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Desde sua criação, o Instituto Inter-
nacional de Educação do Brasil (IEB) atua 
com os temas da Educação e sustentabili-
dade, na perspectiva de apoiar processos 
que contribuam para o fortalecimento 
das pessoas e, através delas, no reforço à 
agenda socioambiental dos território nos 
quais atua. 

A sistematização de experiências de 
processos sociais na Amazônia, protago-

Apresentação

nizados pelas organizações da sociedade 
civil, tem sido uma ação estratégica desen-
volvida pelo IEB na busca por garantir a 
memória das ações realizadas e o fortale-
cimento institucional dessas organizações. 

Acreditamos que esta ação, articu-
lada com os diversos enfoques e instru-
mentos formativos desenvolvidos pelo IEB 
– tais como cursos, oficinas, consultorias 
especializadas, entre outros –, contribui 
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Paisagem aérea da 
região oeste do Pará. 

der!”, que tem o apoio do Instituto Juruti 
Sustentável e do Instituto Alcoa. Com a 
criação da ESJ, o projeto buscou o fortale-
cimento de capital humano local para em-
preendedorismo social, sustentabilidade e 
a formação de lideranças.

Esta publicação constitui-se, portan-
to, na memória dessa criação protagoni-
zada pelas instituições de Juruti. Trata-se 
de um olhar a partir dos sujeitos sociais 
que a vivenciaram, seus aprendizados e 
desafios. Também é o resultado de um es-
forço coletivo de reflexão que envolveu a 
equipe do IEB. 

Compartilhar este resultado com a 
sociedade é a forma que encontramos de 
reconhecer e valorizar essa experiência 
tão rica. Esperamos que esta publicação 
possa inspirar processos semelhantes em 
outros contextos amazônicos! 

Manuel Amaral Neto
Coordenador do Escritório Regional de Belém

Instituto Internacional de Educação do Brasil

para que essas organizações aprimorem 
sua atuação a partir dos princípios de edu-
cação e sustentabilidade para a conserva-
ção e gestão dos territórios amazônicos.

Para o IEB, sistematizar experiências 
significa um esforço institucional de pro-
dução de conhecimento conectado com 
a realidade e necessidade de todos os su-
jeitos envolvidos no processo. Mais do que 
a sistematização de dados e informações, 
interessa-nos a sistematização da experi-
ência; portanto, nosso foco são os sujei-
tos que vivenciaram a experiência e seus 
aprendizados sobre ela.

Com base nessas premissas é que 
apresentamos a publicação “A Construção 
Coletiva de uma Escola de Sustentabili-
dade em Juruti, Pará: aprendizados e de-
safios”. Ela é o produto da sistematização 
da experiência de criação da Escola de 
Sustentabilidade de Juruti (ESJ), no Pará, 
realizada no âmbito do projeto “Escola 
de Sustentabilidade de Juruti: Saber é Po-



A Escola de Sustentabilidade de 
Juruti (ESJ) é uma ideia gestada por ins-
tituições de Juruti, numa ambiência local 
impulsionada pelo Instituto Juruti Susten-
tável (IJUS) e pela Empresa Alcoa, os quais 
priorizaram a educação nas ações que po-
deriam contribuir para uma lógica de de-
senvolvimento sustentável em Juruti. 

Em 2008, logo após a instalação da 
empresa Alcoa no território de Juruti, o 
Instituto Peabiru promoveu uma experiên-
cia de ação formativa, com financiamento 
da Alcoa Foundation, executada entre os 
anos de 2008 e 2009. Denominado “For-
mação de Agentes de Sustentabilidade de 
Juruti”, o curso formou 33 pessoas entre 
lideranças locais públicas e da sociedade 
civil organizada. O curso abordou, entre 
outros temas, a mobilização de recursos 
para projetos socioambientais; a gestão 
administrativa e financeira para organi-
zações civis; e a gestão pública municipal. 
Egressos dessa turma que até hoje atuam 
no território reafirmam a importância des-

A Escola de 
     Sustentabilidade de 
                        Juruti 

1.

Educandos em sala de aula (aula 
expositiva), Juruti-PA, março de 2019.
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sa formação como essencial para sua atu-
ação profissional e social, deixando evi-
dente o potencial vinculado à ideia da ESJ.

Naquele momento da ação forma-
tiva, a ideia da escola ainda não estava 
consolidada. Desde então, o IJUS foi em 
busca de uma maneira de dar continui-
dade àquela iniciativa, mas a partir de 
um processo diferente, que propiciasse a 
constituição estruturante da escola, dan-
do prosseguimento ao processo formativo 
iniciado e aprendizados daí decorrentes.

A ideia do IJUS começou a tomar 
corpo a partir de 2016, quando o Institu-
to estruturou um Grupo de Trabalho (GT) 
formado por representantes de diversas 
organizações ligadas à educação no mu-
nicípio de Juruti com o objetivo de discu-
tir e dar prosseguimento ao processo de 
formação no município iniciado em 2008. 
O GT então decidiu que a próxima inicia-
tiva para a construção de uma Escola de 
Sustentabilidade no município deveria 
priorizar aspectos estruturantes, como a 

elaboração do seu Projeto Político Peda-
gógico (PPP) e a criação de uma estrutura 
de governança, como estratégias para dar 
a densidade devida à Escola.

A partir dessa decisão, em 2017 o 
IJUS lançou o Termo de Referência (TdR) 
02/2017 que estabeleceu os critérios para 
contratação de uma instituição com ex-
pertise na temática que pudesse contri-
buir metodologicamente nesse desafio. A 
ideia principal era a criação de um espaço 
de educação não formal onde se deveria 
“desenvolver a proposta de uma Escola 
de Sustentabilidade do IJUS em Juruti/PA 
para investimento em conhecimentos, ha-
bilidades e atitudes sobre empreendedo-
rismo, sustentabilidade e liderança”. 

O IEB encontrou aí uma oportunida-
de de atuar em sinergia com seus objetivos 
institucionais, assim, elaborou uma pro-
posta técnica que foi apresentada ao edi-
tal público, culminando em sua seleção.

Considerando sua experiência no 
tema da educação e sustentabilidade, sua 
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expertise em processos formativos, seu ca-
pital de atuação com públicos similares ao 
que o edital  apresentou, além da experiên-
cia em territórios diversos na Amazônia, o 
IEB estabeleceu premissas para sua abor-
dagem que culminariam na construção 
das bases da Escola de Sustentabilidade, a 
saber: i) realizar um processo de mobiliza-
ção local que fosse o mais amplo possível, 
envolvendo o conjunto dos atores e seus di-
ferentes interesses em torno do desenvol-
vimento, a fim de constituir as bases para 
o apoio político em torno da proposta; ii) 
ter como objetivo central a discussão de 
demandas socioambientais e o desenvolvi-
mento sustentável a partir dos atores e da 
realidade local; e iii) fortalecer as organiza-
ções da sociedade civil, reforçando-as em 
seu protagonismo frente às problemáticas 

socioambientais e defesa de seu território. 
Com base no TdR, a proposta técnica 

do IEB considerou três metas principais: i) 
construção e implementação do PPP da 
ESJ; ii) criação e implementação do Con-
selho Escolar; e iii) desenvolvimento do 1º 
Programa de Formação da Escola de Sus-
tentabilidade e implementação da 1ª Tur-
ma de Formação da Escola.

Todo o processo foi pensado para 
permitir que as instituições locais fossem 
as protagonistas na constituição da ESJ e 
tivessem voz em cada etapa, além de es-
tabelecer um processo em constante ava-
liação a fim de garantir que os resultados 
fossem atingidos e que as ações tivessem 
vínculos com metas específicas. 
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1.1. A sustentabilidade como 
paradigma para o desenvolvimento

Os que viveram o Século XX foram 
testemunhas e alvo de uma narrativa ela-
borada e difundida pelo grande capital, 
centrada na ideia de desenvolvimento 
econômico, narrativa que rapidamente 
passou por um esvaziamento e perda de 
adesão, uma vez que as promessas de 
desenvolvimento, progresso e bem-estar 
social, que foram fartamente anunciadas, 
não se concretizaram. 

Este discurso rapidamente frustrou 
as expectativas, exigindo, por parte do 
capital, a elaboração de novos discursos 
e novas promessas. É neste contexto que 
surgem dois novos conceitos que passa-
ram a ser amplamente difundidos no final 
do século passado e massificados nas pri-
meiras décadas do Século XXI: desenvolvi-
mento sustentável e sustentabilidade.

Nos países da periferia do sistema 
capitalista, como é o caso do Brasil, a pro-
messa de desenvolvimento econômico foi 
rapidamente confrontada por desigual-
dade social crescente e aprofundamento 
da dependência financeira, tecnológica e 
cultural em relação aos países centrais. 
Somando-se a este quadro, produziu-se 
uma crescente degradação ambiental, 
fruto direto do modelo conservador de in-
dustrialização que foi implantado no país.

A partir dos anos 1970, o capital bus-
cou se reestruturar e renovar-se técnica 
e ideologicamente. Assim, a questão am-

biental apareceu, nesse contexto, como 
um novo desafio. Os conceitos de desen-
volvimento sustentável e sustentabilidade 
precisam ser compreendidos dentro desta 
conjuntura e dela não podem ser separa-
dos, sob pena de perder seus reais senti-
dos, finalidades e historicidade.

O discurso de desenvolvimento sus-
tentável foi erguido com a promessa de 
promover um desenvolvimento que aten-
da às necessidades do presente, sem com-
prometer a possibilidade de as gerações 
futuras atenderem às suas próprias neces-
sidades. Associada a ele, a ideia de susten-
tabilidade passou a ser utilizada para refe-
rir-se a processos que devam preocupar-se 
com a continuidade, a sobrevivência ou 
prosperidade e está sempre relacionada 
com o futuro. Como afirma Fialho et al. 
(2007, p. 149): “Sustentabilidade implica a 
noção de perenidade, algo que não se es-
gota, a concepção de que aquilo que atual-
mente existe possa garantir-se no futuro.”

Dessa forma, as palavras desenvolvi-
mento e sustentabilidade estão associadas 
ao novo paradigma técnico-científico de 
desenvolvimento e perpassadas pela ideia 
daquilo que deverá ter continuidade ao lon-
go do tempo. Esses dois termos associam-se 
às narrativas contemporâneas do capital, 
que buscam expressar preocupação com a 
importância da preservação do meio am-
biente e seu futuro em longo prazo. 
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As narrativas que foram construídas 
para tornar viáveis as ideias de sustenta-
bilidade e desenvolvimento sustentável, 
ao mesmo tempo que reconhecem que 
as questões econômicas sempre estarão 
em pauta, passam a enfatizar uma neces-
sária sustentabilidade econômica, desta-
cando que esta não poderá acontecer à 
custa da degradação ambiental e da de-
sigualdade social.

Ainda dentro dessas narrativas, há 
dois movimentos contemporâneos em de-
bate. Um é o aumento do consumo pelas 
sociedades, principalmente nos países in-
dustrializados, ditado por uma convergên-
cia de valores e desejos de consumo da mo-
dernidade (BAUDRILLARD, 1995; BAUMAN, 
2008; LEFF, 2009), que consequentemente 
aumenta a degradação do meio ambien-
te com a produção de bens de consumo e 

seu descarte no planeta. O outro, é a busca 
por métodos, técnicas e instrumentos de 
controle dos impactos ambientais globais 
a partir de uma escala local (OPAS, 2007).

A Escola de Sustentabilidade de 
Juruti busca contribuir para a superação 
de um senso comum e a instauração de 
uma consciência filosófica por meio de 
procedimentos pedagógicos, orientados 
para a compreensão crítica dos conteúdos 
socializados nas diferentes formações da 
Escola.  O fato de a ESJ compor a agen-
da de desenvolvimento sustentável para o 
município de Juruti concebida pela Alcoa, 
juntamente com o arranjo hoje compos-
to pelo Instituto Juruti Sustentável (IJUS), 
Conselho Juruti Sustentável (Conjus) e 
Fundo Juruti Sustentável (Funjus), torna 
o desafio ainda mais complexo, visto que 
a atuação da empresa, sua relação com 
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o território e os atores locais deverão ser 
objeto de discussão dentro da Escola.

Dessa forma, espera-se que a ESJ assu-
ma o compromisso de “construir uma nova 
racionalidade produtiva, fundada no poten-
cial ecológico e em novos sentidos de civili-
zação a partir da diversidade cultural do gê-
nero humano”, tal como defende Leff (2001, 

p. 31). Visto que um dos papéis da Escola é 
o de promover a compreensão crítica dos 
conceitos de desenvolvimento sustentável 
e de sustentabilidade que estimule nos par-
ticipantes o desenvolvimento de um pensa-
mento reflexivo, problematizador e criativo, 
conforme manifestado pelos atores locais 
durante o processo de formação da ESJ.

1.2. Educação e sustentabilidade: 
estratégias da abordagem do IEB

O IEB é uma organização que tem 
em sua gênese ações relacionadas a pro-
cessos de educação, assim como conso-
lidou seu fazer institucional em estreita 
aderência a processos de educação não 
formal e formal, reconhecendo-se como 
uma organização que afirma a educação 
como um de seus pilares. Na totalidade 
desses processos, o foco sempre esteve 
na temática meio ambiente e sustentabi-
lidade, abordando diferentes dimensões e 
aspectos relacionados a este macrotema.

O fortalecimento do protagonismo dos 
atores sempre esteve dentre as preocupa-
ções nos processos formativos desenvolvidos 
pelo IEB. Assim, as capacitações oferecidas 
têm por finalidade fortalecer o protagonis-
mo local para influenciar mudanças no ce-
nário socioambiental brasileiro a partir das 
pessoas formadas em seus territórios. Uma 
das premissas é instrumentalizar populações 
específicas para a defesa de seus direitos. 

A experiência do IEB na concepção 
e implementação de ações formativas re-
lacionadas às temáticas socioambientais 
tem se consolidado ao longo de 20 anos, 
desde a concepção de propostas forma-
tivas, construção de projetos político pe-
dagógicos, articulação de parcerias em di-
ferentes escalas, mobilização do público 
participante das diferentes atividades no 
meio urbano ou rural, implementação das 
ações de formação no cotidiano dos pro-
cessos, produção de materiais didáticos 
de apoio, até a sistematização da experi-
ência vivenciada.

Os processos formativos do IEB tra-
zem a metodologia da pedagogia da al-
ternância como princípio educativo, dire-
tamente relacionada a uma estratégia de 
sustentabilidade, pois respeita e valoriza 
os saberes dos atores locais em seus con-
textos socioculturais (PORTO AIRES; VI-
ZOLLI & STEPHANI, 2018).
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As formações incluem desde cursos 
de curta duração que abordam temas 
pontuais, até cursos com programas mais 
abrangentes, mas que sempre focam no 
conceito de sustentabilidade na forma-
ção libertadora, crítica e propositiva. 
Trata-se, portanto, de uma estratégia de 
discussão e problematização da questão 
do desenvolvimento local sustentável, 
na qual a educação formal e não formal 
cumpre um papel fundamental. Neste 
sentido, parte-se de pressupostos teóri-
co-metodológicos, como:

• Todos possuem um conhecimento váli-
do que pode ser socializado, dialogado, 
compartilhado e refletido.

• O trabalho como princípio educativo.
• A pesquisa como princípio educativo.
• A realidade como princípios educativos.

Esses pressupostos baseiam-se na 
concepção teórica de Paulo Freire, o qual 
defende a ideia de construção social do 
conhecimento. Tal conceito inspira as 
ações do IEB dentro do tema de educação 
e sustentabilidade, refletindo-se em uma 
atuação que valorize os saberes locais, a 
realidade econômica, política e social dos 
territórios onde atua. 

1.3. A metodologia de 
sistematização

Para o IEB, o processo de sistema-
tização de experiência é um esforço ins-
titucional de produzir informações co-
nectadas com a realidade dos sujeitos 
envolvidos no processo. Assim, parte-se 
de algumas premissas, como as apontadas 
por Santos (2007):

• Considera a experiência como um pro-
cesso situado em um contexto socioe-
conômico.

• Considera os vários atores sociais en-
volvidos em um dado momento que vi-
venciaram a experiência e seus apren-
dizados. 

• Tem por objetivo recuperar a experiên-
cia vivida para convertê-la em fonte de 
conhecimento, na medida em que per-
mite fazer uma autorreflexão crítica e 
tirar lições.

• Permite ampliar o impacto dos apren-
dizados de uma pessoa ou equipe para 

Conselho Escolar na seleção da 1ª turma da ESJ, 
Juruti-PA, janeiro de 2019.
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outras pessoas e organizações envolvi-
das em tarefa semelhante à nossa. 

• Responde a uma lógica de aprendiza-
gem coletiva e institucional.

Dentro dessas premissas, a sistemati-
zação do processo de construção coletiva 
da ESJ tem a finalidade de gerar conheci-
mentos que contribuam para o aprendiza-
do do conjunto de sujeitos participantes 
dos momentos de construção da Escola e 
diretamente envolvidos na execução de 
suas ações.

A metodologia de sistematização 
da experiência da ESJ orientou-se por um 
enfoque analítico, garantindo uma escuta 
junto a atores em condições de aportar re-
flexões qualitativas sobre a experiência. 

Em um primeiro momento realiza-
mos um levantamento de temas a serem 
sistematizados, a partir das ações imple-
mentadas no processo, partindo-se da 
leitura qualificada de dois documentos: o 
Projeto Político Pedagógico e o 1º Progra-
ma de Formação da Escola. Em seguida, 
buscamos entender como se deu a cons-

trução coletiva desses documentos e a 
implementação das ações: criação e fun-
cionamento do Conselho Escolar e a exe-
cução da 1ª Turma de Formação da Escola.

Para esse segundo momento, o proce-
dimento utilizado foi a coleta de dados junto 
aos atores locais que participaram das eta-
pas de construção e implementação do PPP 
da ESJ; criação e implementação do Conse-
lho Escolar; e implementação do 1º Progra-
ma de Formação da Escola de Sustentabili-
dade e da 1ª Turma de Formação da Escola. 
Isso foi feito por meio de duas técnicas de 
coleta de dados qualitativas: entrevistas in-
dividuais e grupo focal, com roteiros semies-
truturados, as quais descrevemos abaixo.

