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RESUMO 

 

 

Este estudo traz reflexões sobre a construção da identidade quilombola na 

percepção dos jovens da comunidade Araçá/Cariacá, localizada no município de 

Bom Jesus da Lapa, no Oeste da Bahia. O objetivo é compreender como os 

jovens constroem suas relações de pertencimento a uma comunidade negra 

quilombola na contemporaneidade. Este objeto de estudo foi construído a partir 

do meu envolvimento com o Curso de Capacitação e Acompanhamento de 

Professores de Mangal/Barro Vermelho e Araçá/Cariacá e da colaboração com o 

Programa AFROUNEB. Trata-se de uma pesquisa qualitativa numa perspectiva 

etnográfica que busca compreender os jovens localmente em diversas situações 

sociais, através do conceito de geração de Karl Mannheim. Para a coleta de 

dados utilizamos observação, entrevista semi-estruturada, questionário, diário de 

campo e registros fotográficos. Na análise de dados, lançamos mão da análise de 

conteúdo por temática. Os resultados revelam que os sujeitos constroem sua 

identidade juvenil quilombola dentro de uma complexidade de relações em meio 

a dois universos culturais: rural e urbano. A necessidade de realização, cujas 

escolhas profissionais dos jovens são urbanas os atrai para a cidade onde vão 

mais cedo para concluir a educação básica e para trabalhar. Há uma demanda de 

políticas de fixação do jovem para dar continuidade à comunidade.    

 

Palavras-chave: Geração. Juventude Quilombola. Identidade. Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study reflects on the construction of maroon people identity in perception 

ofyouth from Araça/Cariacá community located in Bom Jesus da Lapa, in 

Western Bahia. The goalis to understand how young people construct their 

relations of belonging to maroon black community nowadays. This study object 

was constructed from my involvement with the Training Course and Tracking 

Teachers from Mangal/Barro Vermelho and Araçá/Cariacá and collaboration 

with AFROUNEB Program. This is a qualitative research from an ethnographic 

perspective that seeks to understand young people locally in various social 

situations, through the concept of generation of Karl Mannheim. To collect the 

data we used observation, semi-structured interview, questionnaire, field diary 

and photographic records. In data analysis, we used content analysis by the me. 

The results show that subjects construct their maroon youth identity with in a 

complexity of relationships among the two cultural worlds: rural and urban. The 

need for achievement whose career choices of young people are urbanattracts 

them to the city where they will sooner to complete basic education and begin 

working. There is a demand for public policies attachment of the young to 

continue the community. 

 

Keywords: Generation. Youth Maroon People. Identity. Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

INTRODUÇÃO 

 
A produção de uma pesquisa, seja bibliográfica, seja de campo, precisa da 

identificação de quem a realiza, pois não existe autoria abstrata e descontextualizada, 

tampouco se define um objeto de pesquisa fora de um percurso biográfico e este se localiza 

em uma determinada conjuntura social. Por esta razão é preciso situar o lugar onde a 

discussão é construída e desenvolvida. 

 Sou pedagoga de formação pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB
1
 onde hoje 

me realizo como professora, atuando no Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, 

Campus XVII em Bom Jesus da Lapa no Oeste baiano. É deste lugar que eu falo. 

 Essa localização - quem sou eu e onde estou - permite a compreensão do que me move 

no sentido de estudar “A Construção da Identidade Quilombola na Percepção dos Jovens de 

Araçá/Cariacá”. O meu envolvimento com este campo de estudo surgiu a partir da minha 

inserção na UNEB como docente que me oportunizou atuar no projeto de extensão: Curso de 

Formação de Professores Quilombolas de Mangal/Barro Vermelho e Araçá/Cariacá como 

coordenadora, bem como na atuação como colaboradora do Programa AFROUNEB
.
 

O Curso de Formação de Professores partiu da iniciativa da comunidade de Mangal 

que, através da Associação Agropastoril Quilombola Mangal/Barro Vermelho, buscou a 

parceria da UNEB/ Campus XVII em Bom Jesus da Lapa para ser efetivado e, 

posteriormente, abarcou a comunidade de Araçá/Cariacá. 

A motivação por esta pesquisa foi se afirmando, gradualmente, nos momentos de 

rodas de conversa nos referidos cursos durante os quais o exercício da escuta do outro dá um 

significado novo ao nosso estar no mundo. Ouvi muitas exposições de professores e descobri, 

por meio dessas narrativas, que o que os constituiu quilombolas foi a articulação do grupo 

para ser reconhecido como tal, aliado à luta por escola da/na comunidade e por projetos 

específicos para angariar fomentos e insumos agrícolas. Ouvia histórias sobre o deslocamento 

dos jovens para estudar na cidade e fui focando esses sujeitos.  

Em 2007 me aproximei mais deste campo de estudo ao colaborar com o Programa 

AFROUNEB e estreitei ainda mais os laços com os professores destas comunidades 

quilombolas à medida que trocávamos ideias, desde as questões mais abrangentes às 

particularidades de suas experiências culturais.  

Ressalva-se que esta contextualização puxa outra igualmente importante: a relação 

geracional com os sujeitos da pesquisa: eles são jovens, eu não sou. Falo como adulta dentro 

                                                           
1
 A primeira pessoa do singular nesta parte aparece de forma mais enfática por se tratar de experiência 

formativa e aparecerá cada vez que a construção discursiva se der no sentido mais pessoal. Em outros 
momentos será usada a terceira pessoal do plural, considerando que a pesquisa não é uma construção 
solitária, mas coletiva.  
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de um contexto de exacerbação da imagem do jovem que é concebido socialmente como um 

modelo (MARGULIS, 2001). Isto faz com que muitas pessoas tenham uma atitude 

persecutória desse ideal pelo resto da vida, passando da juventude para a velhice sem se 

situarem como adulto.  

 Como adulta carrego uma bagagem grande de quem já viveu intensamente ricas 

experiências juvenis nos grupos de jovens da igreja Católica e no movimento da PJMP – 

Pastoral da Juventude do Meio Popular, bem como minha participação no CEJ – Curso de 

Engajamento Jovem no início dos anos 1990. Este envolvimento com a juventude da qual fui 

parte me levava para encontros em cidades circunvizinhas de Coribe, minha cidade natal, 

como Santa Maria da Vitória e Bom Jesus da lapa, (ambas situadas no Médio São Francisco, 

mais precisamente no Oeste da Bahia), cujas ligações inter/intrageracionais nesses eventos me 

colocavam em contato com outras visões de mundo, alargando minha inserção no contexto 

social, relativamente, mais amplo.  

A experiência como docente é de grande relevo também no sentido de me contagiar 

com os sonhos dos jovens  à medida que a interação vai se desenvolvendo entre mim e eles  e, 

a partir desse lugar, reafirmo a vida como possibilidade. É do modo como vivo em “particip-

ação” e este participar implica em, viver com, ou conviver com pessoas concretas, que tenho 

transformado minha vida e transformo quem sou num constante estou-sendo.  

 A comunidade de Araçá/ Cariacá que elegi como lócus de pesquisa, situa-se a 20 km 

de Bom Jesus da Lapa no meio rural. A proximidade com a zona urbana faz com que muitos 

elementos próprios da cidade sejam absorvidos pelos quilombolas que, somados ao seu modus 

vivendi origina sua identidade. 

Desta forma, considerando a importância que tem o estudo sobre identidade na 

atualidade, apesar desse conceito se encontrar em crise, proponho pesquisar sobre o 

significado para o jovem de Araçá/Cariacá de pertencer a uma comunidade negra quilombola 

na contemporaneidade. Tal questão se coloca em virtude das intensas mudanças políticas e 

socioeconômicas que caracterizam hoje o mundo rural, além da influência que o modo de vida 

da cidade exerce sobre a juventude. 

Nos jovens poderemos apreender com maior ou menor intensidade, a depender do 

meio em que vivem, rural ou urbano, as consequências paradoxais do individualismo no que 

tange aos seus projetos de vida e sua adesão a um projeto coletivo que remete a um passado 

de resistência e escravidão. Deve-se considerar também a relação do jovem consigo mesmo 

como ser único em busca de afirmação dentro de sua cultura e fora dela. 

O individualismo é um fenômeno da modernidade estudado por muitos antropólogos 

que o relacionam com as culturas da modernidade, principalmente no espaço urbano.  
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Na relação campo e cidade há que se considerar os projetos individuais frente às 

demandas comunitárias. E deve-se levar em conta que a proximidade desses espaços pode 

produzir tensão e indecisão nos jovens nos momentos de optar entre sair para estudar e/ou 

trabalhar ou ficar na comunidade, ou mesmo dividir a vida entre a comunidade e o espaço 

urbano, o que significa dizer, estudar/trabalhar na cidade e permanecer morando no quilombo 

ou ainda morar na cidade sem deixar de ser quilombola.  

