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Nas duas últimas décadas, uma observação mais detida dos rumos que a educação no Estado do Pará tomou, nos leva a afirmar, com certo grau de convicção, que a orientação efetivada pelos responsáveis em implementar as políticas em educação, privilegiou a escolarização.
Longe de nós em querer secundarizar a importância do direito de todos assegurado como princípio constitucional, em ter o domínio e apreensão dos códigos da leitura, da escrita, das operações matemáticas básicas e das noções fundamentais das ciências, pois no mundo contemporâneo tal perspectiva, que ainda é negada a muitas pessoas, pode ser percebida como uma situação que limita as possibilidades de acesso a um conjunto significativo de oportunidades sociais.
O questionamento a ser levantado é que apesar da larga importância da escolarização, as suas insuficiências não deixam de emergir, mesmo se tomarmos, enquanto referência recente, a própria norma legal em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), quando dispõe, logo em seu artigo inicial, que a educação “abrange os processo formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”, o que indiscutivelmente nos oferece subsídios necessários que ratificam nossa posição de apontar os limites da escolarização, pois os processos educativos não se conformam apenas nos espaços das instituições escolares, e sim que suas dinâmicas vão muito além de tais fronteiras.  
Se tal posição pode ser entendida como um lugar comum nos discursos atualmente em voga, no entanto, as percepções estabelecidas no interior das escolas, nos debates que temos participado, nos contatos quase diários com muitos educadores e educadores, pelo menos no âmbito de nosso longo processo de investigação, deixam transparecer que a ruptura com os marcos fundamentais da escolarização ainda são incipientes. Isso pode ser constatado pelas análises que a maioria de nossos pares expressa, pelas leituras  que se preocupam em realizar, pelas estratégias didático-pedagógicas que procuram implementar, resultando em uma desenvoltura muito arraigada ao tecnicismo pedagógico e um apego ao oferecimento de conteúdos amorfos. Um dos aspectos mais significativos de tais constatações é que a realização de processos de ensino-aprendizagem se materializam sem a compreensão mais detida, por parte dos educandos e educadores(as), do próprio contexto em que estão inseridos.
As experiências sob análise têm como pilar organizativo a Pedagogia da Alternância A Pedagogia da Alternância é uma forma de organização do fazer pedagógico que funciona por períodos alternados de presença na unidade educativa e período de permanência no lote ou sítio da família do(a) aluna. Com uma concepção pedagógica que procura associar a formação geral à educação tecnológica recorrendo a inúmeras atividades didáticas que incentivam a participação das crianças e jovens nos emprendiemntos de produção e no engajamento nas instâncias de organização e luta., funcionando em Centros de Formação, com algumas diferenciações denominados de Casas Familiares Rurais(CFRs) e as Escolas Família Agrícola(EFAs) em municípios do Estado do Pará, em locais com certa dificuldade de acesso dos centros urbanos, no entanto, mais próximos das propriedades das famílias dos camponeses.
As CFRs instaladas são nos municípios de Medicilândia, Uruará, Pacajás(subregião da Rodovia Transamazônica); Santarém, Gurupá, Óbidos(com três experiências), Alenquer(na subregião do MédioAmazonas paraense); Cametá(subregião do Rio Tocantins); e a experiência mais recente em Ourém(subregião do Nordeste paraense). As EFAs têm três experiências no Pará, nos municípios de Marabá e Parauapebas(Sudeste paraense); e em Afuá, município paraense localizado em frente a Macapá(Capital do Estado do Amapá), por esta razão assessorado pela Associação das CRFs do Amapá. 
A pesquisa que estamos desenvolvendo tem uma abrangência maior ao procurar mapear as diversas experiências que se desenvolvem no território amazônico, circunscrito ao Estado do Pará, captando informações sobre escolas e centros educativos em âmbito estatal e não-estatal, o que envolve instituições municipais, estaduais, Organizações não-governamentais(ONGs), Sindicatos e Federação de trabalhadores rurais(FETAGRI-Pa) e o Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra(MST).
O texto se lança a um esforço de reflexão como primeira etapa do estudo, onde procuramos perceber o eixo educativo que fomenta a edificação de uma matriz pedagógica que procura associar a escolarização, a formação da cidadania ativa e o engajamento nos processos de organização e luta, nas entidades e nas comunidades que pertencem as crianças e jovens que freqüentam as unidades educativas.  