• Entrevista individual 
semiestruturada

Conforme Minayo (2008), este tipo 
de entrevista permite combinar perguntas 
fechadas e abertas, nas quais o entrevis-
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tado possa discorrer sobre um determi-
nado tema em questão sem estar preso à 
indagação formulada. Neste sentido, usa-
mos um roteiro de entrevista para guiar a 
condução do diálogo com os sujeitos da 
pesquisa. Para esse momento, foram con-
vidados para as entrevistas os atores que 
participaram das ações da Escola, visan-
do obter uma visão holística do processo 
e buscar subsídios significativos para as 
análises da sistematização. 

• Grupo focal
A dinâmica do grupo focal foi utili-

zada com o objetivo de recuperar coleti-
vamente momentos da experiência vivi-
da, recorrendo à memória dos indivíduos 
dentro do grupo, por meio de relatos, opi-
niões, reflexões acerca da construção da 
Escola. Os discursos captados nos grupos 
focais são referências aos fatos vividos, re-
elaborados contextualmente no presente 
de acordo com as vivências individuais e 
coletivas. De acordo com Gomes (2005),

“As entrevistas com grupos focais 

podem ser utilizadas em todas as fa-

ses de um trabalho de investigação. 

São apropriadas para estudos que 

buscam entender atitudes, preferên-

cias, necessidades e sentimentos. São 

utilizadas, por exemplo, quando se 

investigam questões complexas no 

desenvolvimento e implementação 

de programas, como aspectos rela-

cionados a dificuldades, necessida-

des ou conflitos não claros ou pouco 

explicitados.” (GOMES, 2005, p. 283).

O grupo focal nos possibilitou uma 
análise mais significativa da implementa-
ção das ações da Escola. Realizamos três 
grupos focais: um composto por sujeitos 
que participaram do processo de elabo-
ração do PPP; outro formado por sujeitos 
que integram o Conselho da Escola; e o 
terceiro formado por sujeitos que partici-
param da 1ª turma de formação.

A etapa seguinte foi analisar os da-
dos coletados utilizando-se a técnica de 
análise do discurso. Esta técnica foi esco-
lhida porque, segundo Franco (2005), é um 
procedimento de pesquisa que tem uma 
abordagem metodológica crítica e reco-
nhece o papel ativo do sujeito na produ-
ção do conhecimento. 

Como procedimento metodológico 
da sistematização, os resultados das aná-
lises foram apresentados em Juruti aos su-
jeitos, instituições e órgãos que participa-
ram das diferentes etapas de construção 
da Escola e da implementação de suas 
ações, visando à reflexão, ao debate e à 
autocrítica acerca dos aprendizados e dos 
desafios de se construir a proposta da Es-
cola. Com esse momento de socialização 
de resultados, foi possível validar os resul-
tados da sistematização entre os partici-
pantes, que aportaram reflexões ao futuro 
da ESJ, como veremos mais adiante.
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1.4 O território de atuação da 
Escola de Sustentabilidade de Juruti

O município de Juruti está localiza-
do à margem direita do rio Amazonas, no 
oeste do estado do Pará, na mesorregião 
do Baixo Amazonas e microrregião de 
Óbidos. Encontra-se distante de Belém, 
capital do estado, aproximadamente 850 
km. Juruti possui uma área territorial de 
8.305,1 km² e densidade demográfica de 
5,67 hab/km2 (IBGE, 2017). A emancipação 
político-administrativa do município ocor-

Mapa 1 – Localização do município de Juruti no estado do Pará

reu em 1938. Atualmente, o município está 
dividido administrativamente em quatro 
distritos: Sede, que corresponde ao núcleo 
urbano da sede administrativa da cidade 
de Juruti; Tabatinga, com sede na Vila de 
Tabatinga; Castanhal, com a sede na Vila 
Castanhal; e Juruti-Velho, com sede na 
Vila de Juruti-Velho. O mapa a seguir mos-
tra a localização do município de Juruti no 
estado do Pará.
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A partir da implantação da empresa 
Alcoa no território, a economia do municí-
pio sofreu transformações significativas. A 
Alcoa é uma empresa norte-americana que 
está entre as três maiores na produção de 
alumínio do mundo, além de ser a maior 
mineradora de bauxita do planeta. As pros-
pecções realizadas pela empresa acerca 
do potencial mineral de Juruti apontaram 
uma reserva de cerca de 700 milhões de 
toneladas métricas de bauxita de alta qua-
lidade no município, um dos maiores depó-
sitos do mundo. A Alcoa iniciou o processo 
de licenciamento ambiental da mina de 
Juruti em 2005. Em 2006 iniciaram-se as 
obras de construção do empreendimen-
to; e em 2009 começaram as operações 
na mina, com uma produção inicial na 
ordem de 2,6 milhões de toneladas, con-
forme estimado por Carvalho (2008).

Essas transformações na economia 
em Juruti tiveram reflexos positivos nos 

setores social, ambiental, cultural, demo-
gráfico, entre outros, com melhoras im-
portantes nos índices gerais do município 
nos últimos 30 anos. No período de 2000 
a 2010, por exemplo, o IDH-M passou de 
0,389 para 0,592. Esses índices foram im-
pulsionados pelos indicadores Longevida-
de, Educação e Renda (PNUD, 2013).

O indicador Longevidade subiu gra-
dativamente, passando de 0,655 para 
0,756, com uma esperança de vida ao nas-
cer no mesmo ritmo: de 60 para 70 anos 
nesse mesmo período (PNUD, 2013).

No indicador Educação, os avanços 
foram consideráveis entre 2000 e 2010: 
passou de 0,215 para 0,501 (PNUD, 2013). 
No mesmo sentido, a taxa de abandono 
escolar nos anos iniciais do ensino funda-
mental vem caindo: de 5,4% em 2007 para 
2,2% em 2010 (INEP, 2010). Na educação 
básica, o município está na 15ª posição en-
tre os municípios do Pará com maior nota 
do Índice de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) para os alunos dos anos 
iniciais da rede pública, com nota média 
de 4,7. Já para os alunos dos anos finais, 
Juruti está na 32ª posição, com a nota mé-

dia de 3,8 (IDEB, 2015).
Ainda no Censo de 2010, o muni-

cípio apresentou 2,9% de domicílios 
com esgotamento sanitário ade-
quado e 6,9% de domicílios urbanos 

Árvore dos sonhos - Mosaico das expectativas em 
relação ao projeto. Juruti-PA, maio de 2018.
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em vias públicas com urbanização ade-
quada (presença de bueiro, calçada, pa-
vimentação e meio-fio). Em 2016, regis-
trou-se uma taxa de 0,2% de internações 
por diarreia para cada mil habitantes. 

Em relação ao grau de vulnerabili-
dade social no município, dados de 2017 
indicam uma taxa de mortalidade infantil 
de 20,15%, sendo a 33ª maior taxa entre 
os municípios paraenses (IBGE, 2019). Em 
2015 foram registrados 17,66% de crian-
ças de 4 a 5 anos fora da escola; 17,59% 
de jovens de 15 a 24 anos que não estu-
davam nem trabalhavam; e 11,36% de 
mulheres entre 15 e 17 anos que tiveram 
filhos (PARÁ, 2016).

Em contrapartida, também em 2017, 
o salário médio mensal de trabalhadores 
formais era de 3,2 salários mínimos, colo-
cando Juruti na 4º melhor posição no es-
tado do Pará. Porém, no mesmo ano, foi 
registrado um total de 5.894 pessoas ocu-
padas formalmente, representando ape-
nas 10,5% da população local. 

No Censo de 2010, o município apre-
sentou um percentual alto de pessoas 
com “rendimento nominal mensal per 
capita” de até 1/2 salário mínimo, repre-
sentando quase a metade da população 
(48,5%). Porém, como apontado no levan-
tamento feito pelo PNUD em 2013, houve 
um aumento do índice de renda média de 
R$108,66 para R$241,39 entre os anos de 
2000 e 2010. No entanto, Juruti registrou 

em 2016 o PIB per capita de R$17.038,21, 
representando o 29º maior PIB dentre os 
municípios paraenses (IBGE, 2019).

O Censo Demográfico de 2010[1] apon-
tou que o município de Juruti possuía uma 
população de 47.086 habitantes, sendo 
31.324 moradores do meio rural e 15.852 
moradores do meio urbano. De acordo com 
a Fapespa (PARÁ, 2016), a população esti-
mada do município em 2016 era de 55.179 
habitantes, dos quais 3.333 migraram para 
o município depois dos anos 2000. E em 
2018, o IBGE apontou uma estimativa de 
56.908 mil habitantes em Juruti.

O gráfico a seguir mostra que a popu-
lação de Juruti vem crescendo gradativa-
mente, tendo como marco deste crescimen-
to o ano de 2005, quando foram iniciadas 

[1] Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/juruti/panorama. Acesso: 6 jun. 2019.

Conselho da Escola de Sustentabilidade em atividade de 
planejamento, Juruti-PA, junho de 2019.
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as obras infraestruturais para a instalação 
da empresa Alcoa (ferrovia, estradas, alo-
jamentos, porto, entre outras); e o ano de 
2009, quando se iniciaram as operações na 
mina (SILVA, 2017), dando um salto popula-

cional de 35 mil habitantes em 2009 para 47 
mil habitantes em 2010. Segundo Marialva 
(2011 apud SILVA, 2017, p. 121) “o município 
chegou a receber aproximadamente 15.000 
imigrantes no período de instalação”.

Gráfico 1 – Crescimento populacional do município de Juruti, Pará, entre 1991 e 2018

Fonte: IBGE (2010); * Estimativas IBGE (2019).

A dinâmica sociodemográfica em 
Juruti atinge todos os setores e serviços do 
município, que teve que atender a uma de-
manda crescente a partir dos anos 2000. 
Por exemplo, segundo Silva (2017, p. 121), 
“o aluguel de uma casa custava em média 
R$ 400,00”, em 2014 já chegava a R$ 900 e 
R$ 1.000 reais.

A partir de 2000, Juruti passou a fa-
zer parte da lista de municípios com mi-
nério do estado do Pará, ou seja, faz parte 

de um conjunto de municípios que contri-
bui diretamente para a balança comercial 
do estado, que está altamente vinculada à 
economia mundial.

Em relação à arrecadação de Com-
pensação Financeira pela Exploração 
Mineral (CFEM), o estado do Pará é o se-
gundo que mais arrecada. De acordo com 
o Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM, 2017), o minério de ferro 
foi o primeiro colocado em arrecadação, 
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seguido pelo cobre e bauxita. O CFEM pas-
sou a ser incluído nas receitas de Juruti a 
partir de 2010, com a exploração de bauxi-
ta, dando um aporte financeiro que possi-
bilitou um investimento maior pelo poder 
público municipal em infraestrutura bási-
ca, pois é um recurso extra que a maioria 
dos municípios brasileiros não possui.

No município sempre houve outras 
atividades produtivas. Tradicionalmente, 
anterior à instalação do projeto de minera-
ção, a base econômica de Juruti era a pes-
ca, a pequena pecuária e a agricultura. Esta 
última se constituindo em importante setor 
de reprodução da família no meio rural, 
com uma grande diversificação de plantio 
de culturas permanentes e temporárias 
(LOPES, 2012, p. 80). Contudo, ao longo dos 
anos, ocorreu um decrescimento na pro-
dução da agricultura familiar. Essa queda 
foi identificada por Silva (2017) ao compa-
rar os números da produção de mandioca 
ao longo do tempo: 150 mil toneladas em 
2003; 50 mil toneladas em 2006; e 72 mil 
toneladas em 2009.

Quanto à produção agropecuá-
ria, em 2017 Juruti somava uma área de 
37.763 hectares destinados a essa ativi-
dade, distribuídos entre 1.486 unidades 
rurais, das quais 1.089 são de produtores 
individuais e 395 são organizadas como 
cooperativas, união de pequenos produ-
tores, empresas, condomínios, consórcio 
etc. Do total de estabelecimentos rurais 
no município, 328 são comandados por 

mulheres, seja de maneira individual ou 
na liderança de arranjos coletivos; e ape-
nas 93 recebem assistência técnica. Por 
fim, 29% (431) do total de produtores no 
município se declaram sem nenhuma es-
colaridade e 53% (785) se declaram com 
nível de escolaridade até o ensino funda-
mental completo (IBGE, Censo Agropecu-
ário, 2017). 

De acordo com o portal online do 
Incra, no município de Juruti há 5.151 fa-
mílias assentadas em uma área total de 
384.948 hectares em 10 assentamentos 
rurais: dois Projetos de Assentamento (PA), 
seis Projetos de Assentamento Agroextra-
tivista (PAE) e dois Projetos Estaduais de 
Assentamento Agroextrativista (Peaex) 
(Tabela 1). A maioria desses assentamen-
tos foi criada entre o final da década de 
1990 até meados dos anos 2000. Somente 
os Peaex Curumucuri e Prudente Monte Si-
nai foram criados a partir de 2010.

Os dois maiores assentamentos – 
em número de famílias assentadas e em 
área total – são o PAE Juruti Velho, criado 
em 2005, com 1.994 famílias; e o Peaex 
Curumucuri, com 1.754 famílias, criado 
em 2010. 

Dos 10 assentamentos existentes em 
Juruti, apenas cinco possuíam beneficiá-
rios cadastrados no Programa Bolsa Ver-
de em 2017, totalizando 358 famílias; e 
nenhum recebia Assistência Técnica Rural 
ou era assistido pelo Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (Tabela 1).
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1.5. O processo de criação de uma 
escola de sustentabilidade em Juruti

Tabela 1 – Informações dos assentamentos rurais do município de Juruti, Pará

Nome
Famílias

assentadas
Data de criação

Área
(Hectares)

Famílias com
Bolsa Verde

PA SOCÓ I 369 22/12/1997 35.946 28

PA NOVA ESPERANÇA 90 10/11/1998 3.574 -

PAE JURUTI VELHO 1.994 10/11/2005 109.551 273

PAE PARANA DONA ROSA 185 13/12/2006 23.800 -

PAE SANTA RITA 147 13/12/2006 12.700 -

PAE VALHA-ME DEUS 109 13/12/2006 5.100 9

PAE SALÉ 334 13/12/2006 44.300 45

PAE BALAIO 118 13/12/2006 21.000 3

PEAEX CURUMUCURI 1.754 01/07/2010 123.331 -

PEAEX PRUDENTE MONTE SINAI 51 05/12/2011 5.646 -

5.151 384.948 358

Fonte: Incra, jul. 2019. Dados de dez. 2017.

Nesta sessão apresentamos as estra-
tégias, ações e a trajetória metodológica 
que o conjunto de organizações de Juruti 
seguiu na construção em torno da Escola 
de Sustentabilidade.

1.5.1. Mobilização social como 
estratégia em prol da Escola 
de Sustentabilidade de Juruti

A ideia central desse processo de mo-
bilização foi criar uma ambiência positiva 
em prol da ideia da escola de sustentabi-
lidade apresentando o potencial dessa ini-
ciativa para reforçar a sociedade civil lo-

cal e suas demandas. Dessa maneira, seria 
possível iniciar o processo de criação de 
uma rede de apoiadores que funcionasse 
como uma base para que as ações futura-
mente desenvolvidas tivessem o potencial 
de mobilizar os diversos atores sociais do 
município para que a ESJ realmente fosse 
pensada por e para a população de Juruti.

O IEB baseia-se na construção de Toro 
(2007), que indica que a “mobilização social é 
o envolvimento ativo do cidadão, da organi-
zação social, da empresa, nos rumos e acon-
tecimentos em nossa sociedade. Ela se tra-
duz em pequenas ou grandes ações e pode 
ser desempenhada de diferentes formas”. 
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A estratégia se manteve contínua 
durante todo o período de execução das 
ações, uma vez que o fortalecimento 
da rede de apoiadores da ESJ é uma das 
ações que precisam ser perenes para que 
a própria ESJ também o seja; quanto mais 
a sociedade de Juruti reconhecer a impor-
tância desse espaço, mais ele terá matéria 
e apoio para desenvolver suas ações. 

1.5.1.1. Conhecendo o território: a 
elaboração do Diagnóstico do 
Tecido Social de Juruti

A partir dessa lógica de mobilização 
social, buscou-se instrumentos que con-
tribuíssem para estimular atitudes, com-
promissos e comportamentos em torno 
da ESJ, baseados na perspectiva de Toro 
(2007) que considera a mobilização como 
um instrumento, uma ferramenta para 
convocar vontades e aglutinar cidadãos 
para atuarem na realidade onde vivem. 

Neste sentido, o IEB optou por reali-
zar um Diagnóstico do Tecido Social para 
ajudar a elucidar quais os cenários de re-
lações instituídas entre os diferentes seto-
res e atores do município de Juruti – aqui 
organizados como sociedade civil, poder 
público e setor empresarial – em torno de 
questões chave para a discussão da Esco-
la de Sustentabilidade, como a educação 
e sustentabilidade. 

Durante o diagnóstico, como parte da 
estratégia principal pela busca de um envol-
vimento ampliado de atores, empreendeu-
-se um grande esforço de mobilização para 

obter informações relevantes e realizar um 
processo de mobilização e sensibilização 
desses atores no que se refere à educação e 
sustentabilidade e à ideia de criação da es-
cola de sustentabilidade. Este esforço tradu-
ziu-se em uma aproximação pragmática por 
meio de contatos locais, entrevistas (indivi-
duais e em grupo), reuniões e participação 
em atividades com instituições de diversos 
setores da sociedade de Juruti.

O diagnóstico ajudou o IEB a po-
sicionar-se no território, favorecendo a 
compreensão acerca das particularidades 
do município de Juruti. Além de fornecer 
subsídios para compreender os desafios 
postos na criação da ESJ, os atores estraté-
gicos para a sua construção e suas expec-
tativas no que se refere a temas e modelos 
de estrutura para a Escola.

O fato de o diagnóstico ter envolvido 
organizações da sociedade civil, empresas 
e poder público favoreceu a compreensão 
de desafios organizacionais desses atores, 
além de fornecer conteúdos programáti-
cos para a ESJ. 

A partir do diagnóstico foi possível 
identificar a diversidade de organizações 
existentes no município (Quadro 1), bem 
como conhecer os diferentes temas de 
atuação dessas instituições (Gráfico 2). 

De todas as informações relevantes 
obtidas com o diagnóstico, consideramos 
os temas de atuação das instituições iden-
tificados e suas principais dificuldades 
como orientações diretas à própria atua-
ção futura da ESJ.
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Dentre os temas identificados, três 
foram os mais encontrados: sustentabili-
dade, políticas públicas e educação, con-

Quadro 1 – Segmentos e número de organizações identificadas no diagnóstico 
do tecido social do município de Juruti, Pará, em 2018

Entidades Quantidade

Sociedade civil 59

Poder público 23

Empresas 22

Total 104

Fonte: IEB, 2018

Gráfico 2 – Temas de atuação das organizações existentes no município de Juruti, Pará

forme mostra o gráfico 2. Isso demonstra 
uma possível consonância com a proposta 
da escola de sustentabilidade.

