Brevense de Folclore – algumas vezes em produções  em outras 

como espectadora –problematizo questões que me inquietam há algum tempo: o 

contexto sociocultural regional ou local – onde nossa identidade é construída – é 

realmente valorizado no Festival Brevense de Folclore atualmente? Quando uma 

parcela considerável de representações de danças, por exemplo, priorizam funks 
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que são anunciados e apresentados – durante o evento – como cultura popular, eles 

estão “valorizando nossas tradições” ou “representando a identidade cultural de 

quem”? 

Partindo do pressuposto de que o mundo globalizado e “hibridizado” de hoje 

nos obriga a reelaborarmos nossos conceitos e atitudes relacionados principalmente 

aos fenômenos culturais ou tradicionais que segundo Canclini (2003: 220) “são hoje 

o produto multideterminado de agentes populares e hegemônicos, rurais e urbanos, 

locais, nacionais e transnacionais”, indago ainda: como “preservar” a cultura local 

frente à heterogeneidade, instabilidade e desterritorialização na 

contemporaneidade? Quais os novos significados – consciente ou 

inconscientemente – vêm sendo atribuídos ao Folclore atualmente? Além de 

produzir “disputas” em megaespectáculos teatrais, qual o verdadeiro papel da escola 

no sentido de promover o (re)conhecimento identitário  consciente e crítico em 

nossos alunos?   

Essas inquietações, a princípio, podem parecer desconexas ao eixo norteador 

deste tópico, que elenca as ressonâncias das produções Nazareanas em Breves, 

todavia, pensá-las como importantes reflexões que hoje ressoam fortemente nos 

ouvidos que estão mais atentos à importância da continuidade significativa do 

evento Festival Brevense de Folclore, podem ser pontos de partida para a 

provocação de outros debates, novas discussões e a busca de possíveis caminhos 

mediadores na riqueza de possibilidades que se abrem na interdisciplinaridade entre 

educação, arte e cultura.  

Finalizo este tópico com conclusão da antropóloga Maria Laura Cavalcanti 

(2008: 21) a respeito de suas pesquisas sobre Folclore, que assim nos diz: “mais 

importante do que saber concretamente o que é ou não folclore é entender que 

folclore é, antes de qualquer coisa, um campo de estudos”. E como campo de 

estudos precisa de apoio e vontade política. 
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Mediando/Formando “pessoalidades” 

 

Intervir e pensar no futuro de uma comunidade fundamentando-se na 

educação e na cultura local como elementos essenciais, é promover 

“conscientização” que de acordo com o pensamento de Paulo Freire é o objetivo 

fundamental da prática educativa. Para Freire (1981: 116) “o conhecimento da 

realidade é indispensável ao desenvolvimento da consciência de si, e este, ao 

aumento daquele conhecimento”. Dentre as reminiscências sobre as práticas 

educativas e o caráter formador no agir de Nazaré, a filosofia freireana é 

veementemente relembrada por Vanderlei Castro: 

Eu morava no rio Jaburu numa vila chamada Palácio Cristal e uma 
bela tarde encosta um barco da prefeitura chamado Breves e lá 
estava a Nazaré com uma brinquedoteca! Para animar mesmo! Com 
brincadeiras, com músicas, com teatro... Então a Nazaré é minha 

inspiradora. [...] Eu vejo a Nazaré como um Paulo Freire, ela gostava 

muito assim de lutar pelos oprimidos [...] O partido dela era a 
população, o bem estar do povo. [...] Ela nos deixou muitas lições e 
deixa até hoje quando ela vem à Breves [...] Por isso que eu faço 
essa analogia com o trabalho de Paulo Freire [...] Nazaré é uma 
grande educadora, ela não foi somente professora! 