O texto se desdobra em mais três partes, onde buscamos contextualizar o território amazônico e prescrever suas enormes potencialidades e suas singularidades, os aspectos que consideramos essenciais sobre a perspectiva político-educativa das experiências e as aproximações conclusivas. 

A SINGULARIDADE DO CONTEXTO AMAZÔNICO 

A importância da referência contextual para nossos estudos tem em vista sua profunda influência cultural sobre as populações territorializadas e as peculiaridades do espaço amazônico, se considerarmos sua inserção na formação social brasileira e no capitalismo mundial como fato singular, por duas dimensões básicas: A primeira referente ao seu ambiente natural, 
“na medida em que deriva de um ecossistema único no planeta, onde os processos de reprodução dos ciclos vitais da natureza supõem condições não familiares às estruturas produtivas do capitalismo enquanto sistema, seja no seu hemisfério de origem, seja nas áreas por ele colonizadas ao sul do equador. (COSTA, 1995: p. 1)

 A segunda dimensão a singularidade é sócio-econômica com características de 
“...“fronteira”, onde os trabalhadores diretos(grupos camponeses, povos da floresta, ribeirinhos, índios, negros, etc.), podem ter acesso aos recursos da natureza, ou pela abundância relativa de terras, ou pela impossibilidade técnica ou política de estabelecimento do monopólio da propriedade do solo por uma classe social específica, seja por uma conformação do Estado que o impede de garantir um tal monopólio ou, ainda, pela combinação variada de parte ou de todos estes elementos.”(COSTA, 1995: p. 1)
 
   Os grupos sociais que habitam a região (grupos indígenas diversificados Os grupos indígenas presentes na Amazônia representam cerca de 80% daqueles existentes no País, distribuídos em 200 grupos étnicos, com contingente populacional de aproximadamente 172000 pessoas. , comunidades negras remanescentes de quilombos, frações caboclas de diferentes origens, posseiros, sem-terras, assentados, fazendeiros, latifundiários, pescadores, ribeirinhos, garimpeiros, atingidos por barragens, imigrantes do País e do mundo, além de realinhamentos e derivações particulares), mesclam-se em laços de amizade e parentesco e outras relações possíveis, que ocasionam embates, antagonismos, divergências, consensos, unidades de mobilização, configurando um perfil social bastante peculiar, nas próprias identidades sócio-culturais e  étnicas.
A dimensão ecológica coloca-se como elemento de diferenciação dos demais espaços do País, não pela ausência de formações naturais nas demais regiões, e sim pela exuberância dos ecossistemas amazônicos, com vastíssima cobertura florestal, variada vida biológica e de espécies animais, potencial mineral de grande escala, enfim uma ampla concentração de natureza originária, distribuídos em 5.217.423 km2, correspondentes a cerca de 61% do território brasileiro O Estado do Pará tem área territorial de 1.253.164 km2, correspondendo a 14% da área do País e a 24 % da área da região amazônica..
Seu potencial pode ser avaliado, parcialmente, por algumas informações de órgãos oficiais que apontam a
“...apreciável reserva de minérios tradicionais (ferro, bauxita, ouro e cassiterita), além de minérios com novas aplicações tecnológicas (nióbio, manganês, titânio) e ... ambientes geológicos  promissores para pesquisa de outros bens minerais. 
Com cerca de 1/3 das florestas tropicais úmidas da terra, a Amazônia brasileira contém quase 300 milhões de hectares de florestas densas e 140 milhões de hectares de florestas aberta, abrigando um total de madeiras comercializáveis da ordem de 45 bilhões de metros cúbicos de madeira em pé, importante insumo para os ramos madeireiro, moveleiro, papel-celulose, químico e energético.