Fonte: IEB, 2018
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Já as dificuldades apresentadas pelas 
instituições de Juruti, como falta de recursos 
financeiros para operacionalização, de aces-
so a políticas públicas e de apoio a ativida-
des produtivas em suas diversas dimensões 

(financeiro, assistência técnica etc), podem 
ser temas a serem trabalhados nas ações 
formativas com a finalidade de fortalecer o 
capital social e as organizações instaladas 
no município (Gráfico 3)

Gráfico 3 – Principais dificuldades enfrentadas pelas organizações do município de Juruti, Pará

Fonte: IEB, 2018

Durante o contato com os atores so-
ciais, principalmente da sociedade civil de 
Juruti, observou-se que as relações entre 
as instituições no município eram limita-
das, por exemplo, havia pouca atuação em 
conjunto, mesmo em pautas convergentes 
como a garantia dos direitos socioambien-
tais. Essa limitação se tornou ainda mais 

evidente quando analisamos as relações 
institucionais entre organizações urbanas 
e rurais. Observou-se, por exemplo, que 
essas organizações geralmente apresen-
tam pautas e atuações muito distintas. 
Essa fragilidade observada nas relações 
institucionais em Juruti é outro tema que 
pode ser trabalhado pela ação da ESJ.
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O desenvolvimento das ações e o 
processo de reflexão para a elaboração 
do documento do diagnóstico permitiram 
ao IEB uma leitura sobre as relações ins-
tituídas entre os atores locais, sobre sua 
percepção quanto à própria atuação e 
quanto à existência de um grande projeto 
instalado no município.

1.5.2. Estabelecendo as bases para 
a Escola de Sustentabilidade: 
o Projeto Político Pedagógico 
e a estrutura de gestão e 
governança

Após a leitura do território, a etapa 
seguinte foi construir duas peças funda-
mentais para dar concretude à ESJ: i) o 
Projeto Político Pedagógico, por traduzir 
a missão, princípios, objetivos e filosofia 
desse espaço de educação não formal; ii) 
e o Conselho Escolar, que é o responsá-
vel pela gestão e governança de qualquer 
ação a ser desenvolvida pela Escola. 

1.5.2.1. A elaboração do Projeto Político 
Pedagógico

O PPP é um documento construído 
para ser a base de qualquer instituição 
que tenha a educação como cerne de 
sua existência. Como afirma Veiga (1995, 
p. 13), o PPP é “um processo permanente 
de reflexão e discussão dos problemas da 
escola, na busca de alternativas viáveis à 
efetivação de sua intencionalidade”. Foi 
dessa forma que o PPP da ESJ foi pensado.

Em virtude da importância do PPP, 
o processo de escuta enquanto referên-
cia da estratégia central da execução das 
ações precisou ser amplo e democráti-
co e contou com a participação de dife-
rentes atores sociais em sua construção; 
foram mais de 100 atores de mais de 50 
instituições participando de diferentes 
etapas do processo.

A seguir descrevemos as etapas que 
foram necessárias para a elaboração do 
PPP da ESJ. Veja resumo na figura 1.
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Figura 1 – Etapas 
da construção do 

Projeto Político 
Pedagógico da Escola 

de Sustentabilidade 
de Juruti

Fonte: IEB, 2019.

ETAPA 1
COLETA DE 
INFORMAÇÕES PARA 
A ELABORAÇÃO DO 
PPP

ETAPA 2
VALIDAÇÃO DA
PROPOSTA 
PRELIMINAR DO PPP

ETAPA 3
AVALIAÇÃO E 
VALIDAÇÃO DA
PROPOSTA FINAL 
DO PPP

• Oficina setorial da 
sociedade civil - 
contribuições da 
sociedade civil

• Oficina setorial do poder 
público - contribuições do 
setor público

• Oficina setorial do 
setor empresarial - 
contribuições do setor 
empresarial

• 1º Seminário de 
Concertação do PPP 
- apresentar, avaliar 
e aprovar a proposta 
preliminar do PPP

• Seminário Educação, 
Participação e 
Desenvolvimento: 
A Escola de 
Sustentabilidade de Juruti 
- debate sobre educação, 
participação, governança 
e desenvolvimento 
sustentável

• 1º Oficina Pró-Conselho - 
debate sobre o papel do 
conselho da Escola e de 
seus representantes

• 2º Seminário de 
Concertação do PPP - 
apresentar, avaliar e 
aprovar a proposta final 
do PPP
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Etapa 1 – Coleta de informaçõs para a elaboração do PPP

O objetivo nesta etapa foi escutar os 
atores dos três setores identificados em 
Juruti: sociedade civil, poder público e em-
presas. Para isso, foram realizadas três ofi-
cinas setoriais, cada uma dedicada a escu-
tar os atores de um setor. Isso foi feito para 
evitar que o protagonismo na proposição de 
ideias/demandas/sugestões de um setor se 
sobrepusesse ao de outro.

Respeitando os diferentes perfis dos 
setores ouvidos, foram empregadas dife-
rentes metodologias, sempre no intuito de 
proporcionar um processo de escuta qua-
lificada, estimulando a reflexão coletiva e 

a apresentação de suas demandas de ma-
neira a dar base para a elaboração de um 
documento que realmente traduzisse as 
demandas da própria sociedade de Juruti.

Após a escuta ampliada dos atores 
para a coleta de informações, voltamos 
nossos esforços para a elaboração do do-
cumento do PPP. O desafio principal dessa 
etapa foi a tradução técnica de todos os 
elementos levantados pelos atores ouvi-
dos no processo.

No quadro 2 destacamos alguns dos 
principais pontos apresentados no docu-
mento.
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Quadro 2 – Principais componentes do Projeto Político Pedagógico da Escola de 
Sustentabilidade de Juruti, Pará

Missão Ser uma escola livre que contribuirá com o desenvolvimento sustentável 
de Juruti, através da oferta de cursos cuja finalidade será promover o em-
poderamento de líderes sociais dinamizadores nos territórios locais, da 
Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, proposta 
pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Filosofia Formação emancipadora dos sujeitos sociais e históricos, garantindo-lhes 
processos formativos que gerem o empoderamento necessário para o de-
senvolvimento de ações comprometidas com a cidadania, os direitos hu-
manos e o meio ambiente.

Princípios • Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
• Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
• Gestão democrática;
• Valorização da experiência extraescolar;
• Vinculação entre a formação a ser oferecida, o trabalho e as práticas 

sociais.

Objetivos • Promover o desenvolvimento da educação democrática; 
• Propiciar o acesso a experiências educacionais com qualidade social-

mente referenciada;
• Propiciar formação humana omnilateral;
• Proporcionar processos formativos orientados pelo conhecimento e 

pela ética, que impactem na transformação da realidade social, valori-
zem a vida e a dignidade humana; 

• Promover o espírito crítico e fortalecer o compromisso para transformar 
a realidade social;

• Proporcionar experiências formativas que estimulem o respeito e a va-
lorização da cultura e do ambiente; 

• Promover a aprendizagem colaborativa que estimule o trabalho respon-
sável e compartilhado no processo educacional; 

• Difundir as conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica, que contribuam para o desenvolvi-
mento socioambiental da região.

Fonte: IEB, 2019.

Os componentes do PPP destacados no quadro 2 aci-
ma evidenciam as premissas de inclusão, diversidade, ges-
tão democrática, empoderamento coletivo, democracia, 
reconhecimento de saberes, dentre outros, sobre as quais a 
Escola de Sustentabilidade fora construída.
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Etapa 2 – Validação da proposta preliminar do PPP

Nesta etapa foram realizadas duas 
atividades de forma integrada: i) 1° Semi-
nário de Concertação do PPP; ii) Seminário 
‘Educação, Participação e Desenvolvimen-
to: A Escola de Sustentabilidade de Juruti’”. 

Os seminários foram abertos à popu-
lação de Juruti a fim de se promover uma 
reflexão ampliada sobre o PPP proposto 
– daí o termo concertação – isto é, sobre 
sua aplicabilidade à realidade do municí-
pio e sua consonância frente às demandas 
apresentadas pelos atores envolvidos em 
sua construção. Representou outro mo-
mento de validação pública do PPP.

Após o processo de devolutiva e a 
avaliação, a plenária aprovou o documen-
to, dando origem ao “Projeto Político Pe-
dagógico preliminar da Escola de Susten-
tabilidade de Juruti”. Preliminar porque 
ainda era necessário colocá-lo em prática 

para avaliar se todo o processo participa-
tivo que deu a base para sua construção 
fora eficaz para a tradução em um docu-
mento capaz de expressar as nuances e 
demandas do município de Juruti.

Além de instrumentos para elabora-
ção do PPP, os seminários serviram para re-
forçar a estratégia de realizar um processo 
de escuta ampliado, visando uma maior mo-
bilização de atores. Nos seminários também 
foi possível avançar na discussão de temas 
importantes como governança, participa-
ção, desenvolvimento sustentável e educa-
ção, bem como discutir sobre o papel do 
conselho e de seus integrantes quanto à ESJ 
na 1° Oficina Pró-Conselho.

No próximo tópico apresentaremos as 
atividades desenvolvidas que ajudaram a 
consolidar e aprovar a versão final do Proje-
to Político Pedagógico.

Etapa 3 – Avaliação e validação da proposta final do PPP

Esta última etapa consistiu no 2° 
Seminário de Concertação do PPP, rea-
lizado por ocasião do encerramento do 
projeto, com o objetivo de fazer uma ava-
liação geral com o público presente das 
ações executadas em todo o processo de 
elaboração do PPP. No debate, buscou-se 
confrontar as informações contidas no 
documento preliminar do PPP com as 

ações já executadas pela ESJ no período, 
como a formação do conselho e da pri-
meira turma da Escola.

Após a apresentação de resultados, a 
discussão das ações e o processo de ava-
liação coletivo, o documento foi validado 
como a versão final do PPP da ESJ, a qual 
orientará a execução das ações a serem 
desenvolvidas pela ESJ nos próximos anos.
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1.5.2.2. A elaboração do Programa de 
Formação da ESJ

No processo de construção do PPP 
houve também o esforço de sistematiza-
ção de um conjunto de demandas e te-
mas de interesse a serem trabalhados nas 
atividades formativas. Apresentado pelos 
participantes dos diferentes setores nas 
atividades realizadas, esse conjunto cons-
tituiu-se em material base para a formula-
ção de um documento apêndice ao PPP: o 
Programa de Formação da ESJ.

 O Programa de Formação da Escola 
de Sustentabilidade de Juruti constitui-se 
uma proposta orgânica de formação de 
lideranças comunitárias. Elaborado a par-
tir das oficinas realizadas no município de 
Juruti pelo IEB e IJUS, segue as premissas 
anunciadas no PPP da ESJ.

Tendo como focos a formação de ca-
pital humano para atuação qualificada e o 
fortalecimento da atuação social em prol 
da sustentabilidade de Juruti, o Programa 
de Formação toma como conteúdo pro-
gramático os seguintes eixos:

a) Participação social: participação po-
pular; participação social democrática; 
formas de participação; Estado e par-
ticipação social; a institucionalização 
da participação e do controle social; a 
importância da participação social; as 
condições para a participação social; 
política nacional de participação social.

Educandos em sala de aula (debate sobre os ODS), 
Juruti-PA, fevereiro de 2019.

b) Território, participação e produção de 
conhecimento: gestão territorial, in-
tersetorial e participativa; políticas de 
desenvolvimento territorial; cidadania 
nos territórios; cidadania e a participa-
ção social como pressupostos para o 
desenvolvimento territorial; política lo-
cal e a trama das relações de poder no 
desenvolvimento territorial.

c) Governança territorial democrática: 
governança e as mudanças dos modos 
de governança; novas práticas de go-
vernança em rede; governança em rede 
promotora de justiça territorial; gover-
nança territorial desde uma perspecti-
va ético-política crítica.

d) Concertação social: estratégia de gover-
nança territorial; a concertação social 
como uma nova lógica de desenho e im-
plementação de programas e políticas 
de desenvolvimento local; experiência 
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de política de desenvolvimento descen-
tralizada, baseada na lógica da concer-
tação social; os pactos territoriais como 
política de desenvolvimento endógeno.

e) Estratégias socioterritoriais: conceitos 
de território, identidade cultural e de-
senvolvimento sustentável; estratégias 
socioterritorial; estratégias de desen-
volvimento local; identidade cultural 
do território como base de estratégias 
de desenvolvimento; fortalecimento 
das territorialidades; experiências de 
constituição de rede de cooperação 
socioterritorial.

f) As redes de organizações sociais: redes 
organizacionais e a necessidade do es-
tabelecimento do trabalho coletivo en-
tre diferentes instituições que compõem 
os movimentos sociais para a garantia 
da sustentabilidade destas instituições 
e das ações por elas promovidas.

g) Estratégias de trabalho em comunida-
des: discussões de questões/temáticas 
que atingem todas as comunidades; 
trocas de experiências e também siste-
matização das ações realizadas local-
mente; articulação de equipamentos 
governamentais e não governamentais 

em rede como potencializador do aces-
so aos serviços públicos a que a comu-
nidade tem direito; produção conjunta 
entre as várias comunidades e a possi-
bilidade de pensarem e desenvolverem 
ações que cooperem na resolução de 
questões enfrentadas por todos.

h) Dinâmica de atuação de liderança co-
munitária – Desenvolvimento de habi-
lidades de liderança: habilidades que 
uma liderança necessita ter para saber 
lidar com as pessoas e com situações; 
papel do líder enquanto motivador; ca-
pacidade da liderança em incentivar 
a liberdade de opinião e expressão do 
grupo; a relação das lideranças e seus 
liderados; papel da liderança na mobi-
lização social; dinâmicas de atuação de 
lideranças comunitárias.

i) Legislação básica sobre funcionamento 
e organização de entidades dos movi-
mentos sociais organizados: conceitos 
de associativismo e associação e sua 
base legal; estrutura e funcionamento 
de uma associação e sua forma de ges-
tão; organização administrativa de uma 
associação; instrumentos que poderão 
ser aplicados nas associações.
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j) Fortalecimento institucional e organi-
zacional: captação e gerenciamento de 
recursos por entidades dos movimentos 
sociais organizados; requisitos internos 
e externos para a captação de recursos; 
estratégias de motivação; captadores 
de recursos; as fontes de financiamen-
to; a criação de banco de dados e sobre 
a documentação de suporte à capta-
ção; levantamento das necessidades de 
recursos para o desenvolvimento das 
ações planejadas; elaboração do Plano 
de Captação de Recursos; prestação de 
contas sobre os recursos captados; ela-
boração de projetos sociais; razões da 
elaboração de um projeto social; a de-
finição de projeto social; os itens de um 
projeto social; estudos de caso sobre o 
controle/gestão de recursos e avalia-
ção de projetos sociais executados por 
associações comunitárias.  

k) Elaboração de planos de desenvolvi-
mento local: definição e importância 
da elaboração de planos de desenvol-
vimento local; as etapas de elaboração 
de planos desta natureza; os métodos 
viáveis para a elaboração de planos 
de desenvolvimento local; formas de 

avaliação do plano e o papel dos mo-
vimentos sociais na elaboração, acom-
panhamento e avaliação do plano de 
desenvolvimento local.

l) Protagonismo juvenil: o jovem como um 
indivíduo em situação de risco e vulne-
rável à violência; o jovem como sujeito 
de direitos e como um agente constru-
tor da política; políticas públicas volta-
das ao público juvenil; o protagonismo 
juvenil; a participação do jovem em as-
sociações comunitárias.

A proposta formativa contida no 
Programa de Formação justifica-se pela 
necessidade de se promover formação 
continuada para as lideranças comuni-
tárias, bem como para futuras lideran-
ças que venham animar os movimentos 
sociais organizados e contribuir para a 
governança de projetos públicos e pri-
vados que visem à melhoria de vida da 
população local.

O processo de construção coletiva 
do Programa de Formação contribui para 
que a ESJ tenha uma atuação assentada 
nas demandas dos sujeitos locais e na rea-
lidade do município.
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1.5.2.3. Gestão e governança da ESJ – 
criação do Conselho Escolar

Constituir o Conselho Escolar é dar 
vida e materialidade à própria Escola de 
Sustentabilidade, pois sendo uma escola 
livre e sem um espaço físico para concre-
tizar sua existência, é no conselho que ela 
ganha corpo e referência de sua atuação. 

Os principais papéis dos componen-
tes do conselho é serem guardiões da ideia 
da ESJ e garantir que as premissas coleti-
vas que foram incorporadas no PPP sejam 
colocadas em prática a cada ação forma-
tiva desenvolvida. Para isso foi necessária 
uma atenção especial a essa etapa.

O diagnóstico do tecido social tam-
bém foi importante para o mapeamento 
de instituições com potencial, interesse e 
perfil para a composição desse conselho. 
Ao se realizarem processos que buscavam 

sempre o envolvimento coletivo, busca-
va-se também aproximar instituições que 
pudessem assumir o protagonismo nas 
ações da escola para cumprir seu objetivo 
de ser autônoma e perene.

Um marco para a formação do con-
selho foi o debate sobre governança em 
espaços de educação não formal realiza-
do no seminário sobre “Educação, Parti-
cipação e Desenvolvimento: A Escola de 
Sustentabilidade de Juruti”, para o projeto 
“Escola de Sustentabilidade de Juruti”.

Esse evento também cumpriu uma 
atividade importante, que foi a 1° Ofici-
na Pró-Conselho voltada à discussão in-
terna sobre o papel a ser desenvolvido 
pelos conselheiros e pelo conselho. Na 
oficina, além de se buscar despertar os 
participantes para a importância do de-
bate da governança, foram dados passos 

Educandos em sala de aula (atividades em grupo), 
Juruti-PA, janeiro de 2019.
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pragmáticos ao processo de escolha das 
organizações para o conselho, com a 
constituição de um comitê eleitoral para 
conduzir o processo, composto pelas se-
guintes instituições: 

• Cooperativa Familiar de Agricultores 
de Juruti (Cooafajur);

• Associação da Criança e do Adolescen-
te (ACA);

• Certificadora PROCERT;
• Conselho Municipal de Educação de 

Juruti.