O desafio que se coloca a mim como pesquisadora implica interagir com outro sistema 

de referência da realidade, compreendendo como os jovens quilombolas elaboram seu mundo 

real, considerando que a dimensão geracional envolve outras dimensões dentro das múltiplas 

relações sociais, como gênero, educação, etnia, etc. 

Para a realização deste estudo, adotamos a pesquisa qualitativa em uma perspectiva 

etnográfica, envolvendo levantamento bibliográfico, observação e entrevista. À parte o 

levantamento bibliográfico que precede e permeia o desenvolvimento de toda e qualquer 

pesquisa, o tempo destinado ao campo começou em outubro de 2012, por ocasião dos festejos 

de Nossa Senhora Aparecida e foi até novembro de 2013 em dias úteis, corridos ou 

intercalados durante a semana e algumas visitas e observações ocorreram nos finais de 

semana. 

A estrutura deste trabalho se divide em quatro capítulos com subdivisões. 

O primeiro discute os procedimentos metodológicos, fazendo a reconstituição do 

caminho percorrido, considerando a tríade – possibilidades, limites e desafios do processo e 

apresenta o campo de pesquisa e os colaboradores. 

O segundo capítulo apresenta um breve histórico do local da pesquisa: Bom Jesus da 

Lapa, Bahia e o Quilombo Araçá/Cariacá. Os conflitos fundiários que envolveram o quilombo 

em um passado próximo, sua organização política e econômica e a história do escravo Roque 

O terceiro capítulo discute a fundamentação teórica, começando pelo conceito de 

geração na perspectiva de Karl Mannheim e a seguir insere a discussão sobre Juventude 

Quilombola; Construção da identidade; Educação Quilombola, trazendo algumas notas sobre 

gênero e classes sociais. 

O quarto capítulo apresenta e analisa os dados da pesquisa sem, contudo, ser esta parte 

o lugar exclusivo de sua exposição, pois, sempre que se faz necessário eles aparecem  no 

corpo da fundamentação teórica. 

O quinto e último capítulo tece as considerações sobre o trabalho de forma não 

conclusiva nem hermética, mas como possibilidade de diálogo e abertura para novas questões 

de estudo. 
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1.0 O percurso metodológico: possibilidades, limites e desafios 

Neste primeiro capítulo, focalizo a opção metodológica neste estudo que se fundamenta 

na perspectiva etnográfica em meio à descrição do processo construído em campo sob a tríade: 

possibilidades, limites e desafios. 

Na sequência, descrevo sobre a entrada no campo que revela a interação com os 

sujeitos. Apresento os colaboradores diretos da pesquisa com breves dados biográficos e outras 

pessoas que colaboraram com o processo da pesquisa. 

A pergunta de partida deste estudo consiste em compreender o seguinte: Como os 

jovens de Araçá/Cariacá constroem suas relações de pertencimento a uma comunidade negra 

quilombola na contemporaneidade? Para tanto, é preciso compreender quem são esses jovens, 

observando-os no seu contexto natural que é o quilombo onde se relacionam com seu grupo de 

idade e com outras pessoas. 

Deve-se considerar também as diversas formas de sociabilidade dos jovens, tomando-

as como elementos que interferem na sua identidade. Faz-se necessário ouvi-los para apreender 

como entendem a vida, como constroem sua identidade e se projetam para o futuro.  

Considerando a natureza deste estudo, optamos pela pesquisa qualitativa que, segundo 

Trivinos (1987), o teor do enfoque qualitativo que se desenvolve na pesquisa é dado no 

referencial teórico no qual se apoia o pesquisador. 

 Diríamos que isto não é especificidade da pesquisa qualitativa, pois toda e qualquer 

pesquisa se desenvolve metodologicamente a partir do enfoque teórico. Dentro do raciocínio do 

autor acima, cada campo de conhecimento teria então seu método específico porém, a 

abordagem qualitativa leva em conta uma multiplicidade de métodos, faz uso da coleta dos 

materiais empíricos  que apresentam situações e sentidos da vida diária dos sujeitos. As 

diversas estratégias de interpretação objetiva, portanto, compreender de forma mais 

consistente o assunto estudado ( DENZIM e LINCOLN, 2006).  

A discussão metodológica é balizada pelas teorias que orientam a construção do 

objeto, cujas categorias foram definidas com pouca consistência a priori na ocasião de 

elaboração do anteprojeto e a discussão teórico-metodológica foi se delineando melhor em 

função das surpresas que o campo nos reserva, ou seja, no próprio processo da pesquisa 

empírica. 

Destarte, houve a revisão das categorias que brotaram dos conceitos articulados com a 

prática e, desta forma, criaram-se outras, acompanhados dos instrumentos de coleta de dados 

acrescidos de outros até então não previstos e, desta forma, as categorias analíticas emergiram 

antes e no processo de pesquisa. Para enfocá-las foi feito primeiramente um levantamento 

bibliográfico, seguido de um cronograma de atividades para trabalhar os instrumentos que 



18 
 

julgamos adequados e significativos para este estudo, a saber: entrevistas (com jovens, 

professores e lideranças), observação dos jovens no contexto social, questionários (aplicados 

às famílias), conversas informais e diálogos  com adultos, idosos, jovens, abarcando 

professores e lideranças e foram feitas anotações no diário de campo. 

 As dimensões estruturantes da identidade que puderam ser acessadas foram aquelas 

articuladas aos diversos processos de socialização dos jovens em ambientes como família, 

escola, grupos de idade, lugares de diversão e encontros. 

 A abordagem qualitativa não é mais novidade no campo das relações sociais e no 

campo educacional, sendo que seu uso tem se intensificado a partir dos anos 90. E isso se deu 

em função da necessidade de compreender melhor as relações sociais que apresentam 

particularidades locais e temporais onde as expressões humanas ganham significado, 

“desenvolvendo-se então uma crescente procura nos últimos tempos, sobretudo por  se tornar 

uma proposta de pesquisa respeitada e consolidada”(FLICK, 2009, p.8). 

Como outros pesquisadores iniciantes recorri a várias fontes teóricas como Geertz 

(2012), Angrosino (2009) Denzin e Lincoln, (2006), Trivinos (1987), Minayo (2007), entre 

outros para obter uma maior articulação entre o campo de estudo e os procedimentos 

metodológicos. Os autores auxiliaram muito, mas a prática ensina que não há fórmulas 

prontas para serem manipuladas e isto não ajudaria muito sem a devida atenção às revelações 

e problemas colocados pela realidade, pois o próprio planejamento é flexível e o contato com 

os sujeitos da pesquisa é que dá pista de quais instrumentos são mais sensíveis e eficazes para 

acessá-los. Ainda assim, “não são as técnicas determinadas que definem o empreendimento. O 

que o define é o esforço intelectual que ele representa.” (GEERTZ, 2012, p 4). 

 Aprende-se muito no contato direto com os sujeitos colaboradores da pesquisa, 

exigindo da pesquisadora tato e sensibilidade para captar os dados empíricos. Inicialmente, a 

preocupação era com o resultado, mas depois fui vendo o que o próprio processo da pesquisa 

poderia me ensinar sobre o campo. 

 A abordagem qualitativa considera a relação indissociável, entre o mundo objetivo 

(realidade material) e o sujeito, trazendo desafios para os procedimentos teórico-

metodológicos que não podem ser traduzidos apenas em números como nas ciências naturais 

É possível sim compreender (e não necessariamente explicar) a ocorrência de determinado 

fenômeno que a pesquisa, puramente, quantitativa não dá conta de abarcar. ( DENZIM e 

LINCOLN, 2006). 

Pode-se dizer que este estudo se aproxima da etnografia em razão dos instrumentos e 

técnicas utilizados, pois estudo investiga o ponto de vista local sobre a juventude.  
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Recorremos à etnometodologia, embora esta não abarque toda perspectiva etnográfica, 

consideramo-la aqui para atender nossos propósitos ao menos no que tange ao objetivo dos 

etnometódologos que, segundo Angrosino (2009, p. 25 ), “tem sido explicar( diríamos, 

compreender XXX) como o sentido da realidade é construído, mantido e transformado”, 

considerando duas proposições principais: 

 A interação humana é reflexiva, ou seja, as pessoas interpretam ações 

significativas, como gestos, palavras e o uso de espaço e tempo,de forma a 

manter uma visão compartilhada do real. Qualquer evidencia que contradiga 

essa visão ou é rejeitada ou é de alguma forma racionalizada no interior do 

sistema dominante. 

 A informação é indexada, isto é, ela tem um significado dentro de um contexto 

específico, sendo importante então conhecer a biografia dos atores em 

interação, seus propósitos e suas interações anteriores a fim de entender o que 

está acontecendo em uma determinada situação observada. 

Para este autor, o desafio do pesquisador é descobrir os significados e não adianta 

pedir ao colaborador da pesquisa que elucide ações das quais a pessoa nem sempre tem 

consciência. Neste caso, é recomendável a observação e não a entrevista.  