A par da enorme diversidade biológica( vegetal e animal) contida nessa floresta, o extraordinário universo de plantas medicinais, aromáticas, alimentícias, toxinas, tanantes, oleaginosas, fibrosas, etc...e a grande riqueza biótica em fungos, bactérias, insetos e animais tornam a Amazônia uma usina de vida e informação genética, constituindo uma base importantíssima para o desenvolvimento da biotecnologia, vertente decisiva do novo paradigma tecnológico emergente em escala internacional.” (SUDAM, 1993: p. 3) 
Outro recurso estratégico é a bacia hidrográfica amazônica que possui mais de seis milhões de quilômetros quadrados, com significativo potencial hidrelétrico, pesqueiro e vastas áreas de várzeas com capacidade de produção agrícola, dispondo ainda de “20.000 km de vias fluviais plenamente navegáveis durante o ano inteiro, na maior bacia hidrográfica do planeta (de onde sai 20% da água doce que chega aos oceanos).”(PINTO, 1999: p. 8)          
 Esse cabedal de recursos naturais condiciona a efetivação de relações sociais e culturais, conformando perfis de identidade que não podem ser ignoradas em quaisquer ações planejadas ou levadas à execução, pelas interfaces próximas e evidentes que acabam ajudando a imprimir no cotidiano da vida das pessoas.
      Se a Amazônia, já há algum tempo, é considerada territorialidade estratégica de preservação, quer-se o uso adequado de suas fontes, de maneira a não depredá-las irreversivelmente. As condições para a utilização desejável dessas fontes, isto é, para sua utilização socialmente adequada e sem a depredação irreversível de seus recursos naturais, devem coadunar-se com padrões fundamentais de uma outra lógica de desenvolvimento, tendo como eixo fundamental à relação dos grupos humanos com a natureza que garantam a sustentabilidade dos ecossistemas naturais e da qualidade de vida das pessoas.
Outra de suas faces corresponde ao insuficiente processo de industrialização ocorrido na região, tendo maior destaque às atividades de exploração de recursos naturais, razão porque ocupa lugar de importante nas estatísticas da economia. Esse destaque ocorre pela capacidade de abastecer com matérias-primas o mercado nacional, e principalmente internacional.
O lado trágico da situação social no território paraense é o destaque relacionado aos conflitos de terra historicamente existentes no estado. A fronteira agrária marcou sua trajetória com números significativos de violência e morte, através do assassinato de trabalhadores, posseiros, profissionais, religiosos e parlamentares, demarcando uma situação de permanente tensão que até hoje perdura, em virtude das constantes ameaças a pessoas, e sua contínua concretização. 
Apenas como dado ilustrativo do cenário que as experiências estudadas estão inseridas, é que na estrada que liga os municípios que existem as EFAs no sudeste paraense, está a curva do S, onde se deu o massacre dos dezenove trabalhadores mortes pela Polícia Militar do Pará, em 19 de abril de 1997, no município de Eldorado dos Carajás, localizado entre Marabá e Parauapebas. Até a presente data sem julgamento definitivo e sem resultado, o que caracteriza um sentimento de impunidade e descrença nas autoridades constituídas e na justiça. 

A RECONFIGURAÇÃO DA EDUCAÇÃO RURAL NA AMAZÔNIA

 Se tomarmos a perspectiva dos grupos sociais organizados da região, a busca de resposta para atendimento de suas aspirações e interesses, vão exigir e já vêm exigindo a intervenção de várias esferas da institucionalidade, que levam em conta as especificidades culturais e do contexto regional, reorientando suas atribuições, suas estruturas e a atuação de seus profissionais, no sentido de viabilizar políticas públicas que potencializem alternativas de produção e reprodução para amplos segmentos subalternizados da sociedade.
O trabalho de investigação que estamos realizando ao longo dos últimos anos revela como um desdobramento significativo que o sentido de escolarização é reflexo de um processo de elaboração curricular que concebe a singularidade amazônica através de representações descoladas de propósito mais concreto, que possam levar a construção de aproximações mais acuradas da realidade, edificando assim percepções equivocadas, retrógradas e com conseqüências negativas que, em última instância, refreiam o vicejar de horizontes que possam ajudar na superação do quadro social extremamente problemático da região. 
No entanto, a cena histórica é dinâmica e portadora de possibilidades que repercutem nos vários espaços da sociedade, a partir de esforço amplo que começa a tomar forma na medida que a discussão é colocada, fazendo surgir inúmeras questões as efetivas condições da estruturação e consolidação de educação rural do campo e quais as influências desses processos para potencializar os anseios de uma efetiva democracia social.