 

Considerar o contexto social pelo qual as identidades vão se construindo é 

essencial para desenvolver ideias “conscientizantes” como demonstra a trajetória 

profissional de Nazaré. É entender que “a educação é um querer-fazer que leva a 

uma produção e a uma aprendizagem através de processos e estratégias 

conceituais e metodológicas que resultam em estados de saber-fazer diversificados 

e ampliados” (BELLO, 2001: 255). Esse saber-fazer de Nazaré também foi 

testemunhado por Socorro Cunha:  

Eu admirava a professora desde pequena, desde a minha 
adolescência na verdade, quando ela chegou aqui eu ainda era bem 
adolescente, tanto que ela se tornou minha madrinha por uma 
questão de eu querer. Eu costumava brincar com ela eu dizia assim: 
“a senhora vai ser minha madrinha e quando a senhora morrer eu 
quero que a senhora deixe o seu dote para mim, esse dote de saber, 
de saber fazer e querer fazer”. Ela fazia muito bem tudo aquilo que 

ela se propunha a fazer. 
 

Partindo desses pressupostos pode-se considerar que Nazaré Oliveira 

“plasmou-se” na convivência com os seus educandos, produzindo “pessoalidades”, 

ou seja, sua personalidade produziu ecos que se perpetuam especialmente entre 
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estes indivíduos. A coerência entre a personalidade e as atitudes de Nazaré Oliveira 

foi o ponto alto entre os entrevistados, destacando como marca pessoal seu 

envolvimento com o bem estar de quem com ela conviveu. Contaminados pelos 

exemplos de vida, vividos e ainda vívidos, nas lembranças dos entrevistados 

revelam-se o que Paulo Freire (2000: 38) chamou de “corporeificação das palavras 

pelo exemplo”, ou seja, ao professor que realmente ensina não basta dizer sem 

realmente viver o que diz. Assim, Nazaré Oliveira foi além de sua função como 

professora, como relatam os entrevistados:   

Parece assim, simples, participar de um grupo de danças, mas ela 
não ensinava só a dançar, ela nos ensinava a ser um ser humano 

melhor! [...] O maior legado ou importância dela não está em algo 

palpável, está no exemplo de vida que ela nos deu, ela não foi só 
uma pessoa que organizou um grupo, ela foi uma professora não 
apenas de sala de aula, mas ela nos ensinou a viver. [...] Ela faz 
parte hoje da minha própria personalidade. (Depoimento de Márcia 
Nemer) 

Fazendo assim um apanhado geral de tudo que eu acho dessa 
mulher extraordinária é justamente ela ter trazido essa coisa que não 
tinha em Breves antes, que é trazer a coisa da cultura local, não 
tinha, nós não tínhamos isso antes. [...] Aqueles jovens que não 
tinham muita opção de lazer lá em Breves, ela os reunia para estar 
ensaiando coisas típicas do Pará, da região marajoara e que a gente 
não via ali em Breves entendeu? (Depoimento de Iranise Almeida) 
 

Memórias de experiências envoltas em lamentos relacionados à atual 

ausência de um trabalho que preencha as lacunas deixadas, segundo os depoentes, 

na área cultural da cidade devido à saída de Nazaré Oliveira reafirmam que suas 

práticas foram interativas e consolidantes. O que autoriza dizer, como assinala John 

Dewey (2010: 124) que “nada cria raízes na mente quando não há equilíbrio entre o 

agir e o receber”. Análise que se reforça na declaração de José E. S. Trindade 

quando diz que sua inspiração para produzir e apreciar a arte provém do 

aprendizado adquirido na convivência com Nazaré. 

Tudo que ela fez em Breves é de suma importância até hoje e a 
gente se inspira nisso. De muitas coisas que eu gostei na Nazaré 
Oliveira, eu me espelho nela, como: escrever, ler, criar peças teatrais 
as músicas, as paródias que eu faço, foi ela que estimulou. Criou o 
teatro em Breves, ela me repassava todas aquelas peças teatrais 
para que nós pudéssemos apresentar, ela nos coordenava na Paixão 
de Cristo que era a peça “carro chefe” do grupo de teatro AJUI, JAB 
[...] Então sobre a importância de todo o trabalho dela hoje, Breves 
ainda lembra e Breves chora, Breves clama pelo trabalho de Nazaré 
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Oliveira! Pela importância que é! A dimensão que foi o trabalho dela 
aqui dentro. 