A partir desse alerta do autor, infere-se que é preciso feeling para perceber em qual 

momento este ou aquele instrumento pode ser utilizado. Neste sentido, observar e ouvir 

pessoas que têm experiência direta com o problema foi basilar para conhecer os significados 

que elas atribuem aos fenômenos que revelam sua condição existencial. 

A etnografia é, para Geertz (2012), proveniente da antropologia moderna que 

compreende as culturas a partir de descrições densas. Para este autor, o conceito de cultura tem 

um impacto sobre o conceito de homem, pois a cultura oferece o vinculo entre o que os 

homens são intrinsecamente capazes de se tornar e o que realmente cada um se torna. 

(GEERTZ, 2012).  No caso em foco, este estudo se originou de uma experiência de contato 

com os sujeitos e depois buscou as lógicas culturais locais. 

Por ser a identidade o enfoque da pesquisa, observar as múltiplas relações sociais que 

os jovens estabelecem foram relevantes para compreendermos a construção dos significados 

deste processo para eles, bem como compreender como novas práticas de sociabilidade são 

inseridas neste contexto. 

As relações que os jovens estabelecem e que servem de base para fazerem suas 

escolhas têm na observação um instrumento ímpar para gerar dados importantes. Nestes 

momentos “o observador estuda eventos à medida que eles ocorrem e pode observar mais 

longamente os acontecimentos e determinar com maior facilidade as suas tendências” 
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(VIANNA, 2003, p.37). Ao passo que nos momentos das entrevistas “o entrevistador se 

mantém em uma situação flutuante que permite estimular o entrevistado a explorar o seu 

universo cultural sem questionamento forçado” (THIOLLENT, 1982, p.82). 

Privilegiamos a entrevista semi-estruturada por oferecer todas as perspectivas 

possíveis para que o colaborador alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, 

enriquecendo a investigação. (TRIVINOS, 2007). 

A utilização de dados qualitativos possibilita compreender os fenômenos sociais na 

sua complexidade e manifestação natural, à medida que apreende sua relação com a 

conjuntura atual mais ampla. “A competência da pesquisa qualitativa é, portanto, o mundo da 

experiência vivida, pois é nele que a crença individual, a ação e a cultura se entrecruzam” 

(DENZIM e LINCOLN, 2006, p.22). Para tanto, é necessário que o/a pesquisador/a se insira 

no mundo dos sujeitos para compreender a especificidade do contexto. 

Essa dimensão interpretativa da pesquisa qualitativa visa, a partir da familiaridade com 

o problema investigado, torná-lo compreensível. 

É importante considerar as reflexões realizadas durante o registro em diário de 

campo, bem como os sentimentos de dúvida e conquista como elementos importantes para a 

interpretação. A coleta de dados e a análise não são estanques. Muitos insights aconteceram 

ao coletar o material. Portanto, o processo não se deu de forma linear, pois até o relatório 

final foi se consolidando durante o curso da pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas com 13 jovens quilombolas que moravam no 

quilombo Araçá/Cariacá ou em Bom Jesus da Lapa, geralmente, no turno oposto ao da escola 

e começaram em abril de 2013 e foram até maio deste mesmo ano. Elas foram gravadas em 

áudio e depois transcritas pela pesquisadora. 

Outras entrevistas foram feitas com professores, diretoras, secretaria escolar, 

lideranças e pessoas mais velhas da comunidade, escolhidas de acordo com o papel que 

representam na comunidade e com a experiência direta com os assuntos concernentes à 

pesquisa. Muitas entrevistas com estes adultos foram realizadas em maio de 2013 e outras, 

posteriormente e de forma descontínua, sempre que a necessidade se impunha. 

Todas as entrevistas foram transcritas ipsis iliteris, sem retirar as marcas da oralidade 

respeitando o modo de falar dos colaboradores da pesquisa de acordo com as convenções 

apresentadas anteriormente. 

As observações se deram a partir da minha entrada no quilombo, desde outubro de 

2012 e foram até novembro de 2013, não de forma contínua, pois na maioria das vezes eu ia e 

voltava, diariamente, no transporte escolar, outras vezes ia de carro nos finais de semana e 

muitas vezes fui de ônibus e por necessidade de alongar minha estadia por lá voltava na moto 
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de um dos moradores que cobrava por este serviço. Disciplinei meu olhar para observar o que 

deveria, ou seja, aquilo que interessava à pesquisa, porém, algumas observações casuais 

foram muito valiosas e dignas de registro no diário de campo. 

 Os registros fotográficos também foram muito frequentes durante a pesquisa, no 

sentido de captar cenas cotidianas, eventos, momentos de descontração dos jovens e paisagens 

locais e tais registros aparecem acompanhados de informações necessárias a sua 

compreensão. 

Quanto à organização dos arquivos em áudio e os registros de imagens fotográficas, 

foram separados em pastas no computador, catalogado conforme a natureza dos conteúdos. 

Os dados gerados e recolhidos, expressos em citações de diário de campo, entrevistas e 

informações adjacentes, tudo está apresentado com os devidos comentários. 

De posse desse material, utilizamos as categorias do método de análise de conteúdo, 

separando as temáticas, buscando os núcleos de sentido e articulando-os aos objetivos do 

estudo (MINAYO, 2007). Posteriormente, foram submetidos ao cruzamento alguns dados, 

compondo uma descrição da realidade a partir do significado que esta tem para os sujeitos, a 

fim de abranger a descrição e compreender o estudo de forma mais ampla. É importante 

elucidar que o cruzamento de dados diz respeito tanto ao confronto entre os dados coletados 

em observação, entrevistas e questionários, quanto destes com as discussões teóricas. 

Para analisar os dados empíricos da pesquisa construímos a tabela conforme 

demonstração abaixo: 

Objetivos Perguntas 

norteadoras 

Bloco de questões Categorias de análise 

Compreender como 

os jovens 

constroem suas 

relações de 

pertencimento a 

uma comunidade 

quilombola na 

contemporaneidade 

 

Como a identidade 

quilombola é 

construída na 

percepção dos 

jovens 

O que é ser jovem 

para você? 

Como os adultos 

veem os jovens da 

comunidade? 

Como você vê os 

jovens 

hoje?(perspectiva 

dos adultos e 

lideranças) 

Qual a diferença 

entre os jovens da 

comunidade e os da 

cidade? 

O que é ser 

quilombola? 

 

 

Percepções e sentidos de 

ser jovem 

 

 

 

 

 

 

Percepções e sentidos de 

ser quilombola 

Compreender como 

os jovens se 

projetam para o 

futuro 

Como os jovens se 

projetam para o 

futuro? 

O que você deseja 

para o seu futuro? 

 

 

 Projetos de futuro 
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Identificar os 

espaços de 

ocupação e 

sociabilidade 

construídos pelos 

jovens 

 

Como os 

jovens constroem 

os espaços de 

ocupação e 

sociabilidade entre 

si? 

 

O que é associação 

para você? 

 

Você gosta mais da 

cidade ou da 

comunidade? 

 

Espaços de ocupação e 

sociabilidade dos jovens  

Compreender a 

importância da 

educação escolar no 

sentido de  

contribuir para a 

formação da 

identidade dos 

jovens quilombolas  

Como a escola 

contribui para a 

formação dos 

jovens? 

Você gosta de 

estudar? 

A escola supre as 

suas necessidades 

educativas? 

Você tem vontade 

de estudar fora? O 

que? 

Importância da escola 

para a construção da 

identidade. 

Após a análise de cada categoria de estudo há, na sequência do texto, um breve 

resumo analítico. 

Seguindo este percurso metodológico descrevo a minha entrada no campo de pesquisa. 

 

1.1Primeiros passos no campo de pesquisa 

 

 Já possuía um vínculo profissional e afetivo com a comunidade, restrito às professoras 

e à diretora da escola local, mas neste lugar como campo de pesquisa adentrei pela primeira 

vez em outubro de 2012, na ocasião dos festejos de Nossa Senhora Aparecida. 

O trabalho de campo partiu de uma visão da comunidade na sua amplitude, enquanto 

buscava compreender o que singularizava o grupo e qual a dinâmica do seu modus vivendi. 

Para tanto, entrei na vida comunitária e me envolvi nas questões essenciais à medida que fui 

participando como expectadora das suas formas de organização política como as reuniões 

mensais da associação; organização cultural como os festejos da comunidade que dão 

significado ao seu fazer cotidiano e anima o grupo a tocar sua vida para frente, a partir de suas 

místicas e rituais, expressos em cantos e danças e outras manifestações. 

 Houve outros momentos de participação na vida social como festas na escola, 

apresentações, reuniões com pais e professores, participação de palestras, desfile na 

comunidade e comemoração do dia das mães em uma casa de família. 

 Participei também das questões mais corriqueiras e acidentais, aquelas previstas como 

a rotina de algumas famílias e as não previstas como as surpresas que o campo nos reserva. 