O entendimento inicial é que o espaço público precisa ser afirmado, definido pela dimensão relacionada com o acesso de todos aos benefícios gerados nas ações públicas, sem qualquer possibilidade de apropriação privada, que excluam os demais, e com a clara responsabilidade coletiva de defender algo que é estruturado para o atendimento de todos. 
 Dois planos de observação podem ser sugeridos, um que aponte para uma análise de substância no campo das políticas públicas estatais, acoplado a outro, mais detido e específico, que são as políticas públicas estabelecidas no espaço de atuação da sociedade civil, dos movimentos sociais, das entidades sociais e das organizações não-governamentais.
A compreensão que procura perceber as diversas determinações que conformam os modelos de desenvolvimento implementados pelo Estado, em seus diversos níveis, tem evidenciado os limites nas respostas às demandas da sociedade. O atestado de sua exaustão redunda no estabelecimento de situações de crise que se generalizam em todos os espaços da sociedade, aguçando o colapso da crença nas velhas formulações de planejamento e organização do Estado.
Os desafios são portentosos, se nos voltarmos a vislumbrar a situação histórica de nossa educação e as orientações políticas que grande parte dos gestores revelam para a área. O Ministério da Educação(MEC), como gestor central das políticas educacionais para o País, desde o início do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, tem sustentado as diretrizes do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, através da implementação de uma profusão de medidas normativas com vista a fazer valer uma lógica gerencial em seu âmbito de atuação. 
O marco central dessa lógica que o MEC procura alcançar conjuga dois aspectos básicos: A “descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do poder do Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica”(BRASIL, 1995: p. 17-18), que a nosso ver tem significado uma crescente omissão de responsabilidade do Estado com alguns dos direitos fundamentais do cidadão  e a “forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos resultados..”(BRASIL, 1995: 22), representando um sofisticado mecanismo de re-centralização ou desconcentração das decisões cruciais sobre os rumos globais da política educacional, por exemplo.
Se afunilarmos para as políticas de âmbito mais local, os problemas se avolumam, pois além da ausência de diretrizes claras e efetivas, na maioria dos casos, os procedimentos adotados para execução das diretrizes de uso dos recursos, estão envoltos em uso inadequado ou corrupção; as políticas de currículo e gestão não têm estruturas consolidadas; a formação do quadro de docentes é deficiente; as metodologias e os procedimentos didáticos e pedagógicos não proporcionam uma reflexão aprofundada da realidade dos alunos e alunas; os estabelecimentos escolares apresentam estruturas precárias e são mal equipados, muitas vezes são classes multisseriadas que funcionam no próprio local de residência da professora ou professor; a tomada de decisão é extremamente centralizada e, principalmente, os esforços para mudar os cenários, ou ainda são muito incipientes, ou carecem de decisão política concreta.       
Se as evidências permitem apontar que as proposições das elites políticas são excludentes e retrógradas, pela própria perspectiva de manutenção de privilégios a segmentos restritos, as alternativas de superação, ao restringirem-se a atacar as propostas oriundas dos círculos do poder governamental, são francamente insuficientes. O desafio a ser assumido é avançar para além da denúncia estigmatizadora ou da crítica ideológica, o que requer uma capacidade de intervenção individual e coletiva no meio social, edificadora de patamares consolidados de vivência significativa de atores sociais, onde a participação efetiva na tomada de decisão das políticas de gestão do Estado, em seus diferentes níveis de institucionalidade, é elemento preponderante de novas formas de poder, democratização e transparência.(SOUZA, 2000: p. 43)
O delineamento de quadro tão significativo induz a observações interpretativas das situações colocadas para estabelecer cenários diferenciados que poderão materializar-se em práticas políticas socialmente legitimadas. 
O processo de democratização da sociedade brasileira, com as tensões, retrocessos e avanços, enquanto síntese de um momento diferenciado, proporcionou o desabrochar de empreendimentos inovadores, surgidos a partir das necessidades básicas e das insatisfações de setores populacionais que percebem as claras insuficiências de sua maneira de viver e se organizam para superá-los. A busca de congruências com entidades, partidos, instituições, etc, tem, em alguns casos, demonstrado uma salutar expectativa, pelos vínculos de solidariedade que se forjam, subjacentes àqueles que se encontram.    