Nitidamente os trechos acima suscitaram boas lembranças, experiências 

marcantes e fatos importantes na história de formação pessoal e profissional dos 

entrevistados, alguns relatam que essas aprendizagens/experiências determinaram 

seus posicionamentos frente às escolhas de vida. Numa experiência, explica John 

Dewey (2010: 120) “a emoção é a força motriz e consolidante. Seleciona o que é 

congruente e pinta com suas cores o que é escolhido”. Emoções reavivadas pelas 

cores de cada depoimento colhido para esta pesquisa. No entanto, analisando essas 

subjetividades, não poderia excluir a percepção de que “nem tudo são flores”.  

Alguns, senão todos os depoimentos, enfatizaram o posicionamento firme e exigente 

de Nazaré, citaram algumas críticas e ao mesmo tempo o seu entendimento sobre 

elas, relatando que nem todas as pessoas envolvidas nas ações, junto a algum 

grupo cênico ou em outras áreas, aceitavam facilmente as regras de convivência ou 

disciplinas impostas pela professora. Esses pontos de tensão e resistências durante 

esse processo foram exemplificados nas seguintes análises: 

Ela educava a gente dentro do grupo, a ser uma pessoa correta, 
direita e responsável principalmente. Ela era muito firme e rígida 
nesse ponto. Inclusive algumas pessoas achavam assim que ela 
cobrava demais, mas não era isso, é que ela ensinava o que a gente 
devia ser na vida no dia a dia, no nosso cotidiano. (Depoimento e 
Márcia Nemer) 

Eu tive oportunidade de lecionar junto a ela [...] Depois eu tive a 
felicidade de ser eleito prefeito de Breves em 1982, quando a Nazaré 
já integrava a equipe do governo municipal trabalhando no governo 
do Carlos Estácio, e evidentemente eu fiquei muito feliz. Lembro que 
foi uma eleição muito ferrenha, muito ferrenha mesmo! E para você 
ter ideia, a primeira “cabeça” que queriam era a cabeça da Nazaré 
Oliveira, era a “cabeça prêmio”. Mas jamais eu abri mão da Nazaré 
Oliveira exatamente por conhecê-la, pela sua capacidade, pela sua 
inteligência, pelo seu amor a Breves. Então eu resisti a tudo e a 
todos como prefeito municipal e fui feliz por isso, por tê-la mantido no 
nosso governo. (Depoimento de Gervásio Bandeira) 
 
Ensaiávamos também no Cine Yeda onde a professora Nazaré 
Oliveira trabalhou um tempão com o artesanato dela [...] Nesse 
tempo faltava luz e a gente ensaiava com luz de vela. Se falhasse 
num ensaio ah... “mana”... no outro dia era um “puxão de orelha” na 
certa! (risos). Ela era exigente e organizada. (Depoimento de José E. 
S. Trindade) 
 
Tem pessoas que dizem assim, poxa mais a Nazaré é muito 
exigente, a professora Nazaré gosta de tudo certinho... Mas são 
características de pessoas que quando gostam do que fazem, 
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gostam de fazer bem feito. [...] E se a história hoje conta quem foi a 
professora Nazaré Oliveira, foi porque ela construiu de maneira 
compromissada aquilo que ela fez. Então nós estamos agora, 
colhendo o resultado de tudo aquilo que ela fez. Nós, como seres 
humanos, temos uma vida social e somos julgados por essa nossa 
vida social e daqui a pouco é assim que as pessoas vão lembrar de 
nós. (Depoimento de Enil Pureza) 
 
 

Nazaré Oliveira relembra um exemplo interessante das resistências 

enfrentadas no início de suas ações educativas nas escolas de Breves revelando o 

estranhamento inicial de pais de alunos que não aprovavam as novas metodologias 

da professora que ensinava “a dançar” na escola. Diz ela:  

 