A formação do conselho foi necessá-
ria porque seria a materialização da pró-
pria Escola. Avaliou-se que nesse momento 
o debate sobre a Escola de Sustentabilida-
de já estaria suficientemente amadurecido 
e internalizado pelas instituições que par-
ticiparam desde o início das atividades.

Durante as reuniões do comitê elei-
toral, algumas condições e critérios fo-
ram definidas no intuito de garantir que 
as instituições que se pautassem para 
essa tarefa realmente tivessem o perfil 
adequado para que o conselho atuasse 
da maneira esperada, que é ser o guar-
dião da ideia da ESJ. 

O comitê elencou como condições 
para tornar-se conselheiro somente orga-
nizações sediadas em Juruti e que tives-
sem dentre seus objetivos trabalhar em 
prol da sustentabilidade do município. 
Também foram definidos critérios como: 
participação e envolvimento nas ativida-

des da ESJ e ter afinidade com os temas de 
sustentabilidade, desenvolvimento local, 
desenvolvimento sustentável, educação e 
temas similares.

Foi desse comitê que também partiu 
a seguinte proposta de composição para 
o conselho a ser debatida e validada pela 
plenária no dia da eleição:

• Organizações da sociedade civil: três 
organizações titulares + três suplentes 
= seis organizações.

• Empresas: uma organização titular + 
uma suplente = duas organizações; e

• Poder Público: duas organizações titu-
lares + duas suplentes = quatro organi-
zações.

Proposta a metodologia para a elei-
ção do conselho, o passo seguinte foi re-
alizar a “2ª Oficina Pró-Conselho/Eleição 
do conselho”, na qual foi debatido o pa-
pel de seus representantes; apresentada e 
aprovada a metodologia do processo de 
eleição; apresentada a proposta de com-
posição do conselho; e por fim, realizada 
sua eleição.

Para a eleição, a plenária foi dividi-
da em representantes da sociedade civil, 
poder público e empresas. Cada setor foi 
responsável por eleger, dentre as institui-
ções presentes na atividade, aquelas que 
seriam suas representantes. O Conselho 
Escolar da ESJ foi então constituído. O 
quadro 3 apresenta as organizações elei-
tas para este primeiro mandato.
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Quadro 3 – Instituições membros do Conselho Escolar da Escola de Sustentabilidade de 
Juruti, Pará

Segmento Organizações eleitas

Sociedade Civil: Titular: STTR de Juruti / Suplente: Casa Familiar Rural de Juruti
Titular: Instituto Vitória Régia / Suplente: Grupo Jovem Guerreiros da 
Amazônia
Titular: Sindicato dos Profissionais da Educação de Juruti / Suplente: 
Instituto Puxirum da Amazônia 

Poder Público: Titular: Secretaria Municipal de Educação / Suplente: Secretaria 
Municipal de Planejamento
Titular: Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Suplente: 
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

Empresas: Titular: Alcoa / Suplente: NTW Contabilidade

Fonte: IEB, 2019.

A constituição do Conselho Escolar 
foi o marco do lançamento da Escola de 
Sustentabilidade de Juruti, pois a partir 
desse momento a ESJ também foi consti-
tuída. Os representantes começaram a se 
reunir, pensar e discutir as ações que da-
riam concretude à ESJ, em estreita aderên-
cia com o seu PPP.

1.5.3. A práxis da Escola de 
Sustentabilidade de Juruti 

Com a etapas de identificação do 
território, elaboração do PPP e formação 

do Conselho Escolar realizadas, foi ne-
cessário experimentar a ação da Escola. 
Com isso, se chegou ao primeiro processo 
formativo.

A avaliação foi que o processo institu-
ído em Juruti já possibilitaria a atuação prá-
tica da Escola e do seu conselho. Coube ao 
IEB a formulação da proposta para o proces-
so formativo, como um assessor pedagógico; 
enquanto o conselho se responsabilizou por 
todas as questões estruturantes vinculadas 
à realização de uma turma, como elabora-
ção de edital, processo de seleção e toda a 
logística para a sua realização.
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Visando à realização de uma turma 
piloto que fosse realmente representati-
va e tivesse condições de potencializar a 
ação da própria Escola de Sustentabilida-
de, definiu-se algumas premissas para a 
sua realização, conforme abaixo:

• Formada por lideranças atuantes no 
município;

• A garantia de participação de represen-
tantes dos meios rural e urbano;

• A garantia de paridade entre homens e 
mulheres;

• Garantia de participação de jovens; e
• Trabalhar uma temática que realmente 

tivesse desdobramento prático para os 
educandos.

Na sequência, o coletivo se voltou 
para a reflexão sobre qual temática forma-
tiva cumpriria melhor o papel de atender 
às enunciações do PPP, de dialogar com o 
conteúdo do Programa de Formação e de 
respeitar as premissas levantadas para a 
turma e resgatar pistas sobre temas que já 
eram apresentados desde o termo de re-
ferência. Com isso, se chegou à proposta 
do Curso “Democracia e Sustentabilidade: 
Os Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável em Juruti”.

Educandos em sala de aula (atividades em grupo), 
Juruti-PA, fevereiro de 2019.
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• Divulgação e seleção da primeira turma da ESJ

Considerando o processo de mobili-
zação já posto no município, além do ca-
pital que o próprio IJUS já tem, o edital de 
formação da 1ª turma foi divulgado com 
apoio dos membros do Conselho Escolar 
da ESJ por meio do site e redes sociais do 
IJUS, grupos de aplicativos, cartazes, reu-
niões e visitas a instituições parceiras do 
meio rural. 

Esse processo contou com 64 ins-
critos, com uma média de idade de 32 

anos. Destes, 33 tinham ensino médio, 20 
tinham ensino fundamental e 11 tinham 
nível superior; 35 pessoas eram da zona 
rural e 29 da zona urbana; e 33 eram mu-
lheres e 31 homens.

A seleção de alunos entre os 64 ins-
critos foi realizada pelo Conselho da ESJ 
com base nos critérios estabelecidos e 
buscando a equidade de gênero, territó-
rio e idade. Foi formada uma turma com 
42 alunos.

• Perfil da turma formada 

Como resultado do esforço para se 
ter uma turma representativa e paritária, 
o perfil dos alunos selecionados atendeu 
a alguns critérios pré-estabelecidos para 
sua composição.

Do total de 42 alunos, 22 eram mu-
lheres (52%) e 20 homens (48%), com idade 
média de 32 anos. Apesar de serem relati-
vamente jovens, seu tempo médio de atu-
ação como lideranças era de 6 anos, va-
riando de 22 a 1 ano de atuação. A turma 
atendeu ao critério de diversidade do pon-
to de vista da faixa etária, com a presença 
de líderes jovens e mais experientes.

Dos 42 alunos, 60% eram represen-
tantes do meio rural e 40% do meio ur-

bano; 10% tinham ensino fundamental 
incompleto, 12% tinham ensino funda-
mental completo, 52% tinham ensino mé-
dio completo e 26% tinham ensino supe-
rior completo (Quadro 4).

Educanda em atividade em sala de aula, 
Juruti-PA, março de 2019.
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Quadro 4 – Perfil dos 42 alunos do primeiro curso da Escola de Sustentabilidade de Juruti, 
intitulado Democracia e sustentabilidade: os objetivos do desenvolvimento sustentável em Juruti

Parâmetro Número total %

Sexo 22 Mulheres 52%

20 Homens 48%

Idade Média de 32 anos

Escolaridade

Fundamental incompleto 4 10%

Fundamental completo 5 12%

Médio completo 22 52%

Superior completo 11 26%

Meio rural 25 60%

Meio urbano 17 40%

Tempo médio de atuação como liderança 6 anos

Tempo máximo 22 anos

Tempo mínimo 1 ano

Fonte: IEB, 2019

É importante destacar que a turma 
foi composta por participantes de todas as 
regiões de Juruti, garantindo, assim, uma 
participação representativa de suas pe-
culiaridades de trabalho, vida e interação 
com o seu meio, seja ele rural ou urbano. 

Avaliamos que ações como o proces-
so de seleção, a busca pela formação de 
uma turma com lideranças já atuantes e a 
metodologia do processo formativo propos-
to trouxeram resultados que influenciaram 
diretamente na qualidade da turma execu-
tada, como: alta proatividade, interesse con-
tínuo pelas temáticas trabalhadas em sala, 
ampla participação nas atividades propos-
tas, baixa evasão e alta taxa de certificação.

Planejamento do Conselho da Escola de 
Sustentabilidade de Juruti, Juruti-PA, junho de 2019.
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• Democracia e 
sustentabilidade, 
histórico, conceitos 
e interrelações

• Construção do 
mapa conceitual e 
sociohistórico da 
discussão

TEMPO
COMUNIDADE 
(ELABORAÇÃO
DE PLANOS DE

AÇÃO
INTEGRADA)

OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL EM 

JURUTI

OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

DEMOCRACIA
SUSTENTABILIDADE

• O desenvolvimento do curso

O curso, realizado entre os meses de 
janeiro e março de 2019, com carga horária 
de 200 horas, teve como objetivo “contri-
buir para a formação de lideranças acerca 
da relação entre democracia e sustentabi-
lidade, à luz dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, localizando-os na rea-
lidade do município de Juruti.”

Essa ação formativa buscou traba-
lhar desde autores clássicos sobre demo-
cracia e sustentabilidade, até o marco 
atual da discussão sobre os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU).

Sua metodologia foi baseada na peda-
gogia da alternância, na qual os processos 
formativos mesclaram tempos em sala de 
aula (Tempo Escola), denominados de círcu-
los formativos para abordagem dos conteú-
dos do curso, com tempos no campo (Tem-
po Comunidade), para o desenvolvimento 
de atividades junto às comunidades, grupos, 
cooperativas e associações dos educandos.

Na figura 2 abaixo apresentamos as 
etapas do processo formativo proposto.

Figura 2 – Etapas do processo formativo da primeira turma da Escola de Sustentabilidade de Juruti, Pará

Fonte: IEB, 2018.

4

2

3

1

• Democracia e vida no 
planeta ameaçadas

• Desenvolvimento 
sustentável (origem da 
temática até discussões 
globais - ODM, Agenda 
2030 [3 anos anteriores 
ao lançamento do ODS] 
e ODS)

• Os Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável em 
Juruti: construção de 
experiências à luz 
dos processos locais

• Diálogo a partir 
das temáticas 
desenvolvidas em 
sala de aula

• Identificação 
de problemas e 
elaboração de Plano 
de Trabalho

• Planejamento 
coletivo e ações de 
campo
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• O Tempo Escola

Organizado em três círculos formati-
vos, o Tempo Escola teve como conteúdos 
centrais: 

• 1º Círculo Formativo - Democracia e 
Sustentabilidade: objetivo de contribuir 
com o desafio de se fazer uma inter-rela-
ção entre o processo histórico da demo-
cracia e o debate do desenvolvimento 
sustentável em âmbito global/nacional/
regional. Nesse momento o processo de 
diálogo foi trabalhado a partir das ba-
ses conceituais, clássicas e contemporâ-
neas de ambos os conceitos.

• 2º Tempo Formativo - Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável: o objetivo 
foi promover uma discussão focada 
em como o avanço sobre os recursos 
naturais ameaçam a vida no planeta e 
quais estratégias globais foram elabo-
radas coletivamente com o objetivo de 
universalizar estratégias para conter de 
forma qualificada os impactos negati-
vos dessa intervenção.

• 3º Tempo Formativo - Os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável em Juru-
ti: o objetivo foi realizar uma discussão 
a partir da interlocução com atores 
chave do município (representantes do 
poder público, sociedade civil e empre-

sas) no intuito de contribuir para a per-
cepção dos educandos sobre se/como 
os ODS já vêm sendo introduzidos no 
município. Fundamentalmente, trata-se 
de avançar nesse debate relacionando 
de forma pragmática com a realidade 
local e avançando na definição de es-
tratégias e sinergias locais.
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• O Tempo Comunidade 

Estruturado em dois momentos, que 
ocorreram no intervalo entre os tempos 
escola. Constitui-se num itinerário forma-
tivo que contempla atividades nas comu-
nidades e espaços institucionais do campo 
(rural ou urbano), com base na problema-
tização e necessidades apontadas pela 
experiência e apropriação do diálogo de 
saberes (conhecimentos científicos e sa-
beres populares) pelos educandos, nos 
estudos e pesquisas realizadas na etapa 
presencial e na interação dessas lideran-
ças nas suas bases de atuação. 

É um momento de retorno às suas 
bases, no qual o educando é estimulado a 
compartilhar seus conhecimentos e expe-

riências com sua comunidade/instituição. 
Este exercício, realizado sob a orientação 
do educador da etapa presencial, poten-
cializa o aprendizado dos educandos e 
fortalece sua atuação enquanto liderança.

No primeiro Tempo Comunidade do 
curso os educandos apresentaram às suas 
comunidades e/ou organizações os ODS 
que haviam priorizado durante o Tempo 
Escola. Além disso, fizeram uma proble-
matização acerca da situação deste ODS 
em sua comunidade. 

Os 42 educandos se organizaram em 
19 grupos de acordo com a proximidade 
territorial ou institucional, conforme qua-
dro a seguir:
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Quadro 5 – Demonstrativo das prioridades da 1ª turma da Escola de Sustentabilidade de Juruti
 em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

ODS
Número

de grupos

02 - Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

2

03 - Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades.

4

04 - Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qua-
lidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

2

05 - Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas.

1

07 - Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, confiável, susten-
tável e renovável para todos.

1

08 - Trabalho decente e crescimento econômico: promover o crescimento econô-
mico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho 
decente para todos.

2

09 - Construir infraestruturas resilientes: promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação.

1

12 - Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de con-
sumo sustentáveis.

3

13 - Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para comba-
ter a mudança climática e seus impactos.

1

15 - Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossiste-
mas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, 
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade.

2

TOTAL 19
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Reuniões, assembleias, encontros, fes-
tas da comunidade, reuniões escolares e 
religiosas, assim como reuniões de grupos 
de jovens e mulheres, foram algumas das 
estratégias usadas pelos educandos para 
esta escuta, que envolveu em torno de 150 
pessoas.

Já no segundo Tempo Comunidade, 
os educandos retomaram os objetivos prio-
rizados no segundo Tempo Escola que con-
solidavam a maior parte das preocupações 
trazidas pelo primeiro Tempo Comunidade.

Dessa forma, foram priorizados os 
ODS 9 - Construir infraestruturas resilien-
tes, promover a industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar a inovação; ODS 
12 - Assegurar padrões de produção e de 
consumo sustentáveis; ODS 13 - Tomar 
medidas urgentes para combater a mu-
dança climática e seus impactos; e ODS 

15  - Proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e rever-
ter a degradação da terra e deter a perda 
de biodiversidade.

A partir desses objetivos, os educan-
dos foram a campo para o levantamento 
de informações que ajudariam a criar o 
perfil de suas comunidades para os ODS 
de importância socioambiental, como in-
sumos para a elaboração de Planos de 
Trabalho – uma espécie de “tarefa” gesta-
da ao final do curso que daria condições 
para uma atuação dessas lideranças.

Cerca de 200 pessoas foram entrevis-
tadas. Esta etapa contou com a parceria 
do Instituto do Homem e Meio Ambiente 
da Amazônia (Imazon), que colaborou na 
formulação dos formulários e na análise 
dos dados.

Todos os subsídios gerados nos Tem-
pos Escola e Comunidade forneceram os 
elementos para que os educandos elabo-
rassem Planos de Ação. Estes funcionam 
como peças de síntese formativa, além de 
instrumentalizarem a atuação das lideran-
ças após a finalização do curso. Os princi-
pais temas tratados nos planos foram:  

• Plantações de hortaliças a partir de 
Sistemas Agroflorestais, projeto piloto 
com nove áreas;

• Confecção de lixeiras para destinação 
correta de resíduos domésticos de áre-
as rurais;Egressos da ESJ elaborando Planos de Ação, 

Juruti-PA, abril de 2019.
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• Reutilização de materiais recicláveis 
para confecção de artesanato;

• Mutirão de conscientização de mora-
dores de áreas urbanas sobre a correta 
destinação de resíduos domésticos;

• Implantação de hortas dentro das esco-
las públicas municipais;

• Resgate e incentivo da produção fami-
liar na região de Juruti Velho;

• Construção de uma casa para criação 
de galinha de corte;

• Formação técnico-prática para imple-
mentação de uma experiência de Siste-
ma Agroflorestal; e

• Conscientização da juventude para a 
necessidade de discutir temas socio-
ambientais.

Esses educandos, que agora são 
egressos da Escola de Sustentabilidade 
atuando em seus diversos espaços, apre-
sentam hoje suas demandas de maneira 
mais qualificada, inclusive pautando po-
líticas públicas e qualificando seu debate 
frente ao grande projeto instalado no mu-
nicípio de Juruti, além de refletir suas pró-
prias atuações enquanto lideranças em 
prol do desenvolvimento sustentável.

Essa primeira experiência demonstra 
todo o potencial instalado nessa escola e 
como ela realmente pode ser um poten-
cializador do desenvolvimento sustentá-
vel a partir de ações formativas reflexivas 
e qualificadas.
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A experiência de im-
plementação da ESJ foi 
rica em aprendizados. Pro-
porcionou, por meio da 
vivência com diferentes 
atores sociais locais, que 
aprendêssemos que pro-
cessos encharcados por 
trocas de saberes, práticas 
inclusivas e movimentos 
que geram o empodera-
mento são fundamentais 
para a construção coleti-
va a que a ESJ se propôs. 
O diálogo com o conjunto 
de sujeitos envolvidos nes-
ta construção apontou al-
guns desses aprendizados, 
destacados a seguir: 

o projeto da escola de

2.

Os aprendizados com
 sustentabilidade

 de Juruti

Educandos em sala de aula (diálogo com setor empresarial 
sobre desenvolvimento sustentável), Juruti-PA, março de 2019.
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2.1. A formação continuada de 
lideranças comunitárias e de 
futuras lideranças

A experiência de implementação da 
ESJ permitiu que aprendêssemos que a li-
derança não é uma habilidade inata. A li-
derança é aprendida e resulta de processos 
formativos, a exemplo dos que foram pro-
porcionados pela ESJ. Aprendemos, sobre-
tudo, que a formação é um processo con-
tínuo de aprendizagens de conhecimentos 
políticos, técnicos e de relações sociais.