A chegada em campo é sempre uma experiência marcante. A recomendação às pessoas 

estranhas que chegam à comunidade é que procurem as lideranças locais na associação que é 

a entidade representativa da comunidade. Foi a orientação que tive de pessoas que me 

precederam neste local em trabalhos de pesquisa.  
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As reuniões da Associação
2
 acontecem na sede própria e se realizam sempre no 

segundo domingo de cada mês de forma pontual, podendo haver encontros extraordinários 

conforme demandas do grupo. Numa manhã domingueira do dia 14 de outubro de 2012 fiz o 

meu primeiro contato oficial com as lideranças na sede da associação e depois de expor os 

objetivos da minha pesquisa, a aceitação foi unânime. Foi entregue o ofício ao então 

presidente, o Sr João Pereira Paulo e a partir daquele momento fui tratada como “a 

professora”. 

Há, de fato, um controle sobre quem chega ao quilombo para desenvolver pesquisa ou 

qualquer outra atividade pelos associados, principalmente, pelas lideranças da comunidade que 

avaliam a viabilidade do que está sendo proposto. Ademais, a realização de estudos locais não 

deixa de causar algum impacto nos moradores, pois “a pesquisa é algo imposto por um dos 

pólos” - como lembrou o professor doutor Marcos Messeder do Programa de Pós Graduação 

em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, UNEB  -  referindo-

se à entrevista como uma conversa imposta  (Fórum de Pesquisa,  22/05/2013). Ele se remetia 

naquele momento a um texto de Vicent Crapanzano, Diálogo, cujo autor faz uma crítica a esta 

palavra que parece ter substituído a observação participante. 

Messeder (2013, p. 85) afirma que “se, como diz Vicent Crapanzano(...), nós impomos 

nosso modo dialógico como pesquisador, é verdade que as pessoas, os nativos, aproveitam 

dessas ocasiões para liberar a sua própria palavra.”  

O controle de que falávamos, o qual define quem é de dentro do quilombo e quem é de 

fora, é uma das características da organização sociopolítica da comunidade que compõe a sua 

identidade. 

É importante para a comunidade avaliar a intencionalidade de pessoa que já chegam no 

quilombo com um projeto e questionar sob quais pretextos sua realização é pertinente. Isto é 

importante porque o acesso do outro à localidade não pode ameaçar a privacidade e a 

autonomia do grupo, expor ou fragilizar a comunidade. Tudo deve passar pelo crivo do coletivo 

que pode refutar ou aprovar. 

Quando se chega em um lugar tão pequeno como Araçá/Cariacá, não  se conhece ainda 

quase ninguém e a presença das pessoas  ainda é difusa para nós,  o povo do lugar já sabe algo 

sobre o estranho que está aí. No mínimo sabe que e a pessoa não é do grupo. Quando eu 

fotografava a escola nova, ouvi uma menina gritar muito alto: “mãe, quem é aquela?” Quando 

na verdade nos damos conta de que como aprendiz de etnografia o ideal é que a presença de 

quem pesquisa seja algo discreto. 

                                                           
2
 A denominação é Associação Agropastoril Cultural Quilombola de Araçá/Cariacá 
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 Mais tarde, enquanto aplicava um questionário para fazer um levantamento sobre o 

perfil econômico da comunidade, um informante disse que soube da minha presença na 

comunidade por um amigo, numa frase curta: “tem uma muié aí”. E sorriu. Perguntou ainda se 

eu era australiana, daí eu tive a consciência do quão diferente eu sou biotipicamente falando, do 

povo da comunidade. 

 

1.2 Novos passos no campo com as famílias 

 

A apreensão do cotidiano da comunidade deu-se através da convivência com quatro 

famílias, cujo contato obedeceu a critérios variados: nível de afetividade, papel social na 

comunidade e necessidade de acolhida durante o processo de pesquisa. 

1ª) A família Lobato é a típica família triangular, isto é, composta por pai, mãe e  

filhos. O pai Augusto é tratorista, a mãe, Maria Bênis diretora da escola municipal 

Araçá/Cariacá. O casal tem dois filhos: um é músico e vive com sua companheira nesta 

família e o outro filho, o mais velho, vive também com seus pais e tem uma filha, mas esta 

vive com a avó materna. Nesta casa há, ao todo, cinco moradores. 

Inicialmente, quando comecei a frequentar o quilombo para fazer a pesquisa de campo 

e apreender seu movimento cotidiano, eu ia de transporte escolar (de carona, pois a prioridade 

é dos estudantes), com o intuito de passar pela mesma experiência de itinerância dos jovens 

(com uma diferença: eles na condição de estudantes e eu como observadora)  e descia 

diretamente na escola que era o meu ponto de apoio, mas quando esta se encontrava fechada 

eu procurava a casa desta família por dois motivos: pela afinidade que tinha com a dona da 

casa,  amizade antiga e, pela proximidade da escola, da qual ela tem a função de gestora. 

Ficava conversando com eles, colhia algumas informações relevantes para a pesquisa, 

montava minha agenda ou olhava os compromissos contraídos para aquele dia, depois saía a 

caminhar na comunidade, conforme a programação do dia. Final de tarde estava de volta para 

pegar o transporte para a cidade. 

2ª) Família de dona Abenice Castro Ribeiro.  A aproximação com esta família se deu 

por intermédio de outra pesquisadora, Dinalva Macedo, no momento em que a rotina da 

pesquisa começou a exigir de mim maior tempo de fixação no local de pesquisa, encontrando 

em dona Abenice uma verdadeira anfitriã. Ela tem o prazer de hospedar padres e freiras em 

sua casa. A minha colega de pesquisa referida anteriormente também encontrou acolhida 

nesta casa e estreitaram os laços de amizade mais ainda quando descobriram que os pais “da 

professora” (como dona Abenice costuma chamá-la) já eram  conhecidos desta senhora. Lá, 

eu também fui muito bem acolhida e fazia minhas refeições e pernoites. 
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Esta senhora tem uma filha em Feira de Santana, Bahia e mora sozinha em casa, mas 

não vive só, pois tem muitos amigos e sua casa é sempre cheia de gente. Foi lá um dos lugares 

privilegiados onde me encontrava casualmente com os jovens com os quais conversava e 

podia observar as conversas entre eles, na cozinha, na sala com a televisão ligada ou defronte 

à casa que se transformou numa espécie de espaço de convivência de alguns jovens. 

3ª) Família Pereira Castro, constituída por Jorge, o pai e a mãe, dona Maria das Neves, 

mais conhecida como Das Neves que vivem em  união consensual. Ambos têm quatro filhos, 

três solteiros, dois dos quais são colaboradores da pesquisa e a outra pessoa é uma moça. Eles 

têm uma filha que foi morar em outra cidade com seu companheiro e deixou seus três filhos 

(um menino e duas meninas) para os avôs criarem.  

A aproximação com esta família durante a pesquisa se deu em razão de já existir um 

vínculo afetivo entre mim e eles. Além do mais, a relação amistosa entre dona Abenice e dona 

Das Neves fortaleceu ainda mais o contato.  

Dona Abenice e dona das Neves são como duas irmãs, fazem compras juntas na 

cidade ou quando uma não pode ir, a outra faz compras para as duas. Tudo que uma tem a 

outra também tem, não raro já vi dona Abenice mandar alguém dar recado para a amiga que 

ela tinha macarrão ou frango em boa quantidade, caso ela não tivesse, mandasse pegar. Há um 

sentimento de solidariedade entre as duas famílias. 

Elas sempre encontram motivos para celebrar a vida. Quando tem uma data 

comemorativa, como o dia das mães, por exemplo, eles se reúnem em uma das casas. Dia 12 

de maio de 2013, por exemplo, eles se encontraram na casa de dona Das Neves. As amigas 

fizeram pratos variados e saborosos para o almoço e houve troca de presentes, até dona 

Abenice recebeu presente da filha de dona Das Neves, tamanha é a consideração que existe 

por ela. 

4ª) Família Pereira do senhor João Paulo Pereira e dona Lalia. O casal teve 12 filhos, 3 

nasceram deficientes e do total apenas seis estão vivos, mas todos moram fora da 

comunidade. Foram para São Paulo enfrentar a vida e todos formaram família, exceto a filha 

caçula. 

Sr João Pereira Paulo faz parte do quadro de lideranças desta comunidade e exerceu a 

presidência da associação por três mandatos, renunciou ao terceiro, e justificando problemas 

de saúde. 

O dia dessas famílias começa cedo, algumas às seis horas, outras às sete horas, mas 

desde às 5:45 h, já se ouve o barulho do ônibus escolar que passa para levar os jovens para 

estudar na cidade, denotando que a preocupação com o processo educativo é cotidiano e 

arranca os jovens muito cedo da cama para  fazerem o translado sem um quebra-jejum. 
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Segundo a diretora Ana Diva, a escola na cidade oferece café da manha apenas para estes 

alunos que veem do meio rural.  