Um dia eu descobri que na escola Emerentina tinha uma tuba40 
velha, aquele instrumento musical. Aí eu perguntei as crianças se 
eles dançavam carimbó, se eles sabiam dançar carimbó, mas 
naquele tempo, acho que nem sabiam o que era carimbó.  Ah eu já 
vi, disse um, eu trabalhava com “prézinho” e trabalhava com uma 5ª 
série. [...] Às crianças de “prézinho” eu perguntei se eles queriam 
aprender a dançar carimbó, queriam! Dia de sábado de manhã eu 
pedia a tuba emprestada lá da escola e ensaiava com eles, ensaiava 
dançar o carimbó, eu tocava a tuba e eles dançavam e eu ensinava 
como era (risos). Eu sei que com essa história de carimbó, nós 
dançamos em festa de aniversário e tudo (risos), convidavam o 
grupo, lá íamos nós dançar carimbó, eu tocando a tuba e eles 
dançando e cantando (risos). Demos muitos shows lá por Breves 
(risos). 
Um dia eu estou com eles na escola, quando chega uma mãe, muito 
“amuada”! Eu queria falar com a professora Nazaré! Sou eu, a 
senhora é mãe de quem? Ela se identificou. Mas não ia fazer reunião 
com os pais, eu disse: mas eu ainda não lhe vi na reunião. É porque 
eu estou sempre ocupada, ainda não pude vir! Mas agora me 
disseram que a senhora está ensinando “macumba” aos meninos na 
escola, e eu quero lhe dizer que meu filho não dança macumba! 
Quem foi que lhe deu essa notícia? Ah, disseram que a senhora tava 
ensinando macumba! A senhora senta, por favor, e a senhora vai 
assistir o que a gente vai dançar! A gente faz aqui uma dança 
chamada carimbó! Que faz parte da nossa cultura paraense é uma 
dança paraense, chamada carimbó! Não tem nada a ver com 
macumba, é porque é tocada na tuba e quem bate na tuba sou eu e 
quem canta sou eu. A senhora vai assistir. Ela sentou lá, assistiu, 
depois veio me pedir desculpas. Ela tinha achado bonita a dança, 
nunca mais deixou de acompanhar o grupo, por onde a gente ia 
dançar aquela mãe estava sempre me ajudando, trocar roupa dos 
meninos e abotoar aqui, bota gravata e bota o cinto, ela estava 
sempre ajudando a gente (risos). 
 

                                                           
40

 Instrumento musical de percussão utilizado por músicos paraenses em danças folclóricas. 
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          Outras resistências foram enfrentadas entre algumas professoras da época 

que já lecionavam como regentes de classe e que ficaram “enciumadas” com a 

chegada das “tais professoras normalistas”. Tensões que foram da mesma forma 

marcante no agir de Nazaré que foi construindo sua “professoralidade” 

desenvolvendo estratégias de uma prática reflexiva, observando e se aproveitando 

das alternativas disponíveis. Carlos Marcelo Garcia (1997: 62) citando Dewey elenca 

algumas atitudes necessárias para um ensino reflexivo que segundo ele 

pressupõem haver no professor: “uma mentalidade aberta, responsabilidade e 

entusiasmo”. Esta última descrita como “a predisposição para encarar as atividades 

com curiosidade, energia, capacidade de renovação e de luta contra a rotina”.  

Desnecessário dizer que as atitudes de Nazaré, segundo todos os depoimentos aqui 

apresentados refletem atitudes de uma educadora reflexiva.   

            Após escutar palavras entusiasmadas nas vozes que prontamente cederam 

seus depoimentos para esta pesquisa, nas “viagens” ao passado de suas memórias 

os testemunhos e análises desvelam o quão forte ainda ressoam os ecos 

nazareanos em Breves. Nazaré Oliveira e suas estratégias educativas, seu rigor na 

busca pela excelência, em seu engajamento político social ético, dentre outras 

nuances de sua personalidade provocam inúmeras reflexões e análises que ainda 

influenciam/contaminam e promovem encontros entre a arte, a educação e a cultura 

local nas pessoas sensíveis a esses códigos. Dessa forma, seu trilhar estruturou-se 

claramente na mediação cultural e social. 

               Nesta perspectiva e objetivando fazer deste estudo, ainda, um mediador 

entre as ações/produções de Nazaré Oliveira e o leitor, busquei materializar essas 

ressonâncias por meio do vídeo documentário que comento a seguir. 
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Nazaré Oliveira em breves momentos: o documentário. 