Os participantes do projeto tinham, 
desde o início, a perspectiva de que a es-
cola pudesse potencializar a formação 
de novas lideranças ao mesmo tempo 
que promovia a atualização e o aprofun-
damento dos conhecimentos das lide-

“o nosso município precisava e precisa 
de lideranças boas, com informação, que 
saibam discutir, que saibam criticar e saibam 
construir. Porque é isso que a gente precisa.”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, 
membro do Conselho da ESJ, atuante na 
Casa Familiar Rural de Juruti)

ranças já consolidadas. A participação 
dos sujeitos locais nas diferentes ativi-
dades desenvolvidas pelo projeto possi-
bilitou essas aprendizagens. Não foram 
conhecimentos teóricos exclusivamente, 
foram, também, vivências experiencia-
das no processo participativo da formu-
lação do PPP da escola, na constituição 
e processo formativo de seu Conselho 
Escolar e, sobretudo, no processo forma-
tivo oferecido para a primeira turma de 
cursistas da ESJ. 

A principal razão da existência da ESJ 
de Juruti está em sua missão de promover 
o empoderamento de líderes sociais para 
que, de forma crítica e consciente, tornem-
-se dinamizadores nos territórios locais, 
dentre outros temas da Agenda 2030 dos 
ODS, proposta pela ONU. 
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Para tal, a ESJ deve promover for-
mação continuada para as lideranças 
comunitárias, bem como para futuras li-
deranças que venham, ou animar os movi-
mentos sociais organizados, ou contribuir 
para a governança de projetos públicos e 
privados que visem à melhoria de vida da 
população local. 

Neste sentido, a formação ofereci-
da permitiu aos participantes compre-
enderem que o exercício da liderança 
precisa ser atravessado por práticas de-
mocráticas, antiautoritárias e colabora-
tivas, tal como foi evidenciado pelo par-
ticipante abaixo. 

“A Escola de Sustentabilidade, ela coloca 
que liderar não é você mandar, é você 
dividir as tarefas pra que essas atividades 
sejam leves pra cada membro da 
comunidade. Ela fortalece esse elo entre 
a comunidade, o conhecimento e a parte 
prática.”
(Jardson Barbosa, 39 anos, aluno da ESJ, 
atuante na Cooafajur)

Hoje, novas formas de governança 
das políticas foram formuladas e imple-
mentadas; como resultado, o poder pú-
blico, os movimentos sociais e a iniciativa 
privada passaram a dividir atribuições. 
Com isso, há a necessidade de se preen-
cher lacunas no campo da formação, uma 
vez que os atores locais precisam ter uma 
participação qualificada na elaboração e 
na gestão das políticas públicas. Esta com-

preensão é demonstrada pela participan-
te que reconhece que:

“Qualquer município hoje precisa de boas 
lideranças, e a escola veio, justamente, 
se encaixando em tudo que eu tinha 
pensado.”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, 
membro do Conselho da ESJ, atuante na 
Casa Familiar Rural de Juruti)

Proporcionar aos três segmentos, in-
distintamente, o acesso aos mesmos conhe-
cimentos foi uma prática adotada durante 
a implementação da ESJ de Juruti, como foi 
reconhecido pelos sujeitos envolvidos.

“(...) ela gerou essa oportunidade, essa 
possibilidade de aproximar não só o 
poder público, mas o IJUS, a própria 
Alcoa e os outros que estão aqui em 
Juruti e podem ajudar, os sindicatos 
e os demais. Eu achei muito legal a 
proposta da escola e eu queria muito 
que a parte empresarial, que foi a que 
eu vim representar aqui, fosse realmente 
fortalecida dentro da escola.”
(Doriana Sousa, 45 anos, servidora 
pública da Sala do Empreendedor)

A formação de novas lideranças de-
manda ampliação do conhecimento acerca 
da organização social, da governança terri-
torial, da legislação pertinente ao funciona-
mento das instituições sociais (a exemplo 
de associações, cooperativas, sindicatos 
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etc.), de formas de participação popular, 
das fontes e gerenciamento de recursos pú-
blicos e privados, de elaboração de projetos 
sociais etc. Soma-se a estas, a necessidade 
de ampliar o conhecimento acerca das re-
lações interpessoais, da organização do tra-
balho coletivo, da mobilização comunitária 
e, fundamentalmente, de socializá-lo, con-
forme o depoimento abaixo.

“Uma escola formada por 
lideranças, onde essas lideranças 
socializavam os problemas buscando 
formas pra poder resolvê-los, e tá levando 
pra comunidade. Isso é importante 
porque quem tá no campo quase não tem 
acesso àquele monte de informação.”
(Jardson Barbosa, 39 anos, aluno da ESJ, 
atuante na Cooafajur)

O programa de formação da Escola 
de Sustentabilidade foi elaborado tanto 
para promover a formação continuada 
de lideranças já consolidadas no terri-

tório quanto de novas lideranças, razão 
pela qual o protagonismo juvenil assume 
papel de destaque nas ações formativas 
previstas. A importância da formação da 
juventude, de sujeitos que tenham suas 
capacidades de liderar desenvolvidas pe-
los processos formativos, foi evidenciada 
em falas de participantes.

“A juventude em si, eu penso que ela 
deve ser o ponto crucial pra formação de 
lideranças porque nós temos bons líderes, 
mas às vezes tão com o pensamento 
defasados e a gente tem que valorizar o 
espaço do jovem porque ele também tem 
uma forma de pensar muito boa e a gente 
tem que ver por esse lado. Valorizar a 
experiência lá do passado, mas também 
valorizar o que o jovem tem pra 
oferecer hoje.” 
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, 
membro do Conselho da ESJ, atuante na 
Casa Familiar Rural de Juruti)

Reconhecendo essas necessidades 
formativas, o Programa de Formação da 
ESJ foi pensado para proporcionar esta 
formação ominilateral, tanto para as lide-
ranças já consolidadas quanto para jovens 
que venham a ser potenciais lideranças. 

Por essa razão garantiu-se a ofer-
ta de uma formação preocupada com as 
dimensões política, técnica e de relações 
sociais. Esta aprendizagem é reconhecida 
pelos participantes, conforme podemos 
verificar em seus depoimentos.
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“Eu sempre comento isso, na Escola, 
o que eu aprendi foi isso, como saber 
ser liderança, trabalhar com pessoas, 
trabalhar com a parte sustentável, como 
produzir, como fazer, como ser orgânico. 
Então, falar em sustentabilidade as 
pessoas pensam que é só isso: colocar o 
copo no lugar do copo, a sacola no lugar 
da sacola, mas não é isso, engloba tudo, é 
economia, sociedade, né?”
(Raimunda Cativo, 38 anos, representante 
do Instituto Vitória Régia e membro do 
Conselho da ESJ)

Os participantes da primeira turma 
reconhecem que tiveram oportunidade 
de participar de uma formação que lhes 
instrumentalizou política e tecnicamente, 
além de proporcionar conhecimentos que 
melhoram as relações interpessoais. Esses 
novos conhecimentos geraram reflexões 

sobre políticas públicas e privadas e seus 
impactos sobre os territórios e, conse-
quentemente, sobre os atores locais.

 
“Quando eu vi o edital com democracia 
e sustentabilidade, a gente sabe que 
a democracia em si é um ato de livre 
arbítrio, de se expressar de como a 
gente acha melhor e a sociedade em 
geral. Eu não conseguia identificar a 
democracia e a sustentabilidade juntas, 
porque eu não conseguia entender 
o que era sustentabilidade, então, 
pra mim, hoje, a sustentabilidade ela 
veio trazer um conhecimento de que 
realmente até dentro da nossa própria 
casa, no nosso quadrado, a gente pode 
ser sustentável.”
(Marizane Pantoja, 30 anos, aluna da ESJ, 
Grupo Esperança, região de Juruti Velho, 
Zona Rural do município)
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Deve ser destacado o reconhecimen-
to de que com a ESJ ocorreu o aprimora-
mento e a criticidade dos líderes para o 
exercício consciente da liderança.

“Eu acho que liderança é saber escutar as 
pessoas, é saber trabalhar com pessoas, é 
te importar também com aquele cidadão. 
Liderança não é só ser líder, vocês vão 
ter que fazer isso, fazer aquilo. Então, a 
gente vai ali e muda totalmente a nossa 
cabeça. Saber como ser liderança é saber 
conviver com pessoas, saber trabalhar 
com pessoas, dividir ali as coisas. Pra ter 
uma humanidade melhor a liderança tem 
que ser dessa forma.”
(Raimunda Cativo, 38 anos, representante 
do Instituto Vitória Régia e membro do 
Conselho da ESJ)

Os participantes reconhecem que a 
formação oferecida pela ESJ permitiu o de-
senvolvimento da consciência dos indivídu-
os enquanto cidadãos. Permitiu que os par-
ticipantes compreendessem o seu lugar no 
mundo e na sociedade como condição para 

que ocupem novos espaços e criem melho-
res condições para sua participação social.

“Tínhamos jovens de 16 anos, 17, que 
saíram dali com uma forma de pensar 
diferente do que outras pessoas, de outros 
jovens ociosos. Então, assim, com um 
pensamento de estudar, um pensamento 
de chegar na comunidade, reunir o meu 
grupo de jovens, falar sobre isso pra eles 
porque isso é importante. Eu tenho que 
debater com o líder comunitário, falar da 
importância, dos objetivos, da importância 
da democracia, falar de tudo.”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, 
membro do Conselho da ESJ, atuante na 
Casa Familiar Rural de Juruti)

Bastante enfatizada foi a importân-
cia da formação da juventude enquanto 
sujeitos que precisam ter suas capacida-
des de liderar desenvolvidas pelos pro-
cessos formativos. Aprendemos também 
que o exercício da liderança precisa ser 
atravessado por práticas democráticas, 
antiautoritárias e colaborativas. 

Certificação da Escola de Sustentabilidade, 
Juruti-PA, março de 2019.
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2.2. Os processos democráticos adotados na construção da proposta 
da escola e em sua gestão

“O que mais me chamou a atenção nesse 
processo foi o amplo debate, o diálogo, 
a oportunidade de todo mundo pensar 
a Escola. E vou te ser muito sincero, 
se teve falhas, que com certeza teve, 
infelizmente eu acho que ainda faltou um 
pouco mais de participação nossa. Então, 
poderia ser melhor? Poderia. Eu acho que 
faltou um pouco mais de participação pra 
gente debater e preparo.”
(Gustavo Hamoy, 40 anos, Presidente do 
IJUS e membro do Conselho da ESJ)

Uma das mais importantes aprendiza-
gens apontadas pelos sujeitos no processo 
de implementação da ESJ está relacionada 
ao caráter democrático de construção da 
proposta da escola. Aprendemos que em 
razão dos processos democráticos empre-
endidos em todas as etapas de operaciona-
lização do projeto da ESJ houve uma maior 
participação dos sujeitos locais, além do 
compromisso destes com a escola. 

Desde o início da implementação 
do projeto houve uma forte preocupação 
com a participação massiva dos movimen-
tos sociais, do poder público e da iniciativa 
privada nas diferentes etapas de constru-
ção da ESJ. Para tal, ocorreu uma intensa 
mobilização e divulgação das ações que 
foram sendo realizadas.

“O projeto foi construído de maneira 
coletiva, muito democrática, todo 
mundo participou aqui, todo mundo 
buscou, diante do conhecimento e da 
possibilidade que tinha, contribuir com as 
suas ideias. E quando parte daí, eu penso 
que é algo muito positivo, desse coletivo, 
dessa questão democrática, onde você 
fala, onde você ouve, onde você discute 
e se verifica sempre aquilo que é melhor, 
um ponto muito positivo.”
(Nilton Cezar, 41 anos, representante do 
Sinproej no Conselho da ESJ)

A ESJ foi pensada para promover 
processos formativos compreendidos 
como práticas sociais potencializadoras 
de outros processos sociais geradores da 
construção de uma sociedade mais demo-
crática, autônoma e inclusiva. Foi pensada 
não apenas para proporcionar formação 
técnico-científica, mas também formação 
do cidadão, tão necessárias para uma so-
ciedade democrática e inclusiva. Aula expositiva, Juruti-PA, janeiro de 2019.
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Neste sentido, o processo de criação 
e implementação da Escola não poderia 
ser outro a não ser o da relação huma-
na dialógica, atravessada pela busca da 
flexibilidade quando das decisões, pela 
abertura para as mudanças nos planos de 
trabalho, sempre mantendo comunica-
ções francas e autênticas entre os sujeitos 
envolvidos. Nas diferentes etapas de cons-
trução da proposta da ESJ primou-se pela 
adoção de processos democráticos, e a 
democracia tornada práxis é reconhecida 
nas falas dos participantes.

“E eu acho assim, muito importante que 
todos tiveram a sua maneira de contribuir 
na questão do PPP, da Escola, cada um 
deu a sua opinião e eu acredito que isso 
é muito válido pra a gente ouvir todos 
os lados pra poder fazer a construção do 
que realmente a gente necessita, do que 
realmente a gente quer pra essa escola 
aqui no município.”
(Leomara Silva, 38 anos, membro da 
Associação das Crianças e dos Adolescentes)

A elaboração da proposta da ESJ as-
sentou-se no princípio da participação, o 
que pressupunha que os sujeitos fizessem 
parte, de forma ativa, das decisões que 
precisariam ser tomadas. Desta forma, a 
estratégia era a da garantia da redistri-
buição de poder que permitisse a todos 
os interessados assumir protagonismo na 
feitura da escola.

O que se queria era que os sujeitos 
locais não fossem reduzidos a meros be-
neficiários da ESJ, mas que atuassem de 
modo deliberativo em todo o seu processo 
de construção, implementação e funcio-
namento. Neste sentido, diferentes vozes 
foram ouvidas durante as diferentes eta-
pas de implementação da ESJ.

“A opinião das pessoas faz muita 
diferença. Nós, como do município, a gente 
entende mais do que, às vezes, a pessoa 
que tá distante, que não sabe a nossa vida 
rotineira aqui, o nosso trabalho. Então foi 
gratificante de ver e saber que foi bom 
porque nós tivemos a vez de falar e de 
colocar as nossas ideias. É bom a gente 
dizer: “olha, essa frase aqui é nossa. Essa 
minha sugestão é boa”. Então, foi um lado 
positivo por causa disso também, porque 
foi construído junto.”
(Raimunda Cativo, 38 anos, representante 
do Instituto Vitória Régia e membro do 
Conselho da ESJ)

A ESJ anuncia-se como uma escola li-
vre que adota a gestão democrática como 
um de seus princípios. A gestão democrá-
tica exige a compreensão em profundida-
de dos problemas propostos pela prática 
pedagógica. Ela visa romper com a sepa-
ração entre concepção e execução, entre 
o pensar e o fazer, entre teoria e prática, 
e busca resgatar o controle do processo e 
do produto do trabalho pelos educadores.  
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Não há gestão democrática sem a 
efetiva participação de todos os sujeitos, 
por esta razão os diferentes procedimen-
tos adotados durante o processo de im-
plementação da ESJ foram orientados por 
essa perspectiva, o que pode ser verificado 
no depoimento de uma das participantes.

“Olha, nós fizemos uma atividade bem 
grande, e eu participei lá junto com os 
outros, teve aquela coisa de criar árvore, 
então lá estava tudo que a gente pensou 
pra organizar. Então, em cima disso que 
a gente continua nessa expectativa, ver 
aonde é que vai mudar ainda.”
(Dinanci Albuquerque, 53 anos, 
membro da Associação das Mulheres 
Trabalhadoras do Município de Juruti e do 
Conselho Municipal de Direitos da Mulher)

A adoção do princípio da gestão de-
mocrática implicou repensar a estrutura 
de poder da escola, tendo em vista que a 
socialização do poder propicia a prática 
da participação coletiva, favorecendo a 
reciprocidade, a solidariedade e a autono-
mia, que, vivenciadas, atenuam o individu-
alismo e eliminam a exploração e a opres-
são dos envolvidos no processo. 

A gestão democrática pressupõe a 
ampla participação dos representantes 
dos diferentes segmentos da escola nas 
decisões/ações administrativo-pedagógi-
cas ali desenvolvidas (VEIGA, 1995). Neste 
sentido, se previu a existência de uma es-
trutura de governança, aos moldes de um 

conselho escolar, que fosse responsável 
pela materialização da concepção de ges-
tão democrática adotada pela Escola.

O Conselho Escolar é um colegia-
do, representativo da Comunidade Esco-
lar, organizado para promover e animar 
a democracia no interior da escola, por 
meio do qual os sujeitos que nele têm 
assento exercem a cidadania a partir do 
controle social. Seu objetivo é avaliar e 
acompanhar a implementação do PPP 
no que se refere a sua ação, organização, 
funcionamento e relacionamento com a 
comunidade. Esta tarefa vem sendo rea-
lizada a contento, conforme afirma uma 
participante.

“Bom, o projeto político ele foi construído 
de uma forma participativa pela 
sociedade, e na minha opinião eu vejo 
que o conselho vem trabalhando bem em 
cima desse projeto, né!”
(Suelen Mouzinho, 31 anos, servidora 
pública da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, membro do Conselho da ESJ)

Apesar de todo o esforço empreendi-
do para que houvesse a ampla participação 
dos atores sociais representantes de todos 
os segmentos em todas as etapas do pro-
cesso de implementação da ESJ, a adesão 
da iniciativa privada foi bastante frágil. Essa 
ausência ou pouca participação foi bastan-
te destacada nos diferentes momentos da 
construção e implementação da proposta 
da ESJ, como ressaltado nas entrevistas.
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“Eu acho que talvez eles não entenderam 
a importância da sustentabilidade 
ou nem saibam talvez o que seja 
sustentabilidade. E não acharam tempo e 
não vieram.”
(Bruna Diniz, 30 anos, Empresa NTW Con-
tabilidade)

“Eu acho assim, muito egoísta a parte 
empresarial de Juruti, parece que é uma 
classe que vive sozinha. Parece que ele só 
quer que a comunidade vá levar o que ele 
quer, que é o lucro, que é dinheiro, fora 
isso acha que não tem responsabilidade 
nenhuma com a gestão de resíduos, com 
saneamento. Então, a gente vê um pouco 
esse egoísmo na classe empresarial 
aqui em Juruti, parece que vivem 
independente: Ah, eu não tenho que ver 
com o poder público ou com o terceiro 
setor, não tenho...”
(Gilza Ribeiro, 48 anos, servidora pública 
da Secretaria Municipal de Planejamento)

É importante destacar o que afir-
ma Gohn (2001) sobre a participação. De 
acordo com esta autora, “participar é vis-
to como criar uma cultura de dividir as 
responsabilidades na construção coletiva 
de um processo [...]” (2001, p. 19). A parti-
cipação precisa ser compreendida como 
sendo, simultaneamente, processo, meio e 

objetivo, e por isso mesmo deve ser enca-
rada como uma construção cotidiana per-
manente, uma práxis social.