O anseio das famílias é que os jovens não precisem mais se deslocar para estudar fora 

e têm expectativa de funcionamento da escola com sede no prédio novo a partir de abril de 

2014, apesar da escola ter começado o ano letivo sem duas professoras do quadro efetivo: 

Suely e Leila. 

Os jovens também não se sentem confortáveis nessa situação de itinerância para a 

cidade todos os dias. Em verdade, todos nós queremos estudo e trabalho perto de casa sem a 

fadiga de deslocamentos.  

Todos as pessoas se recolhem muito cedo em suas casas e à tardinha quando o sol se 

põe ninguém mais sai de casa  e os que estão na rua voltam logo porque não há iluminação 

elétrica pública na comunidade, só no interior das residências, onde todos os familiares ficam 

a assistir televisão até serem vencidos pelo sono.  

Onze horas se houve o barulho do ônibus escolar devolvendo às suas casas os últimos 

jovens estudantes. 

A seguir, apresentaremos os colaboradores deste estudo. 

 

1.3 Os colaboradores da Pesquisa:  

 

Denominamos colaboradores as pessoas que contribuíram com este estudo prestando 

informações relevantes. Como temos muitas pessoas neste co-labor da pesquisa, chamaremos 

os/as jovens escolhidos para a realização de entrevistas de colaboradores diretos. 

Meus/minhas colaboradores/as diretos/as foram 13 jovens de ambos os sexos, sendo 

seis do sexo feminino e sete do sexo masculino. 

 Dentre os critérios de escolha estão o arco etário de 15 a 25 anos de idade, moradores 

da comunidade e da cidade (considerando que alguns se fixam no meio urbano para estudar 

ou trabalhar). Ressalva-se que o recorte etário foi necessário apesar de conceber a juventude 

neste estudo, mais como categoria social de que como categoria etária. 

Faz parte da tradição local as pessoas contraírem laços  matrimoniais muito cedo. Este 

fato flexibilizou os critérios de escolha dos jovens colaboradores, pois isto implica em 

assumir responsabilidade de adultos na condição de pai e mãe de família que, se encarado 

como opção de vida,  confronta-se com o sentido identitário de ser jovem. Esta foi, portanto, 

uma das dificuldades de selecionar os/as jovens que, embora estivessem dentro do arco etário 

deste estudo, muitos já possuíam vínculos conjugais ou consensuais. 



27 
 

A escolha se deu através de informações pessoais na escola sobre quem eram os 

jovens do quilombo e após fazer anotações constando nomes, filiação e localização dos 

sujeitos na comunidade, fizemos o contato com eles.  

 Com os jovens conversei, realizei entrevistas, conheci suas famílias na tentativa de 

entendê-los por diversas perspectivas. 

 Acompanhei alguns jovens sempre que possível em suas andanças, muitas vezes me 

aproximava e me afastava temendo que a minha presença como observadora alterasse o 

comportamento dos sujeitos. Ouvi, vi e observei meus colaboradores diretos em diferentes 

espaços de socialização como escola, grupos de idade e em um bar, como estratégia de acesso 

a esses sujeitos.  

As entrevistas foram realizadas com jovens quilombolas que moram em Araçá/Cariacá 

ou em Bom Jesus da Lapa, considerando que há quilombolas morando na cidade para 

trabalhar e/ou estudar. 

A seguir apresentaremos os colaboradores da pesquisa. 

 

1.3.1Colaboradores diretos  

 

Para homenagear os jovens colaboradores desta pesquisa e em respeito aos princípios 

éticos que regem o mundo científico firmados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido- TCLE sobre a não divulgação dos seus nomes , atribuo a eles nomes de homens 

e mulheres que representam a luta e a força do povo negro e  personagens de destaque na 

sociedade brasileira e, como substituem o nome dos jovens, estas figuras proeminentes 

aparecerão com suas credenciais em nota de rodapé. No corpo do texto estão os dados 

pessoais dos jovens. 

Abdias do Nascimento
3
, 19 anos, morava no quilombo no início da pesquisa e a 

composição da unidade familiar onde vivia constava de seus pais e irmãos, mas se mudou 

para Bom Jesus da Lapa onde arrumou trabalho em um lava-jato. Estuda à noite no 

Educandário São Vicente de Paulo, escola da rede pública na cidade e trabalha de dia. 

Alzira Rufino
4
, 17 anos, estuda na cidade no 2º ano do Ensino Médio no Educandário 

São Vicente de Paulo e morava na cidade no início desta pesquisa para trabalhar na função de 

babá na cidade. Saiu deste trabalho porém, queria continuar morando na cidade com a avó e 

não se adaptou e voltou para o quilombo. É irmã de outro jovem colaborador que chamaremos 

                                                           
3
 Paulista, natural de Franca, cidade paulista.  Foi professor benemérito da Universidade do Estado de Nova 

York, fundador do Teatro Negro Experimental- TEM, foi deputado e senador da República. Recebeu em 2008 o 
título Doutor honóris Causa da Universidade do Estado da Bahia. *1914, + 2011.. 
4
 Paulista, batalhou pelo direito da mulher negra. 
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aqui de André Rebouças
5
 de 20 anos. Este mora no quilombo e estuda à noite no Colégio 

Estadual Monsenhor Turíbio Vilanova em Bom Jesus da Lapa, no curso técnico, Turismo. 

Mora com os pais, duas irmãs, uma das quais é tetraplégica e mais três sobrinhos que estão 

sob os cuidados dos avôs. 

 Elisa Lucinda
6
, 18 anos, concluiu a escolarização básica na cidade e morava no 

quilombo no início desta pesquisa. Nas suas idas e vindas à cidade dava suporte à irmã que 

mora lá e hoje ela fixou morada em Bom Jesus da Lapa por conta de um trabalho que arranjou 

em um salão de beleza. Sua vida de itinerância permite o contato com dois universos – rural e 

urbano – que são ao mesmo tempo, diferentes e complementares. Membros de sua família 

fazem parte do núcleo de lideranças comunitárias. 

Ruth de Sousa
7
, 17 anos, estuda e trabalha na cidade como estagiária do INSS e estuda 

o 2º ano do Ensino Médio no Educandário São Vicente de Paulo. Visita os pais de 15 em 15 

dias. 

Benedita da Silva
8
, 19 anos estuda no EMITEC

9
 na comunidade, na escola Municipal 

Araçá/Cariacá e trabalha como babá. É irmã de outra colaboradora que aqui chamaremos de 

Luíza Mahim
10

, 15 anos, estuda no período vespertino na cidade o 1º ano do Ensino Médio no 

Educandário São Vicente de Paulo e é pequena comerciante na comunidade, revendedora da 

AVON e de outros produtos. 

Gilberto Gil
11

, 18 anos, mora no quilombo com os pais e dois irmãos, uma cunhada e 

uma sobrinha, estuda no EMITEC, curso que ele havia interrompido temporariamente para 

estudar Técnicas Agrícolas em Campo-Formoso – BA e voltou por não se adaptar. É sobrinho 

de liderança comunitária. 

José do Patrocínio
12

, 18 anos, estuda no EMITEC e também foi estudar Técnicas 

agrícolas e não se adaptou como seu primo. 

Luís Alberto
13

, 16anos, estudava ainda no Ensino fundamental na escola da 

comunidade no início desta pesquisa e depois desistiu. Vive com os pais e uma irmã. 

                                                           
5
 Tecnólogo carioca e construtor das primeiras docas no Rio de Janeiro, Bahia Pernambuco e Maranhão. 

6
 Jornalista, atriz e poeta carioca 

7
 Atriz carioca. 

8
Carioca, primeira mulher negra no Senado e como deputada federal e atuou na Assembleia Nacional 

Constituinte. 
9
 Educação no campo com Intermediação Tecnológica. 

10
 Não se sabe se veio da África ou se nasceu em Salvador. Lutou nos dois principais movimentos 

revolucionários no Brasil colônia em Salvador: Revolta dos Malês e Sabinada. 
11

 Cantor e compósito baiano, foi Ministro da Cultura no Governo Lula. 
12

 Formou-se em Farmácia e mais tarde tornou-se um brilhante jornalista. Foi um abolicionista convicto. (* 
1813, +1905). 
13

 Deputado Federal pelo PT da Bahia e um líder negro na defesa dos quilombolas. 
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Milton Santos
14

, 16 anos, estuda no quilombo a 8ª série e é sobrinho de liderança na 

comunidade.  

Geni Guimarães
15

, 16 anos, estuda na cidade no 1º ano do Ensino Médio e trabalha no 

quilombo como babá no turno oposto ao da escola. 

Machado de Assis
16

, 18 anos, vive no quilombo com seus pais, concluiu o Ensino 

Médio e é sobrinho de lideranças. Trabalha no bar de propriedade da sua família.  