Nós, como brevenses, devemos e temos todo esse respeito devido a 
ela ser uma pessoa que sempre se preocupou com a nossa cultura, 
pra mostrar a nossa memória. (depoimento de Vanderlei Castro)  

[...] e ela passou por aqui realmente fazendo história no nosso 
município. Essa é a Nazaré Oliveira, que eu conheço! (depoimento 
de Socorro Cunha) 

[...] aproveitava tudo o que via pelo caminho, até um tronco de árvore 
ela transformava em arte. Então, sempre que a gente encontrava 
com a Nazaré, era dessa forma, produzindo!” (depoimento de Márcia 
Nemer) 

A professora Nazaré veio trazer muita coisa de boa para o município 
e isso foi de suma importância para o legado, que eu acho que a 
professora Nazaré deixou para o município, que até hoje perdura e 
com bastante sucesso. (depoimento de Marcos Maranhão) 

Você não compra comentários, você não aluga comentários, você 
acaba tendo esses comentários de uma maneira que as pessoas se 
sintam bem em falar de uma determinada pessoa, que é o caso hoje                 
da professora Nazaré. (depoimento de Enil Pureza) 

 

            Os depoimentos acima, concedidos pelos participantes da pesquisa 

ganharam vida através de efeitos visuais e sonoros na produção do vídeo 

documentário Nazaré Oliveira em breves momentos, 

que realizei no decorrer da pesquisa para esta 

dissertação. E como sinaliza em seu título, a ideia 

buscada foi sintetizar a história de vida de Nazaré 

Oliveira enfatizando determinados momentos de 

suas ações/produções educativas concretizadas em 

Breves.   

      Diversas são as formas de se preservar a 

memória de um lugar, de uma sociedade ou de um individuo, seja em uma pesquisa 

publicada, por meio de uma obra de arte, seja num livro ou vídeo. Através destes 

suportes a história se mantém ao alcance de todos, desde que tenham acesso a 

essas ferramentas e assim possam conectar-se ao passado, visualizando outros 

contextos, épocas e comportamentos, tendo em vista a construção do futuro.  

Foto 48 – Nazaré Oliveira durante gravação 
do documentário. Arquivo de Thiago 
Oliveira. 
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   Partindo deste pressuposto, a finalidade a qual se propõe o documentário, que 

acompanha esta dissertação, é ampliar o contato com as memórias, percepções e 

experiências vividas ou mediadas por Nazaré Oliveira, unindo som e imagem. 

Nestes tempos em que o texto escrito vem sendo substituído pela informação 

audiovisual (LUCENA, 2012), a intenção é que o documentário possa ser traduzido e 

interpretado particularmente e sob diversos aspectos, além dos artísticos.  

   Segundo Ana Mae Barbosa (2010: 111) “percepção, memória, mimeses, 

história, política, identidade, experiência, cognição são hoje mediadas pela 

tecnologia [...] Usá-la como instrumento de mediação cultural é tarefa dos 

arte/educadores de hoje”.  Assim, tornar o documentário mais uma fonte de diálogos 

em torno de reflexões sobre viveres e fazeres culturais, artísticos e educacionais 

locais, é uma das possibilidades que se abrem através desta produção, podendo 

ainda ser (re)trabalhado e (re)pensado na 

escola ou em instituições culturais.  

   O documentário foi produzido durante 

o mês de julho de 2013, com apoio da 

Prefeitura Municipal de Breves através da 

Secretaria Municipal de Educação.    

Lugares como o antigo trapiche 

municipal, a orla próxima ao hidroviário41 

municipal, o campus da Universidade 

Federal do Pará e a escola municipal de educação 

infantil que recebeu o nome da professora Nazaré 

Oliveira são ambientações que foram previamente 

pensadas para as filmagens dos depoimentos com os 

entrevistados. Estes momentos são intercalados com 

as imagens do acervo fotográfico da extinta Divisão de 

Cultura e o arquivo pessoal de Nazaré Oliveira – 

colhido durante a pesquisa.  

                                                           
41

 Cais onde atracam embarcações de passageiros e cargas das linhas regulares de navegação.  

Foto 49 – Entrevistados e equipe técnica de gravação do 
documentário. Arquivo da pesquisadora.  

Foto 50 - Márcia Nemer durante 
gravação do documentário. Arquivo 
de Thiago Oliveira. 
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Amarrando a canoa brevemente 

 

 

 

Foto 51 – Vista aérea de Breves. Registro fotográfico de Flávio fotógrafo. 
 