O que podemos adiantar é que as experiências em realização são merecedoras de atenção, tanto no campo institucional, quanto em territorialidades não oficiais, abarcando expressivos segmentos da sociedade civil, além de constituírem-se na gênese de formas alternativas de valorização sócio-econômica, política e cultural. 
O estabelecimento de tais laços apontam para configuração de relações diferenciadas de sociabilidade; a frutificação de projetos de produção e reprodução de alta sustentabilidade; formas de associação e lutas que escapam ao sentido estrito do controle oficial, além de inúmeras proposições que contribuem positivamente para a melhoria dos padrões de vida da grande maioria da população. 
A aglutinação de interesses de grupos não-homogêneos, com alianças, muitas vezes, até circunstanciais, possibilita a concretização de mediações com diferentes repercussões de mobilização.  Tais processos ganham significado histórico pelas exigências de organização, solidariedade e busca de afirmar a construção de sujeitos que compreendem seus direitos e lutam para conquistá-los, nos contextos em que estão inseridos.
Se a discussão que estamos procurando explicitar, privilegia efetivamente os amplos extratos populacionais, que vivem dos resultados do trabalho dos membros das famílias no meio rural, duas questões, que compõem um mesmo eixo, se colocam: A primeira, diz respeito às condições concretas que as propostas educacionais teriam para potencializar o aprofundamento dos saberes e das experiências daqueles que estão vivenciando no dia-a-dia, o desafio de sobreviver em condições tão adversas.  
Uma segunda coloca-se em relação às metodologias que os processos educacionais poderiam disponibilizar, envolvendo procedimentos didático-pedagógicos como o diálogo, a sistematização de fatos e acontecimentos, a socialização cognitiva dos conhecimentos, o estímulo à imaginação e a criatividade, o apuramento da percepção de compartilhar a vida, os prazeres e o convívio com a alteridade, enquanto possibilidade e direito.
O encaminhamento que nos propomos a realizar, seria então verificar como as experiências de educação no meio rural amazônico poderiam superar as conjugações que até agora analisamos, para responder de maneira efetiva a um novo horizonte político para a sociedade e, em especial, para os segmentos que estamos privilegiando, pelas carências que possuem, mesmo sendo seres com direito de ter direitos.
O primeiro aspecto a ser percebido é quanto à perspectiva do controle social da gestão da educação pública, as relações de poder nos sistemas educacionais entre suas várias instâncias, no interior das unidades escolares e na própria relação entre escola e sociedade é fruto de intenso e longo debate. Os níveis de participação na tomada de decisão dos segmentos sociais presentes na escola ou envolvidos com a educação possuem variadas vertentes explicativas, como a permanente diligência de muitos gestores em excluir ou impedir quaisquer formas de distribuição de poder; a compreensão de muitos professores de que a participação só deve ser concedida àqueles que teriam condições de formação para fazê-lo, sendo os que não as possuem, ou não devem ser concedida à participação, ou devem ser objeto, em alguns casos, de simples comunicação das decisões que serão efetivadas; a compreensão subordinada de amplos segmentos populacionais, de que sua experiência de vida não é suficiente para torná-los sujeitos partícipes da tomada de decisão ou de que sua participação deve ficar restrita quando houver concessão por parte dos dirigentes ou gestores; e finalmente, a compreensão de dirigentes que alcançaram posições de poder, enquanto legítimos representantes do segmento sob sua direção, pois escolhidos majoritariamente para ocupar tal posição, de se considerarem sensíveis e capazes de compreender as necessidades e anseios dos dirigidos, prescindindo da presença e das opiniões diretas dos representados.             
   A distribuição de poder para a tomada de decisão, no planejamento, estruturação, execução, avaliação e retomada das ações, faz parte de uma compreensão política, pedagógica e cultural, que visa estimular e aprofundar os processos de cidadania dos indivíduos. A importância da transparência e do exercício do diálogo é um horizonte que deverá ser incessantemente procurado, no intuito de se alcançar nas experiências, a legitimidade como pressuposto de democratização.