As entrevistas com estes jovens foram feitas na casa deles, exceto uma que ocorreu em 

um bar da família do jovem (no qual ele trabalha), pois naquele momento havia condições 

favoráveis à escuta e ao diálogo. Pelo fato da aplicação deste instrumento se dar no horário 

oposto às aulas dos jovens, tive que adequar meu tempo ao tempo deles. 

 A seguir, apresentaremos os mais velhos da comunidade que foram colaboradores da 

pesquisa. 

 

1.3.2 Os mais velhos da comunidade 

 

Vitorino Pereira Castro, 85 anos, patriarca da comunidade e guardião da memória do 

quilombo. 

João Paulo Pereira, 66 anos, presidente da Associação Agropastoril Cultural 

Quilombola de Araçá/Cariacá pelo terceiro mandato. Foi presidente da Central Regional dos 

Quilombos da Região Oeste da Bahia- CRQ. É poeta e estudou o ABC e a Cartilha e aprendeu 

a fazer cálculos sozinho. De volta ao campo descobri que ele abdicou do cargo de presidente 

antes de completar seu mandato, alegando vulnerabilidade na saúde e ninguém assumiu ainda 

este posto. 

Abenice Castro Ribeiro, 62 anos, morou em Feira de Santana onde trabalhou. Voltou 

para Araçá/Cariacá em 2002. Foi uma das pessoas que foram expulsas da terra pelos 

fazendeiros.  

Raimundo Borges Nunes, 64 anos, morador do quilombo, pai de 9 filhos, formação 4ª 

série primária,  foi presidente da associação por dois mandatos e foi um dos que lutaram pela 

terra. 

 

 

 

                                                           
14

 Advogado baiano, geógrafo e autor de mais de 40 livros. Considerado um dos intelectuais brasileiros de 
maior reconhecimento no exterior. 
15

 Escritora que denunciou o preconceito contra os negros, do qual ela própria sofreu na pele. 
16

 Jornalista carioca, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. 
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1.3.3Pessoas da comunidade e profissionais da educação  

 

Maria Bênis Monteiro Lobato, 45 anos, cursou o Magistério Superior na Faculdade de 

Ciências e Tecnologias – FTC, Bom Jesus da Lapa. É professora desde os 15 anos de idade, 

atua como diretora na Escola Municipal de Araçá/Cariacá. É uma liderança na comunidade. 

Iracema, 50 anos, mãe de quatro filhos, dois jovens que trabalham fora, em outras 

cidades e duas jovens que são colaboradoras nesta pesquisa e vivem no quilombo. 

Geila do Carmo Silva, 25 anos, tem experiência com escola particular e pública na 

cidade, trabalhou também com jovens e adultos e atualmente coordena o Mais Educação
17

na 

escola da comunidade. 

Maria do Socorro Oliveira Alves, 52 anos, exerce a função de secretária da escola. 

Iêda Soares Silva, professora de Matemática, e tem experiência com duas escolas 

quilombolas, uma das quais foi Brasileira no território quilombola de Rio das rãs. 

Ana Diva Silva Assis, 47 anos, diretora do Colégio Estadual Monsenhor Turíbio 

Vilanova, escola que mantém uma extensão do EMITEC em Araçá/Cariacá. 

Todos estes colaboradores, incluindo os mais velhos da comunidade são pessoas que 

têm um envolvimento com a juventude de Araçá/Cariacá, seja como liderança ou como 

profissionais da educação, seja como familiares de jovens. Todas  são pessoas que foram 

escolhidas sob o critério do papel social que representam para a coletividade e para os jovens.  

Umas são pessoas da comunidade e outras são da cidade que estão no quilombo a trabalho. A 

última colaboradora apresentada é moradora urbana e vai à comunidade esporadicamente, 

mas convive mais de perto com jovens quilombolas na escola da cidade, na qual exerce a 

função de gestora.   

O conjunto dos dados recolhidos nos permitem compreender os jovens localmente, 

tratando-se de uma categoria específica em meio à multiplicidade de juventudes.  E esta 

especificidade nos informa também sobre a diversidade que há entre estes jovens, quanto a:  

Função - alguns trabalham e estudam; outros só estudam e/ou só trabalham  e um dos 

colaboradores não estuda e nem trabalha.
18

 

Lugar onde moram – uns vivem no quilombo e outros moram na cidade por conta da 

exigência da vida moderna no que concerne aos estudos e ao trabalho. 

Estudo – Os jovens estão no Ensino Médio e estudam no meio urbano e, por conta 

disto, vivem do quilombo para a cidade e vice-versa. Mesmo quem já concluiu a 
                                                           
17

  Mais Educação é um Programa do Governo Federal e do Ministério da Educação e Cultura- MEC, que admite 
alunos regularmente matriculados da educação básica, tem um coordenador e diversos monitores. As 
atividades englobam letramento, reforço escolar, desporto e cultura. 
18

 O trabalho aqui é compreendido como trabalho remunerado e não remunerado (este último entendemos o 
trabalho na agricultura familiar). 
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escolarização básica tem experiência com a escola da cidade e com o movimento de ir-e-vir 

todos os dias no transporte escolar. Apenas um estudava no Ensino fundamental e acabou 

abandonando, justificando que “vale a pena não” (DC, Luís Alberto, 14/08/ 2013). Percebi 

então a diferença entre desistir e não encontrar sentido naquilo que faz. Vale ressaltar que 

ainda há jovens que já estudaram em lugares mais longínquos. 

O que compõe a unidade dessa juventude é o intenso vínculo familiar que eles mantêm 

e a escassez de lugares para o usufruto do lazer e dos desportos. Outro elemento que os 

aproxima são os sonhos que os projetam para além de si, de sua realidade e de seu tempo. 

Admitimos haver outros pontos de contato e de afastamento entre os jovens quilombolas. Isto 

denota que, mesmo dentro de um mesmo contexto, há diferentes condições e modos de viver a 

juventude. 

 No próximo capítulo descrevo o contexto da pesquisa, considerando a história do 

município e da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

2.0 Breve Históricos do local da Pesquisa: Bom Jesus da Lapa BA e o 

Quilombo Araçá/Cariacá. 

 
Terra Magia que bela seduz 

Num brado Brasil-Lapa-Bom Jesus. 

 

Rio que banha de sorte, 

A alma da terra que é forte, 

Povo que é todo, é garra, é vida 

Na lida sem cisma, sem morte 

 

Romeiro que vai, romeiro que vem 

Cidade que é norte pra chegar ao Pai 

 

Filhos guerreiros que buscam a paz 

Cultura irrigada em brotos de luz 

Pedra sagrada, tranquila enseada 

Futuro desponta, és tu Bom Jesus 

 

Chegados de barco ou de pau-de-arara 

Depõe em teu seio divina seara 

O fervor oriente que a ti se conduz 

No peito do crente em Bom Jesus. 

(Partes do Hino de Bom Jesus da lapa, letra e música de 

Paulo Gabiru) 

 

O município de Bom Jesus da Lapa é resultado do povoamento em torno de uma gruta 

lendária de estilo gótico que se transformou em santuário no final do século XVII, (o mais 

antigo do Brasil, 1691) sendo eleita à Primeira Maravilha do Brasil
19

 que, antes mesmo deste 

status já atraía romeiros e turistas do país e do mundo. Isto determinou, segundo a 

historiografia, a formação da cidade, apesar do rio São Francisco cortar o seu entorno. 

Vista da BR 349, no sentido Santa Maria da Vitória - Bom Jesus da Lapa, a gruta 

parece um barco lembrando os tempos idos das vias fluviais do rio São Francisco.  Ressalta-se 

que a ênfase no aspecto religioso faz-se notar nas construções das casas mais antigas que 

estão próximas e de frente para o santuário e de costas para o rio. Isso, de certa forma, tem 

influenciado o comportamento das pessoas, prova disso é a projeção do calendário municipal 

em razão da romaria do Bom Jesus da Lapa, cuja intensidade do fluxo de pessoas nesta época 

altera o ritmo da cidade e afeta as demais esferas da vida social como a política, a econômica, 

a cultural e a administrativa. 

Segundo Steil (1996), Bom Jesus da Lapa tem um dos mais importantes santuários do 

nordeste ao lado de Juazeiro do Norte e Canindé, ambos no Ceará. Para este autor, os 

                                                           
19

 Eleita em 2008 através de votos no concurso As Sete Maravilhas do Brasil em um site na internet. Os 
moradores ostentam o título de Primeira Maravilha do Brasil ao santuário do Bom Jesus com muito orgulho. 
Ressalva-se que isso é importante, sobretudo,  do ponto de vista econômico, cuja economia local tem base no 
turismo religioso.  
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romeiros começam a chegar depois do São João, vindo, principalmente, de outras partes da 

Bahia e de Minas Gerais e continua a romaria até a festa de Nossa Srª da Soledade em 

setembro. O que se observa hoje, porém, é que há romaria o ano todo - romaria das mulheres, 

romaria quilombola, romaria da Terra e das águas, romaria do Bom Jesus, romaria da 

Soledade e, cogita-se a consolidação da romaria de Santa Luzia. 