 

 

 

 

Dos Breves herdaste o teu breve nome 

Fazendo tua História, bravo torrão 

Em breves passos te tornaste Breves  

Orgulho dos teus filhos, nascidos deste chão  

Manoel Fernandes Breves e Ângelo Breves Fernandes 

Para ti fundadores, para nós, irmãos. 

 

Nazaré Oliveira, 1986. 
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 Na presente pesquisa, análises e representações de todos os envolvidos nos 

depoimentos colhidos, somados a teóricos sensíveis aos códigos artísticos, culturais 

e educativos, evidenciaram questões cruciais para o entendimento de um 

tempo/lugar: Breves/Marajó/Pará ano 1972. Aportam na cidade dez professoras 

normalistas que chegam para dar início a um importante processo de construção 

socioeducativo que desenvolveria/envolveria todo o município e marcaria para 

sempre a memória e a história local.  

 Isso não significou aceitação imediata e nem facilidade nos encontros 

culturais encarados por elas. A maioria logo foi embora, certamente outras e outros 

vieram. Inserida nessa perspectiva de transformação da realidade que vinham 

ocorrendo na cidade Nazaré Oliveira destaca-se por sua postura pessoal e 

profissional, dinamizando, com sua bagagem cultural o contexto social local.  

Analisando a história de vida de Nazaré Oliveira e sua presença 

compromissada – evidentemente compartilhada com outros atores sociais – foi 

possível clarificar a relevância de sua trajetória pessoal e profissional neste “rincão” 

do Marajó das Florestas. 

Considerada uma importante personalidade da sociedade brevense em uma 

época em que ser um professor era “ser a joia mais rara” – consequência direta de 

sua conduta – as ações de Nazaré Oliveira eram exemplos de práticas inovadoras 

que ressaltavam o cotidiano local. Exemplos tanto na Divisão de Cultura quanto nas 

escolas, onde ser professor nas pequenas localidades naquele período, era ser 

também, como assinala Pacheco (2006:145) “agente formador de novas 

mentalidades, inspirador de visões mais abertas sobre as questões sociais e 

políticas em que o município estava envolvido”. 

Ao criar eventos que ainda compõem o calendário cultural da cidade, como foi 

demonstrado pelas falas dos entrevistados e pelos registros visuais, Nazaré 

perenizou suas ideias, criações e produções, dividindo essa instituição entre o antes 

e o depois de sua passagem por ela. O caráter socioeducativo destas 

ações/produções artísticas e culturais desenvolvidas, e voltadas especialmente a 

valorização da cultura popular, foram o ponto alto das marcas ali deixadas. 
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As análises dos depoimentos demonstraram que a ausência desta 

inquietação e premissa em considerar educação e a cultura locais como sinônimos 

de desenvolvimento social, por esta instituição – hoje Secretaria Municipal de 

Cultura e Eventos – é a “saudade” maior que os munícipes sentem principalmente 

os que viveram esta fase em que contavam com a presença de Nazaré Oliveira 

neste cargo, revelando, portanto, a influência positiva destas ações educativas na 

memória coletiva local.   

Avaliando a trajetória pessoal de Nazaré Oliveira clarificou-se o processo de 

construção de sua identidade. Sua ligação com seu meio ambiente familiar/cultural 

influenciou sua formação tanto pessoal quanto profissional porque como explica 

António Nóvoa (1995:33) são processos indissociáveis. Para este educador é 

impossível separar as dimensões pessoais e profissionais do professor, diz ele “os 

professores constroem a sua identidade por referência a saberes (práticos e 

teóricos), mas também por adesão a um conjunto de valores, etc.” Neste sentido, 

Nazaré Oliveira além de “formar-se” identitariamente como educadora, através de 

seus ensinamentos e ações/produções influenciou também outras pessoas em seus 

relacionamentos e mediações socioculturais. Intervir, juntar, organizar, estimular, 

questionar, são segundo Ana Mae Barbosa (2009:13) competências do professor 

mediador que, na filosofia freireana, deve ser um dos papéis do professor, pois a 

educação é uma forma de intervenção no mundo. 

Considerar Nazaré Oliveira como um Paulo Freire de Breves – como o fez 

Vanderlei Castro em depoimento – é perceber os valores teóricos que Nazaré foi 

mesclando à sua personalidade. Estes valores preocupados com o cotidiano local, 

com a conscientização e o (re)conhecimento da realidade dos seus alunos e com “a 

juventude futura de Breves” desvelam essa influência adquirida em sua formação.          