Essas novas maneiras de relações 
coletivas precisam contribuir para a 
criação de uma cultura de partilha e 
de corresponsabilidade, tão importante 
para promoção das ações desenvolvidas 
na comunidade.

Uma outra situação referente ao 
processo de participação que se tornou 
objeto de crítica por alguns envolvidos diz 
respeito a uma elevada rotatividade de 
representantes das instituições e entida-
des com assento no Conselho Escolar. Em 
alguns depoimentos colhidos isso é apon-
tado como algo que gera prejuízos ao 
funcionamento do Conselho, que é funda-
mental para o funcionamento da escola.

“Tem conselheiro que precisa ter ainda 
essa responsabilidade de participar, 
de saber que é importante, porque isso 
enfraquece qualquer grupo, qualquer 
movimento. Vai enfraquecendo por que 
a gente pensa “ah, mas se o Fulano não 
veio, nós somos minoria vezes, mas com 
várias cabeças sai coisas boas”, então eles 
têm que dar mais atenção pra Escola.”
(Raimunda Cativo, 38 anos, representante 
do Instituto Vitória Régia e membro do 
Conselho da ESJ)
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“Quebra muito, é esse paradigma que 
eu queria que a gente pudesse ter uma 
forma de superar isso. Tá entendendo? 
Porque quando você vem, quando você 
acompanha o processo do começo, meio 
e fim, você vai despertando novas ideias, 
você vai vendo outra coisa, às vezes 
pequena, um estalozinho dá em você e 
você pensa: “isso aqui é bom de colocar 
aqui”. E quando você vem hoje e não vem 
na outra vez, aquela pessoa que veio fica 
perdida, ela não sabe nem do que que a 
gente tá falando.”
(Ivan Pimentel, 41 anos, membro da 
Cooafajur)

O reconhecimento pelos atores so-
ciais locais dos processos democráticos 
que perpassaram as diferentes etapas 
de implementação da ESJ demonstra 
que se tem buscado promover o desen-

volvimento da educação democrática, 
um dos objetivos da ESJ, e também se-
guir o princípio da gestão democrática, 
que lhe orienta. 

A participação pode proporcionar 
mudanças significativas na vida das pesso-
as e das comunidades, uma vez que quem 
participa torna-se um sujeito que se sente 
responsável por tudo que representa inte-
resse comum.

Neste sentido, a ESJ deve compro-
meter-se com o desafio de estimular o 
desenvolvimento de relações coletivas, 
estimuladoras da participação dos sujei-
tos que não se sentem motivados para di-
vidir responsabilidades por mudanças que 
atendam a interesses coletivo. Com isto, a 
ESJ pode tornar-se um espaço de transfor-
mação social, influenciando a participa-
ção ativa e crítica dos diferentes segmen-
tos do município de Juruti.

Educandos em sala de aula (dinâmica de grupo), 
Juruti-PA, janeiro de 2019.
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2.3. A inclusão social tornada princípio na seleção dos sujeitos que 
participaram do processo formativo promovido pela ESJ

Outro aprendizado significativo de-
correu do esforço para que a ESJ exerci-
tasse seu caráter inclusivo. Este aspecto 
foi destacado por diferentes sujeitos par-
ticipantes da experiência levada a cabo 
naquele município paraense.

O sentimento de inclusão foi decor-
rente de diferentes fatores. Alguns se sen-
tiram incluídos porque não foram chama-
das somente as “figurinhas carimbadas” 
que sempre eram convidadas para ativida-
des formativas promovidas no município; 
outros porque foram convidados a partici-
par do projeto tanto sujeitos da zona ur-
bana do município quanto dos mais dife-
rentes distritos e vilas; e outros pelo fato 
de o projeto não ter discriminado gênero 
ou idade.

Uma das características assumidas 
pela ESJ foi a sua opção pela inclusão so-
cial. Foram sobretudo os sujeitos ligados 
aos movimentos sociais e principalmente 
os oriundos da zona rural do município 
que destacaram tal aspecto, provavelmen-
te em decorrência de vivências históricas 
perpassadas por processos excludentes.

É sabido que uma das marcas da 
sociedade contemporânea é a exclusão, 
considerada por Tedesco (2019) como a 
distância imposta a parcelas da socieda-
de, de seu centro, e por conseguinte dos 
benefícios que esta centralidade oferece. 

Para o autor é um processo decorrente de 
fatores estruturantes.

Os sujeitos excluídos, além de re-
jeitados fisicamente, geograficamente 
ou materialmente, têm suas riquezas es-
pirituais, seus valores não reconhecidos, 
ou seja, são submetidos a uma exclusão 
cultural, conforme lembra Wanderley 
(2001, p. 17-18).

Vivemos um tempo, porém, que os 
movimentos sociais, o conhecimento pro-
duzido e as políticas públicas (decorren-
tes dos constantes enfrentamentos pro-
movidos pela sociedade cível contra o 
Estado) sinalizam para um maior respei-
to à diversidade e à garantia ao direito 
de participação social de cada pessoa, a 
despeito de suas características de gêne-
ro, étnicas, socioeconômicas, religiosas, 
físicas e psicológicas. 

“Então, o público foi bem heterogêneo, 
tinha zona urbana, rural, planalto, vale. 
Foi muito bem selecionado, com critério, 
isso contribuiu muito e a expectativa 
também, uma delas é de preparar novas 
lideranças, então a gente hoje ocupa um 
papel de liderança do IJUS, mas a gente 
entende que tem que renovar, água 
parada cria limo, então foi atendido.”
(Gustavo Hamoy, 40 anos, Presidente do 
IJUS e membro do Conselho da ESJ)
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Hoje é travada uma luta cotidiana 
pela inclusão social, ou seja, pela garan-
tia de que se instaure uma sociedade que 
considere e acolha a diversidade humana, 
nos diferentes tipos de atividades e nas 
diversas redes de relacionamentos. Este 
foi o movimento realizado pela Escola 
de Sustentabilidade de Juruti, conforme 
podemos verificar em falas de diferentes 
sujeitos que participaram de diferentes 
momentos da constituição da escola.

“(...) na verdade a escola teve um público 
alvo muito diverso, sabe, ela não focou 
em algumas pessoas. O processo seletivo 
como aconteceu ele foi muito bacana 
porque ele trouxe pessoas de diversas 
realidades e acabou acontecendo a troca.”
(Lecília Nascimento, 42 anos, aluna da 
ESJ, moradora da Comunidade Provisão, 
zona rural do município)

“Então, pra mim, como eu venho do 
interior, para mim foi muito importante 
porque eu me senti valorizada, e não 
teve assim, a questão da prioridade como 
algumas pessoas queriam.”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, 
membro do Conselho da ESJ, atuante na 
Casa Familiar Rural de Juruti)

“Sim, ela é inclusiva porque ela não tem a 
questão de identidade. Gênero, cor, raça, 
ela basicamente selecionou pessoas com 
perfis diferentes, independentemente 
de ser branco, preto ou parte política, 
desse setor político, tem isso não. Nós 
observamos que lá dentro da Escola de 
Sustentabilidade várias pessoas com 
conhecimentos diferentes, que isso daí 
só fortalece, através dos conhecimentos 
diferentes que a gente consegue chegar a 
algo bem mais consolidado.”
(Jardson Barbosa, 39 anos, aluno da ESJ, 
atuante na Cooafajur)

O não privilegiamento de setores, 
grupos ou instituições/entidades foi algo 
muito importante, pois democratizou o 
acesso e garantiu maior inclusão social.

“eu acredito que ela tá favorecendo 
todos que chegam e procuram, querem 
se aperfeiçoar. Então, eu acredito que 
por isso que ela é inclusiva, ela não tem 
distinção, não faz distinção de pessoas.”
(Leomara Silva, 38 anos, membro 
da Associação das Crianças e dos 
Adolescentes)

Em razão do caráter democrático as-
sumido pela ESJ, a inclusão social se im-
pôs como uma das características por ela 
assumida. 
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2.4. O trabalho coletivo e o movimento da reflexão-ação como 
articuladores das atividades formativas 

Um dos aprendizados decorrentes 
das ações formativas realizadas pela ESJ 
foi a utilização de procedimentos meto-
dológicos que materializam o trabalho 
coletivo como movimento de construção 
do conhecimento. 

Nas sociedades capitalistas traba-
lhar em grupo ou coletivamente não é 
algo que se constitua em tarefa simples e 
tranquila de se realizar, uma vez que em 
razão do individualismo e da competitivi-
dade imposta como condição para o su-
cesso das pessoas, somos desestimulados 
a promover trabalhos em grupo. O fato é 
que esse procedimento cada vez menos 
faz parte da nossa cultura e da nossa rea-
lidade político-social.

“Eu digo pra você, tô sendo sincera, que 
quando nós chegamos pro primeiro dia, eu 
não senti assim muita firmeza no povo da 
juventude e eu mordi minha língua porque 
foi uma equipe que, assim, a gente fazia 
em grupo, o pessoal respondia, faziam 
questões de ir pra comunidade. Eu pensava 
que a gente ia terminar com 10, 20 pessoas, 
mas não foi. A sala cheia” e eu vi naquelas 
pessoas o crescimento deles, entendeu? A 
gente conversava com pessoas diferentes, 
tanto zona urbana, rural, eles sabem mais 
do que a gente, a gente pensa que a gente 
sabe, mas a gente acaba aprendendo.”
(Raimunda Cativo, 38 anos, representante 
do Instituto Vitória Régia e membro do 
Conselho da ESJ)
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O trabalho coletivo exige, conforme 
afirma Fusari (2009), que os sujeitos tenham 
pontos de partida (princípios) e pontos de 
chegada (objetivos) comuns. Assim, o traba-
lho em grupo faz com que os sujeitos envolvi-
dos compartilhem ideias, informações, refle-
xões e ações, bem como requer o respeito e 
preservação da individualidade e das produ-
ções do outro. Este espírito esteve presente 
nas atividades desenvolvidas.

“A partir do nosso desempenho, nós 
fomos pra campo, a gente reunia, 
conversava e debatia. As pessoas 
foram dando importância pra gente 
também, não só assim como às vezes 
um simples aluno que vai fazer uma 
pesquisa e tal, mas não, ali, a partir do 
momento em que a gente começava 
a falar da importância de tal assunto, 
nós éramos ouvidos e bem ouvidos. 
E eles questionavam, as pessoas 
perguntavam e questionavam mesmo: 
“Por que isso? Por que aquilo? Nós não 
sabíamos, agora a gente sabe. Então, a 
gente tem que colaborar.” Tudo, com 
relação a meio ambiente, com relação 
às coisas, aos meios sociais, também 
foi causando ali preocupações de que 
muitas coisas podem ser mudadas, 
muitas coisas tem que ser trabalhadas, 
independentemente de começar por 
família, escola, comunidade, mas 
foram assuntos que foram debatidos 
e que geraram preocupações e 
que a partir dali, a partir do nosso 
trabalho, do nosso trabalho de 
tempo-comunidade, as pessoas 
foram também mudando a linha de 
pensamento delas.”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna 
da ESJ, membro do Conselho da ESJ, 
atuante na Casa Familiar Rural de 
Juruti)

Educandos em sala de aula (debate sobre desenvolvimento 
sustentável), Juruti-PA, fevereiro de 2019.
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“Eu tive a oportunidade de participar 
de alguns momentos como o tempo-
comunidade, aquele período de estar ali 
na teoria e depois ir pra prática, levar 
pra comunidade aquela metodologia e 
depois trazer pra apresentar pros demais. 
Então, isso daí foi muito bom e casa 
com a proposta do projeto, então, na 
minha opinião assim, tá sendo uma coisa 
linkada.”
(Suelen Mouzinho, 31 anos, servidora 
pública da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, membro do Conselho da ESJ)

O trabalho coletivo demanda dos 
sujeitos envolvidos autonomia e iniciativa 
para emitir opiniões e críticas, assim como 
se comprometer com a tarefa que o co-
letivo se propõe a implementar, uma vez 
que não haverá trabalho em grupo se os 
participantes não se identificarem com a 
tarefa que será realizada por todos. Além 
do mais, o trabalho em grupo exige que 
todos participem do processo de avalia-
ção do que está sendo realizado de forma 
dialógica, ética e respeitosa.

“(...) ela teve um diferencial que foi 
exatamente escutar a comunidade, os 
alunos que trouxeram as suas vivências, 
suas realidades pra dentro da escola. E 
ela teve um foco que foi tratar sobre isso, 
que eu acredito que nem todos os alunos 
sabiam ou tinham ouvido, estudado, 
sobre os objetivos do desenvolvimento 
sustentável.”
(Gilza Ribeiro, 48 anos, servidora pública 
da Secretaria Municipal de Planejamento)

Deve-se destacar que o processo for-
mativo oferecido não buscou apenas con-
tribuir para que os sujeitos em formação 
pensassem e refletissem sobre os temas 
que estavam sendo trabalhados. As refle-
xões promovidas deveriam estimular uma 
ação transformadora.

Egressa da Escola de Sustentabilidade em atividade lúdica no 
encerramento do projeto, Juruti-PA, julho de 2019.
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“A Escola de Sustentabilidade, ela é para 
todos, ela é uma escola aberta, como é o 
objetivo da escola, então não tinha como 
ser só pra um lado ou ser pro outro, tipo 
cidade ou interior, tanto que tinha mais 
pessoas do interior, zona rural, do que 
zona urbana. Isso foi muito bom porque 
ali a gente pôde escutar e ver a realidade 
de cada comunidade, através do tempo-
comunidade a gente pôde avaliar quais 
foram as dificuldades, quais foram os 
pontos fortes.”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, 
membro do Conselho da ESJ, atuante na 
Casa Familiar Rural de Juruti)

Paulo Freire (2001a) nos ensina que a 
reflexão é o movimento realizado entre o 
fazer e o pensar e entre o pensar e o fazer, 
ou seja, no pensar para o fazer e no pensar 
sobre o fazer. A partir dessa compreensão, 
os conhecimentos que foram objeto de re-
flexão na sala de aula puderam ser leva-
dos para campo durante o Tempo Comu-
nidade e, posteriormente, os resultados 
alcançados tornaram-se objeto de novas 
reflexões em sala de aula. 

“Então, essa atividade de campo nós 
levávamos informações e trazíamos 
de volta pra que nós pudéssemos 
socializar dentro da sala de aula e fazer 
o feedback com os demais colegas. Cada 
equipe era formada por região, ficou 
bem diversificado, várias comunidades 
estiveram presentes, sendo representadas 
pelas suas lideranças e esse debate foi 
bastante importante pra gente.”
(Jardson Barbosa, 39 anos, aluno da ESJ, 
atuante na Cooafajur)

Educandos em atividade do Tempo 
Comunidade, Juruti-PA, fevereiro de 2019.
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A atividade teórica por si só não leva 
à transformação da realidade, não se ob-
jetiva e não se materializa, não sendo, 
pois, práxis. Por outro lado, a prática tam-
bém não fala por si mesma, ou seja, teoria 
e prática são indissociáveis como práxis.

“Pelo que eu pude ver no final do curso, 
foi um momento muito gratificante. 
Eu acho que era o intuito da escola de 
você ter esse gancho de atinar: o que eu 
enquanto comunidade posso fazer ou 
despertar nas outras pessoas enquanto 
comunidade? Eu acho que isso eles 
viram muito na prática nesse tempo-
comunidade e trouxeram pra sala. Então, 

eu acho que eles realmente pegaram a 
coisa e eles tão interessados, eles têm 
essa necessidade também de trabalhar 
dentro da comunidade o que eles 
aprenderam.”
(Karla Souza, 43 anos, representante do 
Ipuam e membro do Conselho da ESJ)

Para Paulo Freire (2001a), é ao pen-
sarmos a prática de hoje ou de ontem que 
poderemos melhorar a próxima prática. 
Assim, torna-se fundamental a aproxima-
ção do discurso teórico concreto com a 
prática enquanto objeto de análise. Desta 
forma, quanto mais nos assumimos como 
sujeitos concretos e percebemos as razões 
de ser, mais nos tornamos capazes de mu-
dar e nos promover.

“O mais positivo pra gente foi a 
interação que nós tivemos em relação 
ao nosso próprio município, interação do 
conhecimento, como anda o município. 
Apesar de nós trabalharmos com muitas 
comunidades, mas você às vezes passa 
simplesmente pra fazer um trabalho, 
porque tem que cumprir aquele trabalho 
lá, mas às vezes não conversa, não tem 
aquele conhecimento.”
(Jardson Barbosa, 39 anos, aluno da ESJ, 
atuante na Cooafajur)
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Como vimos, a proposta formativa 
implementada pela ESJ buscou romper 
com uma cultura que nega o trabalho 
coletivo como algo fundamental para os 
processos de aprendizagem.  

Na experiência vivenciada em Juru-
ti, o trabalho coletivo não foi promovido 
como uma mera agregação de pessoas 
trabalhando lado a lado ou assumindo 
parcelas da ação a ser desenvolvida. Ele 
foi, desde o início, construído e praticado 
a partir de uma perspectiva que buscou 
desenvolver a consciência de que todos 
estavam integrados em uma coletividade 
com características sociais, políticas, eco-
nômicas e históricas comuns. O trabalho 
coletivo foi promovido para estimular os 
participantes a enxergar a realidade, dis-
cutir, produzir, exigir e propor soluções 

para problemas reais de sua coletividade. 
E o estímulo ao trabalho coletivo se 

associou a uma prática que incentivou os 
participantes a refletirem sobre os conhe-
cimentos e saberes que lhes foram dados 
a conhecer e dialogar. Isto porque, segun-
do Freire, “[...] o importante é que a refle-
xão seja um instrumento dinamizador en-
tre teoria e prática” (2001b, p. 39). 

Com isso, buscou-se fazer com que 
os conhecimentos e saberes não fossem 
reduzidos a um conjunto de procedimen-
tos técnicos e metódicos, mas tratados 
como conhecimentos e saberes compro-
missados com a sociedade, uma vez que 
foram orientados para contribuir com 
uma formação consciente e crítica do 
cidadão que precisa atuar e interagir no 
contexto social.