 No apogeu das principais romarias – a do Bom Jesus da Lapa e a de Nossa Senhora da 

Soledade que acontecem em agosto e setembro, respectivamente, percebe-se o “milagre” da 

elasticidade do perímetro urbano para comportar um aglomerado tão grande de pessoas. 

Alguns moradores aproveitam da situação e se amontoam em casas de parentes para alugarem 

suas casas que, temporariamente se transformam em rancharias para romeiros. 

 A gruta é uma interessante e solitária formação rochosa de calcário, ou seja, é isolada 

de todo relevo, fazendo com que o rio não passe de um mero acidente geográfico. Enfatiza-se 

assim, um ar de predestinação dentro dos mistérios que envolvem as lendas sobre a “Igreja da 

Lapa que é feita de pedra e luz”, como ressoa o cântico na voz dos fiéis.  

 Há, porém, pessoas empenhadas em dar visibilidade a outros aspectos, o ambiental, 

por exemplo, lembrando as ações de ONG’s como Morro Limpo; a iniciativa da parceria da 

EBDA, IBAMA e UNEB (Campus XVII de Bom Jesus da Lapa) com um projeto que foi 

executado durante anos nas principais romarias que objetivou uma educação ambiental 

pautada na sustentabilidade com atenção especial para o cuidado com o lixo e com a limpeza 

do rio. Embora este tenha sido extinto e foi um trabalho pontual, causou impacto no 

comportamento das pessoas.  

Outras iniciativas são provenientes de programas e órgãos do Governo Federal como o 

Ministério da Integração Nacional que, através da CODEVASF, efetiva a revitalização do São 

Francisco relacionado ao controverso processo de transposição.
20

 

O município está cravado no sertão baiano, no centro oeste do Estado e mesorregião 

do São Francisco e faz parte do polígono da seca com um índice pluviométrico de 833mm, 

distribuídos de forma irregular ao longo de todo o ano. O clima quente e seco e de elevada 

temperatura varia de 18 a 33 graus centígrados, fazendo aumentar a sensação térmica. Já 

houve registro de pico de 40 graus centígrados. Sua vegetação é constituída de plantas baixas 

e ralas com características alternadas dos biomas Caatinga e Cerrado.  

Segundo o IBGE (2010), o município fica a 796 quilômetros da capital baiana e se 

limita ao norte com Paratinga, ao sul com Malhada, a leste com Riacho de Santana e a Oeste 

com Serra do Ramalho. Outro aspecto importante de sua identidade consiste em dividir com 

                                                           
20

Somente em 2006 foi investido 1,6 milhão que é uma parcela dos 4 milhões do total destinado para Bom Jesus 

da Lapa. Disponível em WWW.codevasf.gov.br,acesso 16/12/2013.  

 

http://www.codevasf.gov.br,acesso/
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outros dezesseis municípios os benefícios de ser parte do Território Cultural do Velho 

Chico.
21

 Segundo o Censo Agropecuário e Contagem da população, IBGE (2010), Bom Jesus 

da Lapa abriga no município de área de 4.200 quilômetros quadrados uma população de 

63.508 habitantes, tendo na área rural 20.397 habitantes e 43.111na área urbana. 

As principais atividades econômicas são o turismo religioso, a agricultura irrigada, a 

pesca e o comércio. O Projeto Formoso tem sido de grande importância econômica na 

produção e exportação de banana e de outros produtos agrícolas, ao lado do desenvolvimento 

de uma agricultura familiar no interior dos pequenos lotes. 

A respeito da historiografia oficial, teria sido Duarte Coelho, o donatário da capitania 

de Pernambuco quem primeiro avistou o morro quando fazia suas viagens de exploração entre 

1543-1550. 

A história do povoamento do município, porém, é a que está mais fortemente na 

memória coletiva. Dividindo-se em antes e depois do monge português Francisco Mendonça 

Mar que chegou à gruta em 1691, habitando-a durante 13 anos que, segundo a lenda, vivia 

entre nativos e animais selvagens. Este homem era um monge que se despojou de bens 

materiais e partiu em peregrinação para cumprir penitencia. Segurando a imagem do Bom 

Jesus, caminhava pelo sertão até chegar no morro à direita do rio São Francisco onde já havia 

currais de gado. A gruta passou a ser a sua morada e ponto de passagem e de encontro de 

viajantes, aventureiros, mascates e curiosos.
22

 

Padre Olavo Pires Trindade
23

, aborda sobre a passagem de uma diversidade de  

pessoas em Bom Jesus da Lapa, mais  precisamente no santuário, tanto de pessoas comuns 

quanto de vultos históricos. Segundo o sacerdote, caçadores de ouro, mascates e vaqueiros 

faziam pouso no santuário por devoção e para rezar, fazer promessa ou render graças junto à 

imagem do Bom Jesus e de Nossa Srª da Soledade. Bandeirantes paulistas como João Amaro 

Maciel e depois Matias Cardoso que, descendo o São Francisco para lutar contra o quilombo 

dos Palmares ou para sujeitar índios sublevados, depositavam no chão suas armas para 

rezarem no santuário. Segundo o padre, todos ficavam tocados pela graça e pelas virtudes do 

monge da gruta. 

A gruta, além de ser local de passagem e parada obrigatória de curiosos e devotos, 

acabou atraindo muita gente que foi fixando morada gradualmente nas suas imediações. 

                                                           
21

O Território Velho Chico abrange uma área de 47.804,8 km quadrados com um total de 354. 483 habitantes, 

sendo 202.972 rurais e 151.511 urbanos. 
22Ver mais em Resenha Histórica de Bom Jesus da Lapa de autoria do Monsenhor Turíbio Vilanova Seguro 
(sacerdote especial, capelão e vigário do santuário de 1933 a 1956). Bom Jesus da Lapa: Gráfica Bom Jesus, 
1987. A obra Santuário de Bom Jesus da lapa do PE. Lucas Kocik CSSR, da mesma editora publicada em 1988, 63 
ed. Referência importante para conhecer a história do lendário monge da gruta. 
23

 Texto santuário de Bom Jesus da Lapa: espírito de penitência e oração, disponível em 
WWW.catolicismo.com.br. Acesso em 18/12/2013. 

http://www.catolicismo.com.br/
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Conforme a historiografia oficial, em 1750 algumas moradias foram construídas formando um 

arraial composto de 50 casas. Em 1852 esse número cresceu para 128 casas com 250 

habitantes. Em 1890 deixou de ser arraial para ser uma vila, depois constitui-se município em 

1923. Em 1931 ficou conhecida como Lapa e em 1935 recebe o nome que se mantém até hoje 

em homenagem ao Bom Jesus da Lapa  

Segundo Barbosa (1996) o monge fundador do santuário foi também quem iniciou a 

romaria do Bom Jesus. Porém, não descobriu o morro, haja vista que quando chegou na Lapa  

já havia acampamento e empregados do Conde da Ponte, vaqueiros da fazenda do Morro, 

conhecida também como fazenda Itaberaba. 

Em relação ao Conde da Ponte, título honorífico outorgado ao senhor Antônio Guedes 

de Brito, Souza e Almeida (1994) afirmam que ele foi beneficiário das terras que compreendia 

a área entre Morro do Chapéu e as nascentes do Rio das Velhas. Conquistou esse latifúndio 

por meio de Carta Régia em 1663 e a região de Bom Jesus da Lapa fazia parte dessa sesmaria. 

Ele organizou bandeira para entrar imediatamente nesse território onde criou fazendas de 

gado, uma das quais foi a fazenda do “Morro”, que bem mais tarde ficaria conhecida como 

Bom Jesus da Lapa.  

Segundo os autores supracitados, no período colonial o Brasil era governado por duas 

famílias portuguesas; a Guedes de Brito da Casa da Ponte que montou seu morgado
24

 no 

sertão da Bahia com gados e terras grilados da Casa da Torre e com títulos de honra, 

sesmarias e postos de comando. A outra é a família Garcia d’Ávila da casa da Torre em 

Salvador que construiu seu morgado, montando fazendas de gado ao longo do rio São 

Francisco, incentivando a penetração de pessoas por todos os estados do norte e do nordeste, 

atacando índios e roubando suas terras. 

 Desta forma, deu-se a colonização na região do Vale do São Francisco. Segundo 

Carvalho (1995), no lado esquerdo do São Francisco assentava-se o domínio territorial de 

Garcia d’Ávila e o lado direito do rio pertencia à família Guedes de Brito. 

Este período de Antônio Guedes de Brito como sesmeiro da Casa da Ponte marcou a 

população da margem direita do rio com intensa dominação. Os sesmeiros não residiam em 

suas terras e as arrendavam para quem tivesse interesse em explorá-las e isso se dava às 

expensas do trabalho cativo. 