Examinando os depoimentos desta pesquisa e os diversos saberes necessários à 

pratica educativa postulados por Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia 

não é difícil compreender o porque desta interpretação/sensação do depoente.  

Ao termino desta minha navegação, ao preparar-me para amarrar minha 

canoa brevemente, constato nesta dissertação a relevância das produções 

artísticos/culturais de Nazaré Oliveira em Breves como fortes ressonâncias 

principalmente no âmbito da arte, da arte/educação e da educação formal e informal. 
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As ações/produções de Nazaré Oliveira aqui elencadas, ainda proporcionam 

inúmeros estudos sob múltiplos olhares e áreas de interesse expondo sua forte 

presença na construção da história e da memória, tão valorizados nos discursos de 

Nazaré Oliveira e nas vozes de quem com ela aprendeu.  

Ao desatar a canoa no início desta pesquisa para navegar por breves 

momentos com Nazaré Oliveira tentando desvendar “Quem é Nazaré Oliveira e 

quais as ressonâncias de suas produções e mediações em educação/arte/cultura no 

município de Breves?” pude espiar nitidamente os efeitos produzidos pela mediação 

cultural e social desveladas também na sua pessoalidade. Ao ficar “de bubuia” na 

boa maré das ressonâncias Nazareanas considero Nazaré Oliveira o maior 

“banzeiro42” que as escolas e as instituições culturais da cidade já receberam. Isso 

explica as análises tão positivamente aqui reveladas.  

Sendo assim as perguntas provocativas surgem inevitavelmente: o que 

podemos aprender – especialmente nós professores – com as experiências de 

Nazaré Oliveira em Breves? Como nos tocam, como nos contaminam, como nos 

provocam essas experiências de vida? As respostas, assim como as indagações, 

são múltiplas, estimulantes, reflexivas e também provocativas. Assim como foram as 

ações educativas de Nazaré Oliveira. 

Navegar na história de vida de Nazaré Oliveira em busca de conhecimentos 

sobre a educação, a arte e a cultura locais, significou “estranhar” minha própria 

realidade cultural e social, ou seja, aumentar as lentes para o corriqueiro e assim 

melhor enxergá-lo e desvendar enigmas desse universo marajoara e suas 

peculiaridades. Estes quebra-cabeças históricos, culturais, geográficos, artísticos, 

poéticos, me possibilitaram ampliar significativamente meus conhecimentos sobre o 

fazer na arte/educação escolar, especialmente no que se refere a valorização da 

arte que é produzida localmente e suas mediações. Foi enveredar por um percurso 

de vida ainda em andamento, num rio profundo e de muitos canais, furos e igarapés 

que se embrenham nas florestas e que, por isso, até hoje lhe servem de inspiração 

para produzir outros novos ensinamentos. Difícil não se contaminar com sua poética, 

com seu saber-fazer, com sua criatividade, com sua arte, enfim com sua 

“pessoalidade”, e muito fácil ficar “de bubuia” a favor da boa maré das ressonâncias 

Nazareanas e assim continuar criando, pesquisando e aprendendo com ela. 

                                                           
42

 Maresia, forte agitação nas águas do rio. 
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A perspectiva de contribuir com a história e a memória artístico/cultural do 

município de Breves e de todos os interessados em conhecer aspectos identitários 

que consequentemente foram reproduzidos neste estudo, por meio da história de 

vida e produções de Nazaré Oliveira é a finalidade a qual se propõe esta pesquisa. 

Busca ainda, atrair a atenção de educadores realmente envolvidos e 

compromissados com uma educação mais reflexiva, significativa e crítica, atentos a 

realidade local de seus educandos, fundamentados na arte e na cultura como 

elementos norteadores na construção da cidadania e da autonomia, seja essa 

educação formal ou informal. 