2.5. Os saberes e conhecimentos socialmente 
relevantes ensinados e aprendidos

Outra importante aprendizagem de-
corrente da implementação da ESJ decor-
reu da percepção de que o diálogo entre 
saberes é um ato fundamental quando es-
tamos promovendo processos formativos 
para os sujeitos locais. Estes não podem ser 
encarados nas formações como meros de-
pósitos de conhecimentos, que serão preen-
chidos pelos formadores, tal como têm fei-
to aqueles que praticam o que Paulo Freire 
denominou de educação bancária. Eles são 
produtores de saberes da experiência que 

dão significado às suas existências e, por 
isto, precisam dialogar, de forma crítica, 
com os saberes científicos e técnicos.

Os sujeitos locais são portadores de 
saberes que não podem ser desprezados 
ou minimizados e, por essa razão, o pro-
cesso formativo que a ESJ ofereceu aos 
participantes da sua primeira turma pro-
moveu o diálogo mais do que necessário 
entre o conhecimento elaborado, metódi-
co, sistemático, científico e os saberes fru-
to do cotidiano.



69
A Construção Coletiva de uma Escola de Sustentabilidade em Juruti, Pará • Aprendizados e Desafios

“Foi importante porque nós aprendemos 
também a saber cobrar os nossos 
direitos, saber chegar lá e falar sobre 
sustentabilidade, seu significado, os ODS. 
Muita gente falou “Ah, eu não vou pra 
essa escola porque não vou aprender 
quase nada, vão só formar uma equipe e 
depois todo mundo vai se dispersar. Mas, 
não foi. Foi o inverso disso. Os alunos que 
saíram dali estavam com um pensamento 
totalmente diferente do que nós entramos. 
Então, foi importante a Escola de 
Sustentabilidade para o nosso município 
e nós aprendemos lá e que nós queremos 
praticar e não ficar fechado só naquilo.”
(Raimunda Cativo, 38 anos, representante 
do Instituto Vitória Régia e membro do 
Conselho da ESJ)

Se contrapondo a uma tradição ain-
da comum nas escolas formais, os educa-
dores que estiveram à frente das ações 
formativas realizadas pela ESJ não ignora-
ram os saberes dos grupos historicamen-
te marginalizados, que tiveram vez e voz 
nessa primeira turma. Com isso, estabele-
ceram uma relação imprescindível entre 
saberes ao apresentarem, explorarem e 
discutirem diferentes visões de mundo. 

“Falamos sobre democracia, que hoje 
eu lembro de uma frase do Seu Manoel, 
que ele disse que a nossa democracia 
hoje é uma democracia quebrada, que 
tá quebrada mesmo, mas que pode ser 
consertada. Então, teve a participação 
do jovem ao idoso e todos tiveram suas 
ideias colocadas e respeitadas.”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, 
membro do Conselho da ESJ, atuante na 
Casa Familiar Rural de Juruti)

Na Pedagogia do Oprimido Paulo 
Freire nos mostra que “não há saber mais 
ou saber menos, há saberes diferentes” 
(1987, p. 68). O saber popular, precisa-
mos sempre lembrar, pode não possuir 
o mesmo rigor no seu processo de ela-
boração e nem apresentar a pretendida 
veracidade científica, mas está encharca-
do por uma enorme riqueza cultural e de 
experiência de vida.
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“Olha, uma das lições importantes 
com a experiência da Escola é que 
todo mundo tem como contribuir; eu 
aprendi muito com aquele comunitário 
que veio lá da comunidade mais 
distante. Uma das lições também é a 
união, a gente tem que tá unido em 
prol de um objetivo comum, a gente 
tem que aglutinar, aproximar, deixar 
as divergências de lado, mas dentro 
da Escola a gente tem que confluir pra 
uma finalidade única.”
(Gustavo Hamoy, 40 anos, Presidente do 
IJUS e membro do Conselho da ESJ)

Os saberes populares têm grande 
importância uma vez que são parte signifi-
cativa da cultura do indivíduo e de um gru-
po social, e quando colocados em diálogo 
com os conhecimentos científicos, propor-
cionam contribuições de grande relevân-
cia para ambos os tipos de conhecimento. 
Além do fato de que este diálogo propor-
ciona uma valorização dos que produzem 
e detêm os saberes populares. Este diálo-
go entre os conhecimentos pode ser per-
cebido nos depoimentos de egressos da 
primeira turma que realizaram as tarefas 
previstas para o Tempo Comunidade.

Foto para encerramento do Projeto, 
Juruti-PA, julho de 2019.
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“(...) o objetivo era: vamos ouvir os 
comunitários. Aí a gente ouviu vários 
comunitários, a opinião deles o que eles 
querem, o que eles não querem, o que 
eles pensam daqui futuramente se a 
empresa for embora. Eu ouvi os jovens 
principalmente, eles têm uma visão muito 
mais crítica do que os comunitários. 
Porque o jovem já tá vendo que tá 
acontecendo, né? O que eu ouvi é que 
eles têm sim uma grande revolta, falam 

Atividade em grupo, Juruti-PA, fevereiro de 2019.

principalmente na questão de emprego. 
Foram cinco comunidades, uma da zona 
rural que foi aqui perto do Piranha, 
eles nos receberam muito bem. Tipo, 
bem-vindo porque tem alguém que se 
interessa por nós, pelo meio ambiente, 
pela comunidade.”
(Marizane Pantoja, 30 anos, aluna da ESJ, 
Grupo Esperança, região de Juruti Velho, 
Zona Rural do município)
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“(...) mas aí apareceu um senhor lá e 
disse: o que vocês estão querendo? Aí a 
gente falou: estamos querendo melhorar 
o desenvolvimento de Juruti. A gente 
quer que a nossa região aqui, trabalhar 
com os objetivos do desenvolvimento 
sustentável, aí ele disse: “isso aí eu vejo 
sempre na televisão”. Aí o Cleberson 
começou a falar, nós também começamos 
a falar. Ele também falou, diz que a gente 
vê hoje em dia a nossa realidade com 
muito desmatamento, muita poluição, 
então, vocês estão de parabéns porque 
vocês estão trazendo coisas novas pra 
nós. Aí a gente foi dialogando com ele 
lá. No segundo tempo comunidade, nos 
deparamos com um monte de pessoas lá, 
elas já sabiam que estávamos levando 
coisas novas pra eles. E foi isso, foi uma 
coisa boa que a gente aprendeu na escola 
de sustentabilidade.”
(Marcinei Natividade, 24 anos, aluna da 
ESJ, moradora da Comunidade Nova 
União, região de Juruti Velho, Zona Rural 
do município)

O Projeto Pedagógico da Escola 
anuncia que a ESJ deve proporcionar o 
acesso a conhecimentos e saberes sobre a 
condição humana, sobre a ética e a cida-
dania, a era planetária em que vivemos, o 
período técnico científico e informacional 
atual, o desenvolvimento sustentável, as 
relações interpessoais, os processos cria-
tivos, colaborativos e impulsionadores do 
desenvolvimento local. E durante o pro-

cesso formativo oferecido à primeira tur-
ma, a seleção de conhecimentos e saberes 
sobre esses temas foram realizados e tra-
balhados com os formandos, tal como foi 
destacado em alguns depoimentos.

“(...) e a outra importância foi a 
gente aproximar os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, que é um 
programa da ONU, global, que a gente 
conseguiu internalizar localmente, aqui 
pra Juruti. Então, eu fiquei realmente 
surpreso de ver num evento a Prefeitura 
apresentando os ODS. Tem muitas ações 
da Prefeitura que a gente não fazia o link 
com os ODS.”
(Gustavo Hamoy, 40 anos, Presidente do 
IJUS e membro do Conselho da ESJ)

Para além do conhecimento instru-
mental, importante, sem dúvida, para a 
formação de lideranças comunitárias, as 
ações formativas realizadas possibilita-
ram acesso a conhecimentos diversos, que 
permitiram aos participantes entender a 
realidade tal como ela é e o seu funcio-
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namento, a partir dos múltiplos elementos 
que a explicam. O estudo sobre o significa-
do de sustentabilidade e sobre os objeti-
vos do desenvolvimento sustentável cons-
tituem bons exemplos deste processo de 
aprendizagem.

“Depois do dia que a gente tava com 
o poder público, eu tive oportunidade 
de conversar com umas duas ou três 
pessoas que faziam parte da turma, 
e eles estão trabalhando nas suas 
comunidades. Entendendo até onde o 
poder público pode ir a partir dos ODS. 
Onde é que a Alcoa avança. Como é que 
eles podem chegar no IJUS, elaborar os 
projetos. Eu acho que isso ficou muito 
claro pra eles. De uma turma de 40 
nem todos têm a mesma compreensão, 
mas eu acredito que grandes líderes 
foram levantados e a partir deles a 
gente cria esperança de que a gente 
possa tá ajudando a desenvolver Juruti, 
realmente deixar Juruti num patamar de 
sustentabilidade. Porque é tão bonito a 
gente vê nos outdoors, sustentabilidade 
pra lá, sustentabilidade pra cá. E aí 
quando é na hora do vamos ver, cadê a 
sustentabilidade?”
(Doriana Sousa, 45 anos, servidora 
pública da Sala do Empreendedor)

“(...) a expectativa em relação ao curso 
foi boa, quando as irmãs falaram pra 
gente dessa formação: “vocês têm 
que participar é muito importante”. A 
partir daquele momento eu me tornei 
curiosa pra saber o que é realmente 
sustentabilidade. Eu sempre ouvi falar, 
mas eu não sabia de fato o que era, o 
caminho que era percorrido. Pra nossa 
região lá onde eu moro a comunidade 
precisa dessa informação, desses 
conhecimentos.”
(Ranessa Santarém, 23 anos, aluna da ESJ, 
moradora da Comunidade Surval, região 
de Juruti Velho, zona rural do município)

A experiência formativa promovida 
pela ESJ proporcionou o acesso a conheci-
mentos e saberes que potencializaram con-
dições para os sujeitos compreenderem e 
analisarem a realidade social, econômica, 
histórica, política e cultural de Juruti e da 
Amazônia em suas contradições. 

Esses conhecimentos e saberes foram 
selecionados e abordados com a intenção 
de dar-lhes possibilidades de transformar 
a prática social. Porém, é fundamental re-
afirmarmos que o conhecimento da reali-
dade não é suficiente por si só. Este passa 
a ter sentido quando desencadeia a urgen-
te e necessária transformação dessa mes-
ma realidade.
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2.6. O empoderamento dos sujeitos decorrente 
das ações formativas

O reconhecimento de que os proces-
sos formativos promovidos pela ESJ per-
mitiram gerar o empoderamento necessá-
rio para o desenvolvimento por parte dos 
participantes, de ações comprometidas 
com a cidadania, os direitos humanos e o 
meio ambiente, é outra importante apren-
dizagem decorrente da experiência imple-
mentada em Juruti. 

 
“O que nós aprendemos em sala, o 
que nós levamos para as famílias que 
aceitaram ouvir, foi uma troca de 
experiência muito grande. A partir do 
momento que você começa a mostrar 
como é a realidade, o que nós estamos 
vivendo, como está o mundo hoje, a 
contaminação dos rios, a poluição, o 
desmatamento. Eles comparavam muito 
forte porque nós temos a empresa, e ao 
lado nós temos o desmatamento. Então 
ela causa de certa forma um impacto 
em Juruti. Nós já estamos sofrendo as 
consequências principalmente por falta 
dos animais que já não existem. Não que 
a empresa matou ou levou, mas tanto 
pela caça, como pelo desmatamento, eles 
procuraram abrigo em algum lugar, já 
não faço mais parte do sistema lá.”
(Carolina Lima, 26 anos, aluna da ESJ, 
membro da Pastoral da Juventude)

A ESJ contribuiu para o desenvolvi-
mento do chamado empoderamento co-
munitário, entendido como “o processo 
pelo qual os sujeitos – atores individuais 
ou coletivos – de uma comunidade, por 
meio de processos participativos, desen-
volvem ações para atingir seus objetivos, 
coletivamente definidos.”, conforme defi-
ne Baquero (2012, p. 179), que afirma que 
o empoderamento comunitário decorre 
de um processo de formação de grupos ou 
indivíduos desfavorecidos para a articula-
ção de seus interesses.

“(...) e assim, foi despertando até mesmo 
o mais tímido em questionar as coisas, 
em ver as coisas de forma diferente. De 
tal forma, todos saíram empoderados. 
Principalmente as mulheres. De chegar, 
de questionar, de perguntar o porquê, 
chegar na comunidade e botar em prática 
e mostrar pra entidade. As mulheres indo 
atrás de informação, independentemente 
de dificuldade, elas iam atrás.”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, 
membro do Conselho da ESJ, atuante na 
Casa Familiar Rural de Juruti)

Ao promover uma educação crítica, 
a ESJ contribuiu para que os participantes 
das ações formativas se tornassem capa-
zes de aumentar suas habilidades e recur-
sos para ganhar poder sobre suas vidas. 
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O que se quis foi promover “um processo 
através do qual pessoas ganham influên-
cia e controle sobre suas vidas e, conse-
quentemente, se tornam empoderadas.” 
(BAQUERO, 2012, p. 179). 

“A Escola já gerou resultado, ela já trouxe 
um impacto, a gente já vê a comunidade 
com outro olhar, a comunidade mais 
crítica, cobrando, num bom sentido, do 
poder público. Não cobrar por cobrar, 
mas por entender é responsabilidade do 
mesmo executar as políticas públicas. 
A gente aqui no IJUS também se sente 
cobrado, num bom sentido, porque nós 
temos que fazer valer o nosso objetivo, 
que tá escrito no nosso estatuto social. 
Então, teve ganhos realmente para todas 
as partes. E com certeza a iniciativa 
privada, no caso aqui, a maior empresa é 
a mineradora, também tá sendo forçado a 
atuar da melhor maneira possível, apesar 
de ela ter sido, através do seu instituto, 
uma das financiadoras do projeto. Foi 
transparente o processo, não é porque 
a mineradora financiou o projeto que 
ele foi... (isso que eu achei bacana), 
ele foi isento, ele foi independente do 
financiamento.”
(Gustavo Hamoy, 40 anos, Presidente do 
IJUS e membro do Conselho da ESJ)

“(...) e o tempo comunidade, ele me deu 
essa abertura, o entendimento do que 
a gente pode proporcionar a nossa vida 
na cidade, e na zona rural. Com certeza 
o nosso resultado está em andamento, 
só o fato de a gente estar levando o 
conhecimento, a informação do que a 
gente aprendeu na escola, com certeza 
aquela pessoa já vai perceber um 
pensamento diferente.”
(Ranessa Santarém, 23 anos, aluna da ESJ, 
moradora da Comunidade Surval, região 
de Juruti Velho, zona rural do município)

Ao se comprometer com uma pers-
pectiva emancipatória de empoderamen-
to, a ESJ buscou promover um processo 
por meio do qual indivíduos, organizações 
e comunidades apropriaram-se de conhe-
cimentos que lhes permitirão ter mais voz, 
mais visibilidade, mais influência e, sobre-
tudo, mais capacidade de ação e decisão.

“(...) Exatamente, então elas vão 
ganhando experiência, vão vendo, vão 
tendo visões maiores. E tão levando pro 
meio rural, que a gente diz que é um 
público assim, que é menos favorecido, 
mas que eles tão tendo esse tipo de 
conhecimento, tá chegando até eles esse 
tipo de conhecimento, então isso é muito 
importante, eu acho muito valoroso.”
(Leomara Silva, 38 anos, membro 
da Associação das Crianças e dos 
Adolescentes)
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Segundo relatos dos próprios sujeitos 
envolvidos, as ações formativas promovidas 
pela ESJ promoveram o aumento não só do 
poder pessoal dos participantes das forma-
ções, mas também destes mesmos sujeitos 
enquanto grupo social, tanto nas relações 
interpessoais quanto nas institucionais, prin-
cipalmente daqueles participantes que no 
município de Juruti são submetidos a rela-
ções de opressão e dominação social.

“O empoderamento proporcionado 
aos sujeitos a partir de processos 
formativos, em especial quando se tem 
a oportunidade de trabalhar com uma 
turma de lideranças atuantes como 
percebemos ser essa de Juruti, apresenta 
um potencial transformador na busca 
pelo desenvolvimento sustentável do 
território. Percebemos hoje que boa 
parte desses egressos estão engajados ou 
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buscando engajamento frente às demandas 
socioambientais de Juruti, buscando serem 
os protagonistas de suas histórias, o que 
nos deixa orgulhosos de participarmos 
como facilitadores em processos como 
esses. Essa é a essência do trabalho do IEB, 
a formação de pessoas para atuarem em 
prol da sustentabilidade.”
(Alison Castilho, 32 anos, Coordenador de 
Projetos no IEB)

O empoderamento proporcionado 
pelo processo formativo permitiu, con-
forme o próprio relato desses sujeitos, 
que eles atingissem um novo patamar de 
compreensão de suas próprias realidades, 
além de ampliarem a sua percepção de 
suas forças pessoais, sociais, econômicas 
e políticas.

Seminário Educação, Participação e Desenvolvimento 
em Juruti-PA, agosto de 2018.
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A ESJ é uma demanda compartilha-
da por muitas organizações do município, 
cuja construção enquanto realidade ob-
teve avanços estruturantes com a imple-
mentação do atual projeto desenvolvido 
pelo IEB.

Não existem dúvidas acerca de sua 
pertinência e importância no enfrenta-
mento dos desafios que o município tem 
na perspectiva de seu desenvolvimento. 
Diferentes sujeitos locais manifestaram-
-se plenamente favoráveis à continuidade 
da Escola de Sustentabilidade de Juruti, 
seja pela concepção e metodologia par-
ticipativa adotada pelo IEB, seja pelos re-
sultados alcançados com a primeira turma 
formada. Os depoimentos desses sujeitos 
demonstram tal desejo.