No entanto fica evidente que não é tarefa das mais fáceis o trilhar de tal empreitada, pelas próprias dificuldades inerentes a nossa formação social, eivada de condicionantes tais como a precariedade das condições de vida de amplos segmentos do meio rural, que sobrevivem sob formas duras de trabalho diário, com restrito acesso a aparatos tecnológicos e infra-estruturais que garantam o mínimo de conforto; as situações sócio-econômicas, conseqüência das precárias formas de trabalho, que não asseguram um padrão econômico de investimento e estabilidade; a ausência de políticas sociais capazes de garantir o atendimento das necessidades básicas, como a saúde, a previdência, ao transporte, a habitação, a educação, enfim, um conjunto expressivo de direitos; as relações de poder, ainda hegemônicas em nosso País, onde a corrupção, a malversação e o desperdício de recursos públicos e a priorização de determinados investimentos e a destinação de grande parte do orçamento para o pagamento de. compromissos e encargos das dívidas internacionais, contraídas a revelia da população brasileira, em benefício de restritos setores; e nossa própria história marcada de violência, em níveis, muitas vezes, extremos, a apropriação indevida do espaço público, em prol de interesses pessoais, com freqüentes “dribles” as regras e normas sociais, caracterizados por nosso “jeitinho brasileiro” de ser e agir, em prejuízos da maioria, sintetizando, uma cultura autoritária e discriminatória que permeia e impregna nossas relações, de difícil superação. 
Todavia, não queremos passar uma imagem negativista, e sim esclarecer que apesar do caminho não é ser tranqüilo de tracejamento, as energias a serem despendidas para superar os obstáculos, têm sido de grande vulto, afinal proposições começam a emergir e consolidar-se, com posições diversas, com racionalidades diversas, com identidades culturais diversas. As matrizes pedagógicas vêm expressando a necessidade de se apreender um alto grau de paciência história, como nos falava Paulo Freire, emérito educador, para garantir não unificações permanentes, mas sim unidades de mobilização, como “um repertório próprio de práticas e com níveis específicos de organização que podem ser interpretadas como potencialmente tendentes a se constituir em forças sociais” (ALMEIDA, 1995: p. 15) Sem alterar o conteúdo, adaptamos a citação ao sentido de nosso texto. , sem caráter de homogeneidade absoluta, e sim com aproximações e semelhanças, mesmo que momentâneas, que superam reservas, ressentimentos, desconfianças e competições, para construir
“uma gramática civil que baliza práticas e interações sociais por referência ao que é reconhecido como medida de justiça, medida que é sempre alvo de questionamentos e reformulações os embates e litígios de posições e interesses, valores e opiniões, mas que é sempre solidária com critérios, muitas vezes implícitos, não redutíveis às prescrições legais, que fazem a partilha entre o legítimo e o ilegítimo, entre o permitido e o interdito, e obrigatório e o facultativo”.(TELLES, 1994: 92)

A compreensão cultural que procura ser  então afirmada nas relações educativas, deve ser sensível às distintas maneiras de interpretação, de ação, isto é, de posicionar-se no contexto da sociedade, proveniente de diferenças de classe, de etnia, de gênero, de raça, de sexo, de geração, etc, pautando para realizar uma dinâmica de articulação multi/intercultural entre políticas de igualdade e de diferença que ratifique os direitos à igualdade quando as diferenças entre os que procuram dialogar os inferiorize e ratifique os direitos à diferença sempre que políticas de igualdade possam aprofundar a descaracterização de pessoas ou grupos que intentam dialogar.(SANTOS, 1995: p. 41)
A educação é um direito público subjetivo, segundo a norma legal máxima do Estado Brasileiro. A garantia inalienável das pessoas que estão sob a proteção das instituições estatais, fica portanto, assegurada pelo princípio constitucional maior, reafirmada na responsabilidade que a autoridade tem pela não oferta satisfatória de educação.
O Estado, em seus vários níveis, deve responder sobre o acesso e a permanência com sucesso de todas as pessoas à educação, sendo exigido e devendo assumir as responsabilidades que lhe são delegadas pela Constituição vigente. A compreensão que as experiências analisadas retomam é pela via de lutar para que o aparelho estatal não se desobrigue de seus encargos, criando as condições para oferecer uma educação de qualidade social para todos. No entanto, a realidade de nossas escolas na região que o estudo se realiza nos permite asseverar que o Estado não tem cumprido ao longo dos anos a determinação da Carta Constitucional. 