Como já expliquei na introdução desta dissertação, meu contato profissional 

com Nazaré Oliveira ocorreu durante a realização da edição do evento Festival 

Brevense de Folclore ocorrido em 1998, quando participei pela primeira vez. Logo 

depois ela se aposentou e passou a residir em outra cidade. Minha experiência de 

vida como cidadã brevense, porém, me permitiu assistir algumas apresentações de 

grupos coordenados por ela, ter acesso a sua produção literária e conhecer Nazaré 

devido a laços de amizade entre ela e minha família. Essas experiências me 

suscitaram uma inquietação primeira e que talvez estivesse calada lá no fundo de 

meu inconsciente, antes mesmo de pensar em uma pesquisa como esta. 

Inquietação talvez, comum a outras pessoas que como eu, também escutam o mais 

forte dos ecos que ainda ressoam no município: “Falar de cultura em Breves é falar 

de Nazaré Oliveira!”. 
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APÊNDICE A 
 
 
Roteiro de entrevista com Nazaré Oliveira 
 
I - Dados Pessoais: 

a. Nome:  
b. Profissão:  
c. Data de nascimento: 

 
II – Da origem familiar à formação. 
 
1 - Como você descreveria sua infância? 

2 - Quais as influências em sua vida familiar, você considera como fundamentais para sua 
formação pessoal e profissional? 

3 - Por que você optou pelo magistério? 
4 - “Não podemos conceber educação sem cultura, nem cultura separada da educação”. Em 
seu texto Breves em breves passos, você discorre sobre esta temática. Neste sentido, quais 
são as fontes que contribuíram para a sua ação docente? 
 
 
III – A trajetória profissional. 

5 -  Como teve início sua trajetória profissional? 
 

6 - De que forma ocorreu sua experiência no âmbito escolar? 
 

7 - Entre os anos de 1976 e 2002,  você atuou como chefe de divisão de cultura, 
departamento que nesta época era vinculado à secretaria municipal de educação, 
quais suas funções e principais experiências neste cargo? 

 
8 -  Quais as maiores dificuldades que você enfrentou? 

 
9 - Em relação ao período acima citado, como você caracterizaria a relevância 

dispensada à cultura local, pelos gestores, envolvidos nesta prática? 
 

IV – Contribuições à Educação e a Cultura Marajoara.  
 
10 - Na sua opinião, o que é cultura popular e qual sua importância para o desenvolvimento 

de uma sociedade? 
 

11 - Analisando pessoalmente sua trajetória profissional, quais as ações/produções que 
você considera as mais significativas como contribuição à educação e à cultura no 
município de Breves? 

 
12 - Entendendo a cultura popular como um “patrimônio imaterial”, de que forma você 

analisa o papel da escola na preservação deste bem? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA  SOBRE NAZARE OLIVEIRA  
 
 I - Dados Pessoais: 
 

a. Nome:  
b. Profissão:  
c. Telefone/Email: 

 
II – Sobre a pessoa de Nazaré Oliveira: 
 

a. Você conhece pessoalmente Nazaré Oliveira? Como você a descreveria? 
           De que forma ocorreu a sua experiência pessoal com Nazaré Oliveira? 
 

b. Na sua opinião, como é o relacionamento de Nazaré com a família e os amigos? 
 

c. Durante o período que você conviveu profissionalmente com Nazaré, o que ela 
gostava de fazer nas horas de folga? 

 
III - A trajetória profissional. 
 

a. Como se deu sua experiência profissional com a Professora Nazaré Oliveira? Em 
que momento você atuou junto à ela?          
 

b. Quais as produções de Nazaré Oliveira que você considera mais significativas? 
 
 

c. Como você avalia a importância desta realização? 
 

d. Qual sua análise do trabalho desenvolvido por Nazaré Oliveira durante sua atuação 
na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Breves? 
 
 

e. Você conseguiria identificar uma tendência ou posicionamento político partidário nas 
ações praticadas pela Professora Nazaré Oliveira ao longo de sua trajetória 
profissional?  
 
 

     IV – Contribuições à Educação e a Cultura Marajoara. 
 

a. Como você avalia a importância do evento denominado Festival Brevense de 
Folclore coordenado pela Professora Nazaré Oliveira e realizado todos os anos com 
a participação da maioria das escolas do Município?  

 
b. Na sua perspectiva, qual o maior legado de Nazaré Oliveira? 
 
 
c.  Como você analisa a importância desta herança “imaterial” para a memória e a 

história do município de Breves 
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