3.

da escola
sustentabilidade

Desafios para a

Seminário Educação, Participação e Desenvolvimento 
em Juruti, Juruti-PA, agosto de 2018.
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“A gente espera que a Escola tenha continuidade porque 
tem pessoas que querem ser oportunizadas, como nós 
fomos. Então, a gente espera e quer que isso aconteça, 
que ela seja integrada ao IJUS, porque vai ser uma porta 
de oportunidade pra muitas pessoas que precisam, né?! 
Nós passamos por essa experiência e foi uma experiência 
muito boa, está sendo não uma experiência, mas um 
aprendizado, e foi muito boa, muito bom. As pessoas 
vendo a gente trabalhar, elas se sentem incentivadas em 
estudar, em ir atrás de conhecimento, em participar, em 
discutir, então, por isso que eu vejo a importância de a 
Escola se fixar aqui, se integrar ao Instituto. Porque são 
portas que se abrem pra oportunidades, conhecimentos, e 
conhecimento, como a gente fala, o conhecimento é poder 
independentemente de ser de lugar distante ou próximo, o 
conhecimento empodera.”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, membro do 
Conselho da ESJ, atuante na Casa Familiar Rural de Juruti)
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“Então, pra nós como entidade, eu 
acho que é de grande valia sim ela 
permanecer dando esse conhecimento, 
principalmente pros jovens que às vezes 
não tem tanta oportunidade e formar 
essas lideranças, principalmente, agora 
com essa juventude que tá aí com todo 
esse gás, então eu acho que é muito 
importante.”
(Leomara Silva, 38 anos, membro 
da Associação das Crianças e dos 
Adolescentes)

Uma das razões apontadas para a 
continuidade da escola é a existência de 
uma demanda de formação que oportuni-
ze a mais pessoas empoderarem-se e de-
senvolverem-se enquanto lideranças em 
um território marcado pela forte presença 
de um grande projeto.

“A gente torce para que ela tenha uma 
continuidade, porque essa continuidade 
ela vai formar mais pessoas, vai idealizar 
mais as pessoas, independente de que 
religião, de que política ela é. Mas ela vai 
aprimorar muito mais as pessoas, ela vai 
dar suporte na parte de conhecimento, ela 
vai dá um alinhamento no crescimento 
e eu comparo assim, a Escola de 
Sustentabilidade ela teve um modelo 
de casa familiar rural, no caso, tempo-
comunidade, tempo-escola, então isso é 
muito importante. Eu sempre disse assim, 
pulando rapidinho a sustentabilidade, a 
parte de escola família rural, é um modelo 

muito bom de ensino aos jovens, da 
mesma forma como eu coloco, a Escola 
de Sustentabilidade é um modelo, ela é 
um modelo certamente que já foi criado 
e ela funciona, ela funciona e se tiver 
continuidade, ela vai dar frutos bons.”
(Jardson Barbosa, 39 anos, aluno da ESJ, 
atuante na Cooafajur)

“Eu avalio a Escola como algo muito 
bom que aconteceu no nosso município 
e que eu quero, como egressa, que ela 
permaneça, que ela continue porque 
tem muitas pessoas que estão querendo 
oportunidades como eu tive, como meus 
colegas tiveram, né?! E eles perguntam, 
querem participar, quando vai ter edital, 
se ainda vai ter outra turma, como é que 
vai ser, se vai ser o mesmo curso, né?! 
Então, seria de grande valia se a Escola 
permanecesse.”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, 
membro do Conselho da ESJ, atuante na 
Casa Familiar Rural de Juruti)

Em que pese sua importância e perti-
nência para a realidade do município, a ESJ 
constitui-se no resultado direto de um pro-
jeto idealizado pelo IJUS que, além de seus 
recursos, articulou recursos junto ao Institu-
to Alcoa para o financiamento da empreita. 

Dessa forma, com a finalização da 
execução do projeto, surgem dúvidas, incer-
tezas, esperanças e promessas em relação 
ao futuro da ESJ. Essas preocupações – tra-
zidas pela reflexão dos atores locais acerca 
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das expectativas com uma possível pereni-
zação da ESJ – giram em torno de questões 
políticas, técnicas e financeiras, que se não 
forem objeto de atenção, poderão compro-
meter sobremaneira a sua sustentabilidade.

Dentre os desafios políticos que pre-
cisam ser enfrentados está o de tornar a 
ESJ uma responsabilidade coletiva no mu-
nicípio. Isto implica o envolvimento de 
outras instituições, que não apenas o IJUS, 
na condução e apoio da Escola de Susten-
tabilidade, como destaca o próprio presi-
dente do IJUS em seu depoimento.

“Eu acho muito importante a gente 
aproveitar os egressos dessa turma 
agora desse ano. E aproximar os egressos 
com o conselho, porque eu acho que 
é uma responsabilidade muito grande 
pra ficar só com o conselho, então 
nós vamos ter que juntar os egressos 
e o conselho, envolver mais o poder 
público, a prefeitura municipal através 
da Semed. Eu enxergo como visão de 
futuro a participação ativa da Ufopa, a 
nossa Universidade Federal do Oeste do 
Pará, que nós temos um Campus aqui 
em Juruti. Então, eu acho que o futuro da 
Escola de Sustentabilidade perpassa com 
a participação ativa da prefeitura através 
da Secretaria Municipal de Educação e da 
academia, no caso aqui, da Ufopa, e claro, 
com o apoio do IJUS.”
(Gustavo Hamoy, 40 anos, Presidente do 
IJUS e membro do Conselho da ESJ)

As organizações da sociedade civil 
local identificam a pertinência e necessi-
dade da ESJ, inclusive pelo fato de que a 
demanda de formação, num marco para 
além da escola formal, sempre foi uma 
demanda das organizações e movimentos 
sociais da região. Entretanto, ainda se tem 
uma adesão institucional fragilizada, sem 
a existência de uma base social que assu-
ma a condução política do processo a fim 
de que este não seja exclusividade do IJUS. 

Há um entendimento de que é fun-
damental que as esferas governamentais 
e não governamentais, além do segmen-
to empresarial, somem-se aos esforços de 
continuidade da ESJ, uma vez que ela é de 
grande importância para o município de 
Juruti, além de que sua matéria está para 
além da educação formal, como demons-
tram as reflexões a seguir.

 
“Escola é uma escola aberta, a gente 
precisa de parceiros. Ela é a Escola do 
município, de Juruti, não é do IJUS, não 
somos só mais um parceiro, e a missão 
dela é fazer temas reflexivos transversais. 
Escola técnica ela não é, escola técnica 
nós temos aqui o Senai no município. 
Escola regular, formal ela também não 
é, a gente também tem no município. É 
fazer, realmente, uma escola viva.”
(Gustavo Hamoy, 40 anos, Presidente do 
IJUS e membro do Conselho da ESJ)
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“(...) a gente queria que os empresários 
tivessem aqui dentro da escola para 
conhecer a importância, pra ele ver o 
esforço também que aquele pequeno 
de lá tá tendo pra vir até aqui pra ele 
ter, porque ele só pode ter realmente 
essa comunicação no mesmo nível se 
você ouviu de lá e você transmitir daqui, 
então fica uma base horizontalmente, 
aí tem tudo para dar certo, pro sucesso, 
porque aquele pequeno lá vai ter uma 
garantia, ele vai ter um incentivo e ele 
vai, realmente, o grande vai despertar 
algo muito importante nele pra que 
realmente ele se torne do pequeno um 
grande também.”
(Ivan Pimentel, 41 anos, membro da 
Cooafajur)

Relativo a esta dimensão tem-se ainda 
um desafio que está posto para a continui-
dade desta experiência que se relaciona à 
vigilância das instâncias gestoras da ESJ em 
estimular processos de democratização dos 
diferentes espaços, sobretudo para aqueles 
que não possuem acesso direto a eles.

O PPP da Escola anuncia princípios, di-
retrizes e baseia-se em uma concepção de 
educação cujo caráter inclusivo, democráti-
co, participativo e crítico só terá efetividade 
se os atores envolvidos continuarem a de-
fender e implementar esses valores.

Considerando as dimensões técnica 

e política, um desafio da ESJ refere-se ao 
arranjo em torno da gestão e governan-
ça da Escola. Há uma expectativa de que 
a ESJ, tal como foi pensada e se encontra 
estruturada, possa ser incorporada pelo 
IJUS como um quarto pilar de sua atuação 
em prol do desenvolvimento sustentável 
do município. Isto porque ela assume a 
missão de ser uma escola livre, que con-
tribuirá com o desenvolvimento sustentá-
vel de Juruti por meio da oferta de cursos 
cuja finalidade será promover o empode-
ramento de líderes sociais dinamizadores 
nos territórios locais, da Agenda 2030 dos 
ODS, proposta pela ONU.

“Assim, expectativas como egressa 
hoje eu falo que tem muitas, que 
a escola pudesse funcionar, já que 
é uma escola aberta né?!, pudesse 
funcionar juntamente ao Instituto Juruti 
Sustentável porque seria assim, algo 
mais que o município iria ganhar, né?! 
E com relação a essas formações, não 
só formações ligadas a lideranças, mas 
uma outra coisa, outro curso ou outras 
coisas. Porque de tal forma a nossa 
primeira turma, ela causou uma boa 
impressão. Muito! E isso...”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna 
da ESJ, membro do Conselho da ESJ, 
atuante na Casa Familiar Rural de 
Juruti)
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Com a ESJ efetivamente incorporada 
ao IJUS, aumentam as possibilidades de 
que se mantenha ativa.

“A gente espera que a Escola tenha 
continuidade porque tem pessoas que 
querem ser oportunizadas, como nós 
fomos. Então, a gente espera e quer que 
isso aconteça, que ela seja integrada 
ao IJUS, porque vai ser uma porta de 
oportunidade pra muitas pessoas que 
precisam, né?!”
(Elisângela Bastos, 28 anos, aluna da ESJ, 
membro do Conselho da ESJ, atuante na 
Casa Familiar Rural de Juruti)

“(...) a proposta da criação da escola 
não foi pra criar uma nova ONG, uma 
nova instituição, mas sim um quarto pé 
do IJUS. Então, a gente não pode ter 
esse pensamento. Pra mim, a minha 
visão, eu não consigo visualizar a escola 
independente total do IJUS.”
(Feliph Rocha, 20 anos, membro do grupo 
Guerreiros do Amazonas e integrante do 
Conselho da ESJ)

Por outro lado, há quem reflita acerca 
da possibilidade de que a Escola se consti-
tua enquanto uma instituição com total au-
tonomia em relação ao IJUS, que foi o pro-
ponente do projeto de criação da Escola.

 

“É pra ser, a proposta é pra ser, mas de 
repente ela pode ser autônoma, é de se 
pensar, mas por que a escola não pode 
ter autonomia? Até que ponto, né?! Por 
que é que eu vou tá subjugada ao IJUS? 
Porque ele... agora tá subjugada porque 
eu entendo que é um projeto, né?!, tipo 
o que eu entendi assim fica bem claro, 
até julho a Escola de Sustentabilidade é 
um projeto, né?!, que foi pensado, tem 
todo pensado, mas eu tô... de repente, 
até que ponto a escola não pode ser 
autossuficiente? Não pode andar com as 
próprias pernas?”
(Karla Sousa, 43 anos, representante do 
Ipuam, membro do Conselho da ESJ)

De toda forma, sem que esta seja a 
discussão central, o IJUS tem um desafio 
de conceber arranjos internos que dialo-
guem com as institucionalidades geradas 
pelo projeto, seja a base social mobiliza-
da, os egressos, o Conselho da Escola, bus-
cando estabelecer fluxos, procedimentos, 
dinâmicas que criem sinergia, integrem 
e fortaleçam a Escola como de fato uma 
nova frente de sua atuação no território de 
Juruti. Como apontam as análises a seguir.
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“Como desafios de futuro da ESJ, eu 
diria dois pontos: um institucional, 
relacionado à própria constituição da 
Escola, uma organização recente que tem 
uma institucionalidade a se desenvolver 
de maneira perene, consistente, com 
seus quadros e a sua organização; e por 
outro lado, uma escola que seja de fato 
uma opção de aprendizagem para as 
lideranças do município, da sociedade 
civil, do governo, das empresas, entre 
outros, interessados no desenvolvimento 
sustentável da região, como uma 
referência de aprendizagem.”
(Fábio Abdala, 49 anos, Gerente Regional 
de Sustentabilidade para América Latina 
e Caribe da Alcoa)

“São muitos os desafios postos à 
operacionalização da Escola de 
Sustentabilidade. Destaco alguns 
aqui que são mais evidentes, como 
a necessidade de se buscar a 
sustentabilidade financeira para o 
desenvolvimento das ações futuras; e 
a necessidade de se manter esse grupo 
do conselho, recentemente formado, 
atuante. Avalio que a base para ambos é 
o fortalecimento da rede de apoiadores 
da ESJ, ação que ainda necessita ser 
fortalecida com ações que visem ao 
amadurecimento institucional da própria 
Escola; esse desafio deve ser encarado 
diariamente.”
(Alison Castilho, 32 anos, Coordenador de 
Projetos no IEB)

Reforçando a dimensão técnica, é 
necessário fortalecer o capital social local 
a fim de que o caminho metodológico im-
plementado na construção da ESJ pelo IEB 
dentro do Projeto seja apropriado por su-
jeitos locais, particularmente o Conselho 
da Escola, a fim de que haja uma solução 
de continuidade no planejamento e ações 
para o futuro.

Além dos desafios políticos e técni-
cos já apresentados, tem-se um desafio de 
caráter financeiro, ou seja, a garantia de 
recursos para tornar a ESJ uma ação per-
manente de formação inicial e continuada 
de lideranças em Juruti, e não um projeto 
pontual com data de início e fim. 

Uma das preocupações trazidas na 
reflexão local refere-se à repetição do que 
aconteceu com a primeira experiência im-
plementada pelo Instituto Peabiru, que foi 
encerrada com a finalização do projeto 
que o havia financiado.

“(...) só que se não tiver financiamento, a 
coisa não anda. Isso é um problema muito 
sério, porque mesmo na comunidade os 
que aprenderam, se eles forem fazer o 
projeto, vai precisar de um recurso.”
(Dinanci Albuquerque, 53 anos, 
membro da Associação das Mulheres 
Trabalhadoras do Município de Juruti e 
do Conselho Municipal de Direitos da 
Mulher)
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O estabelecimento de parcerias, 
numa lógica ampliada de mobilizar recur-
sos de diferentes naturezas que contribu-
am para a sustentabilidade da ESJ, surge 
como a principal sugestão para se resol-
ver a questão.

“(...) precisa de uma parceria, tudo precisa 
de uma parceria. Então, a gente precisa 
ter esse apoio. Se formar uma Escola, se 
a Escola continuar, ela precisa ter um 
apoio, tanto aqui pela nossa... pelo IJUS 
ou outros parceiros, mas que a gente fica 
perguntando como chegar lá, como a 
gente chegar com o nosso parceiro: “Olha, 
você vai fazer parte disso aqui, vai ter o 
nosso apoio”. Então, precisa, a Escola em 
si, com os conselheiros, possa ser que não 
vai pra frente, mas tem que ter esse apoio 
tanto financeiro, como pessoas tem que 
ter, tem que ter parcerias.”
(Raimunda Cativo, 38 anos, representante 
do Instituto Vitória Régia e membro do 
Conselho da ESJ)

Essas parcerias podem ser realiza-
das com o poder público, com a iniciativa 
privada e com os movimentos sociais para 
uma efetiva garantia da sustentabilidade 
dessa escola.

“Eles têm que estar caminhando de 
mãos dadas porque pra continuar todos 
tem que ir estar inseridos nesse projeto, 
então eu acredito que todos têm que 
ter a sua participação, tem que ter a sua 
contribuição pra poder... senão... que se 
ficar só pra um, não vai ter condições de 
continuar, então eles também têm que 
ser envolvidos, tem que ser chamados, 
dar a sua parcela de contribuição.”
(Leomara Silva, 38 anos, membro 
da Associação das Crianças e dos 
Adolescentes)

Como podemos perceber, a ESJ aten-
deu às expectativas dos atores locais que 
participaram do seu processo de criação e 
implementação, razão pela qual há a de-
fesa da sua transformação em uma ação 
permanente. 

A sustentabilidade da ESJ, portanto, 
compreende também a busca de finan-
ciamento para as ações futuras da Escola, 
que demandará o estabelecimento de par-
cerias envolvendo os movimentos sociais, 
o poder público e a iniciativa privada do 
município de Juruti, território onde vivem 
os sujeitos que serão beneficiados pelas 
ações formativas que poderão continuar 
sendo implementadas e que são base para 
o surgimento de novas lideranças.
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4.

Conclusão
Partindo-se do pressuposto de que 

liderança não é uma habilidade inata dos 
sujeitos, mas uma competência que se de-
senvolve por meio de processos formativos 
intencionais, a Escola de Sustentabilidade 
de Juruti representa uma experiência de 
grande importância para a formação qua-
lificada de lideranças que poderão contri-
buir para o desenvolvimento sustentável 
de suas comunidades.

A sua implantação gerou aprendiza-
gens que precisam ser consideradas caso 
o IJUS resolva tornar esta experiência uma 
ação permanente e verdadeiramente pilar 
de sua atuação no município de Juruti. 

A experiência de implementação da 
ESJ foi exitosa porque os sujeitos que nela 
se envolveram reconheceram que forma-
ção de lideranças exige que sejam garanti-
dos processos contínuos de aprendizagens 
de conhecimentos políticos, técnicos e de 
relações sociais, sem os quais o exercício 
da liderança não será qualificado e muito 
menos atravessado por práticas democrá-
ticas, antiautoritárias e colaborativas. 

A defesa que os participantes, ao fi-
nal do projeto, passaram a fazer da pere-

nização da existência da escola decorreu, 
em grande parte, dos processos democrá-
ticos empreendidos em todas as etapas de 
operacionalização do projeto, que fize-
ram com que estes sujeitos construíssem 
uma relação de pertencimento com a ESJ. 
Manter a Escola funcionando coloca o de-
safio de se aprimorar esses processos de-
mocráticos.  

A experiência exitosa da Escola de 
Sustentabilidade deveu-se também ao 
forte compromisso com a inclusão social 
que atravessou cada uma das etapas de 
construção de implementação do proje-
to. Ampliar esta inclusão é um dos princi-
pais desafios que estarão postos em uma 
desejável manutenção do funcionamento 
da Escola. 

Manter a Escola enquanto um lócus 
privilegiado de formação de lideranças 
onde se intensifique o diálogo entre os sa-
beres é um grande desafio para o futuro 
desta iniciativa.

Por fim, é necessário que caso a Escola 
de Sustentabilidade de Juruti torne-se uma 
atividade permanente de formação sob a 
responsabilidade do IJUS, que lhe seja for-
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talecido o compromisso com processos que 
conduzam ao empoderamento dos atores 
locais. Isso deve ser feito por meio do acesso 
a novos conhecimentos, tão necessários ao 

desenvolvimento de ações comprometidas 
com a cidadania, os direitos humanos e o 
meio ambiente, tal como foi possível apren-
der com a experiência agora finalizada.

Encerramento de círculo formativo da ESJ, 
Juruti-PA, fevereiro de 2019.
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