Isso coloca uma questão incômoda que no período da redemocratização, no final da década de 70 e começo da década de 80, pela concepção de Estado subjacente aos grupos, que é a posição de determinados setores dos movimentos sociais organizados, em procurar assegurar o direito à educação, em seu espaço de atuação, por meio da organização de estruturas e sistemas em paralelo a ação estatal.
  A defesa de tal posição tem como justificativa o fato de que a estrutura da educação no meio rural paraense secundariza ou deixa cair no esquecimento às demandas e os direitos da maioria da população rural, não oferecendo infra-estrutura material e pedagógica com qualidade e quantidade satisfatória. 
Outra argumentação é a capacidade de influência na organização, gestão e na definição das práticas educativas e pedagógicas, que seriam assumidos e determinados pelos Estado, alijando a participação na tomada de decisão dos pais e movimentos sociais organizados, o que acabaria por trazer graves prejuízos à formação de crianças, jovens e pessoas da terceira idade. O que não deixa de ter um forte traço de verdade.
A alternativa é a mais viável e mais plausível? À medida que os movimentos sociais organizados passam a ser prestadores de serviços públicos, não estariam corroborando com a visão do “Estado Mínimo”, que vem sistematicamente reduzindo sua presença e suas prerrogativas legais? Por que, ao mesmo tempo, algumas lideranças dos movimentos sociais organizados se posicionam pela organização de estruturas paralelas a ação estatal, também se fazem presentes nas disputas eleitorais para que seus candidatos ocupem posições na gestão do executivo e no espaço parlamentar? Se alguns candidatos de oposição forma eleitos, fato acontecido nas eleições de 2000, como será a relação com estes sistemas paralelos? Não podemos deixar de lembrar as funções e dimensões dos movimentos sociais organizados, que é, de um lado,
a problematização do processo de formação do coletivo, o agenciamento de vontades para a formação das demandas e as implicações desse momento em que, ao mesmo tempo, uma necessidade é interiorizada e se transforma em reivindicação, voltando-se para fora do indivíduo, estendendo-se como reivindicação coletiva que se supõe interação e solidariedade.(SOUZA-LOBO, 1991: p. 176)
 e de outro, a luta e a garantia de políticas públicas que possibilitem o atendimento às demandas e os direitos de amplos segmentos sociais, com autonomia e independência do aparelho estatal. 
Ao voltarem-se para atender reivindicações que são atribuições do Estado, os movimentos não estariam se desviando de seu eixo central de atuação? É possível manter um corpo profissionalizado e com formação continuada, de boa qualidade, nos sistemas que denominamos de paralelo?
A resposta que emerge de nossas reflexões é que apesar de uma retórica propagandística, bem arquitetada, que afirma a garantia de oferta de vagas para todos o que implicaria na destinação de recursos, materiais e humanos, para responder as demandas existentes, o órgão gestor do Estado, a Secretaria Executiva de Educação do Pará (SEDUC-PA), tomando por base o posicionamento do bloco que ocupa o governo estadual, tem criado obstáculos para assumir seus deveres constitucionais, provocando enormes dificuldades para a manutenção das experiências gestadas no seio dos movimentos socais organizados.
Uma segunda perspectiva já ventilada diz respeito as concepções curriculares que as experiências vêm procurando articular as dimensões da escolarização, da formação tecnológica, da formação para uma cidadania participativa nos processos de organização e luta dos trabalhadores e trabalhadoras. 
No que tange a formação tecnológica não fica restrita a habilitação para o uso de instrumental técnico e de maquinaria e implementos sofisticados e o uso intensivo de produtos químicos e biosintéticos, conformando o projeto mecânico-químico implantada pela revolução verde a partir da década de 50. Tal projeto tem como conseqüência mais importante a exclusão de amplos segmentos camponeses pela sua impossibilidade econômica e técnica para responder as orientações prescritas, em vista das exigências determinadas para que garantia do acesso e aquisição dos instrumentos básicos que a modernização tecnológicas impõe.
O desafio é ainda maior pois as necessidades são colossais, mas com recursos bastante escassos para assumir os ditames de um projeto de desenvolvimento moderno e conservador. A perspectiva é apontar outros pressupostos que potencializem a apropriação de tecnologias de processo e de produtos acessíveis aos agricultores familiares, evitando pesadas formas de endividamento financeiro e de subordinação tecnológica, com adaptações que atendam as suas efetivas e concretas necessidades e anseios, viabilizando-o economicamente, consolidando sua capacidade de reprodução social e proporcionado o uso e usufruto dos recursos naturais disponíveis sem a depredação irreversível dos ecossistemas existentes.
A requerência de um projeto alternativo de desenvolvimento com caráter sustentável se faz a partir de pressupostos bem mais exigentes, tanto pelo compromisso de todos em não só se apropriar dos bens naturais, mas fazê-lo de maneira a não destruição pura e simples, mas sim que garantam a capacidade de regeneração e/ou manutenção de seus elementos básicos, ou ainda a criação de alternativas viáveis e confiáveis para todos.
O currículo como “Que Fazer” nos ambientes educativos ganha uma nova dimensão que é fomentar a discussão em torno do desenvolvimento sustentável por meio do aprofundamento da discussão sobre os pressupostos para as mudanças culturais necessárias para estruturar uma nova relação entre homens, mulheres e natureza, que estabeleça uma nova ética social de responsabilidade com a natureza.
A implicação da conjugação de tantos elementos será uma finalidade epistemológica de formar profissionais ou pessoas qualificadas para atuarem como agentes sociais comprometidos com a luta social por condições dignas de vida, organizando estruturaras de participação democrática, auxiliando na busca permanente de autonomia das pessoas que compreendam sua atuação dentro de uma sociedade biodiversa e multicultural.
Ë fato que os Centros de formação por Alternância devem estar preparados, em termos de infra-estrutura, para oferecer as condições para o fortalecimento das proposições inovativas, com material didático-pedagógico de boa qualidade, informática, internet, bibliotecas equipadas, espaços para experimentos agropecuários e intercâmbio. 
A formação docente vai inserir-se em um contexto de alta complexidade, e o desafio maior é o estabelecimento de um projeto de formação continuada que incorpore, além da produção teórica produzida, a vivência com as situações de vida dos segmentos que estão inseridos na comunidade escolar, pressupondo o engajamento do(a) docente nos diversos processos que as comunidades desenvolvem. Uma predisposição, que na verdade se transmuta em um compromisso ético-político com a dignidade de vida das pessoas presentes nas situações educacionais é um aspecto fulcral dentro das situações que estamos procurando analisar.
 
O DESENHAR DE ALGUMAS APROXIMAÇÕES CONCLUSIVAS

Se a obrigação do Estado é assegurar educação para todos, os movimentos devem exigir o cumprimento do deveres do Estado, buscando permanentemente influenciar nos rumos do processo educativo, acompanhado, discutindo nas instâncias educativas, sugerindo a consolidação ou a mudança de perspectivas, de acordo com requisitos fundamentais da construção de uma sociedade democrática.
Só neste cenário podemos vislumbrar possibilidades de efetiva e sustentável transformação de nossa educação, para coadunar-se com os anseios de pessoas sofridas, todavia esperançosas de ainda viverem com profundo prazer a vida. E as tarefas educativas não podem furtar-se a contribuir nesta trajetória. 
Não se pode esconder as dificuldades inerentes ao contexto reportado, o perfil sócio-econômico da população é difícil, a infra-estrutura local em termos de saúde, comunicação, transporte é precária, o que significa a conjugação de estruturas distantes, com acesso árduo, o que não proporciona condições de trabalho tão favoráveis.
 Se um quadro assim é limitado, as experiências têm se encaminhado com níveis crescentes de preocupação por parte dos envolvidos, que passaram a incorporar em suas lutas, as reivindicações por uma educação de boa qualidade social, o que impulsiona a edificação de forma de organização por pedagogias de alternância, com a utilização de diversas proposições, conjugando propostas curriculares, seminários de atualização, consultorias e acompanhamento pedagógico por docentes das universidades locais e a procura incessante de configurar planos e projetos de educação, em âmbitos de municípios ou consórcio de municípios onde governos democráticos estão no governo, em que o palmilhar de inovações possam ser alicerçadas e as utopias, ainda irrealizadas, tenham as condições mínimas de se fazer realizar e assim proporcionar o desabrochar de histórias de vida mais prazerosas.
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