A supressão das sesmarias só se dá com a resolução de 1822 que proibia as concessões 

de terra que constituía os sesmeiros e estes deveriam permanecer apenas em terras cultivadas 
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 Morgado é um bem inalienável vinculado à posse de um título de nobreza, transmitido apenas via herança 
ao filho primogênito, sendo, portanto, não comercializável. 
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e as não cultivadas seriam devolutas. Segundo Carvalho (1995), isso não se efetivou, pois, as 

doações do Estado continuavam acontecendo de forma escusa. 

Vinte e oito anos depois, 1850 foi criada a Lei de Terras que restringia legalmente a 

posse de terras para quem pudesse comprá-la, excluindo, desta forma, ex-escravos, índios, 

posseiros/meeiros. Quanto à posse fundiária, sabe-se que vários grupos e indivíduos a 

detinham mesmo sem legalização, além disso havia terras de aldeamento que eram reguladas, 

muito embora a política indigenista de então propugnasse a gradativa miscigenação dos índios 

para deslegitimar direitos territoriais. 

Destarte, a exploração do trabalho escravo que se estendeu por todo período colonial 

não se extinguiu por completo se considerarmos que na Velha República houve outras formas 

de exploração mediante a troca de favores articulados pelo coronelismo que deu origem aos 

meeiros, posseiro, agregados
25

, além dos famigerados currais eleitorais.  

Depois da abolição não houve nenhuma política de integração social dos ex-escravos 

porque quem tinha influência no contexto político, quer sejam monarquistas, quer sejam 

republicanos se anteciparam aos fatos da abolição, criando a lei de terras referida 

anteriormente. 

Considerando os diversos movimentos de resistência e organização dos negros e 

implementação de diversas leis
26

 desde antes da abolição, os negros conquistaram direitos 

através de diversas frentes, a exemplo da Constituição Federal de 1988,com o artigo 68 do Ato 

das Disposições Transitórias em que o Estado fica responsável por outorgar o título de terra 

aos quilombolas. Porém, os negros não se resumem a esta parcela que vive em comunidades 

rurais, hoje classificados neste amplo arco da categoria quilombo, como comunidades de 

resistência, havendo, portanto, muito ainda por conquistar. 

A abordagem histórica oficial que atravessa Colônia, Império, Velha República e 

início da Nova República silencia sobre a presença de quilombolas e indígenas na região, já 

assinalado no estudo de Almeida (2010). 

Segundo Dutra
27

, a história brasileira e baiana relegou por muito tempo a presença 

negra na região do São Francisco. Na história oficial os bandeirantes são os grupos 

responsáveis pela conquista no interior do Brasil, entretanto, podemos observar que papel 

singular tiveram os índios e os negros na formação de quilombos, sendo igualmente 

                                                           
25

 Posseiro é o trabalhador que tem direito à posse da terra, mas não tem documentos que prove que ele é o 
proprietário. Meeiro ou parceiro é o trabalhador que divide o resultado do seu trabalho ao meio com o 
proprietário da terra. Sobre esses termos ver Menezes (2001 apud MACÊDO, 2010), para quem posseiro e 
meeiro é o trabalhador fixo na fazenda que trabalha também na agricultura de subsistência paralelamente. O 
agregado é aquele que desenvolve laços pessoais com o proprietário. 
26

 Como Lei do sexagenário, lei do ventre livre, lei da vadiagem. 
27

 DUTRA, Nibaldo Osvaldo. In: História do Rio das Rãs à Mangal: comunidades quilombolas do baixo médio São 
Francisco, disponível em WWW.anpuhsp.org.br. Acesso 18/12/2013. 

http://www.anpuhsp.org.br/
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responsáveis pela manutenção do território sob a guarda e domínio luso-brasileiro. Segundo 

este autor, esses são nossos verdadeiros heróis esquecidos pela história. 

Sobre a presença indígena na referida região do médio São Francisco, é possível 

localizar no Mapa Curt Nimuendaju
28

 os grupos Tupina e Amoipirana macro região do rio 

São Francisco nos sertões da Bahia. Esta presença é corroborada por Couto (2000) que, 

segundo ele havia tribos indígenas identificados como Tapuias, Tupinas e os Aimoipira, 

conhecidos como “os da outra banda do rio”, e que constitui um ramo dissidente dos 

Tupinambás após ter sido derrotado por estes em sucessivas guerras. 

Só recentemente, as lutas e organizações sociais dos negros versus concentração 

fundiária vêm á tona nas pesquisas antropológicas na ocasião de produção de laudos que 

apresentam as peças técnicas que dão certificados às comunidades negras como 

remanescentes de quilombo. 

Hodiernamente, Bom Jesus da Lapa se destaca pela diversidade de comunidades 

quilombolas, e, quiçá foi por esse motivo que a cidade sediou o I CONAQ - Comissão 

Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas
29

. Esta marca da 

identidade lapense tem ganhado cada vez mais importância no cenário nacional e despertado 

atenção de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, como Silva (1998 ), Sousa e 

Almeida (1994), Almeida (2010), Macêdo, (2008), etc. 

 Apresentaremos a seguir a história da comunidade quilombola Araçá/Cariacá. 

 

2.1 O Quilombo Araçá/Cariacá 

 

O processo histórico desta comunidade se insere na história fundiária discutida na 

primeira parte deste capítulo e se desenrola à margem direita do rio São Francisco, a partir do 

período colonial. Nesta época, as terras da Casa da Ponte, inclusive a fazenda Volta de Baixo 

que hoje é Araçá/Cariacá passaram a pertencer a senhora Joana de Brito, neta de Antônio 

Guedes de Brito e após a sua morte, suas propriedades foram herdadas pelo senhor Manoel 

Saldanha da Gama (seu esposo). Em 1832, os procuradores de dona Maria Constância de 

Saldanha Oliveira e Souza, a então Condessa da Ponte, outorga poder ao senhor Francisco 

Malheiro para vender suas terras no rio São Francisco, inclusive a fazenda Volta 

(CARVALHO,1995). 

Segundo Tavares (2003), essas terras se tornam, posteriormente, propriedade da 

senhora Joana de São João, viúva do procurador da Casa da Ponte que contrai matrimônio 
                                                           
28

 Mapa Curt Nimuendaju. Rio de Janeiro: IBGE, 1944. 
29

 Ano de 1996, segundo o PNED. Informações disponíveis em WWW.pnud.org.br/unv/projetos.php/idunv=15, 
acessado em 09/008/2009. 
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com José Antonio da Silva Castro, militar, conhecido pela alcunha de “O Periquitão” por ter 

participado da Revolta dos Periquitos. Sua descendência deu origem por parte materna a um 

neto proeminente na história da Bahia: Antônio Castro Alves, o conhecido poeta dos 

escravos. 

Com a morte de dona Joana de São João, as terras da fazenda Volta se tornam posse 

do major  Castro e posteriormente passa às mãos da família Castro e Tanajura, família 

tradicional de Caetité – Bahia
30

.Tempos depois a fazenda se dividiu em duas: Araçá e Cariacá 

de propriedade de Rubens Lucena e  Anísio Borges, respectivamente. 

Sobre o nome das fazendas, Araçá ficou assim conhecida porque existia em grande 

quantidade na região uma planta com esse nome. Suas características são de uma goiabeira: 

travosa, comestível, porém é uma espécie muito miúda, tanto a planta em si, quanto o fruto. 

Ao nome Cariacá as pessoas da comunidade atribuem uma origem indígena, cujo significado 

elas ignoram.  

 Araçá/Cariacá é reconhecida como remanescente de quilombo
31

, localizada 

geograficamente a 20 quilômetros do município de Bom Jesus da Lapa – Bahia, na 

mesorregião do São Francisco, cujo município abriga diversas comunidades “remanescentes” 

de quilombos, a exemplo de Rio das Rãs que se destacou no cenário nacional e internacional 

pelos conflitos fundiários que se desenrolaram durante muitas décadas até ter seu auto–

reconhecimento consolidado na década de 1990. 

 O antigo latifúndio se transformou no Território Araçá/ Volta formado pelas 

comunidades de Cochos, Patos, Retiro e Pedras que tem uma população de aproximadamente 

750 habitantes distribuídos em 124 família.  

 Apesar de apresentarem algumas características comuns, cada uma destas 

comuninades acima tem, a seu modo, experiências diferentes de ser quilombola. Muitas destas 

comunidades ainda estão em processo de reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares.  

                                                           
30

 Estes nomes tem relação direta com a historia de origem do quilombo, através da qual o laudo antropológico 

confere à comunidade Araçá/Cariacá o título de remanescentes de comunidades quilombolas. Isto será discutido 

com mais profundidade neste capítulo. 
31

 A expressão remanescente de quilombo está no artigo 68, no Ato das Disposições Constitucionais 
transitórias- ADCT, subjacentes às discussões sobre o o Patrimônio Cultural Brasileiro nos artigos 215e 216 da 
Constituição federal em que o Estado aparece como responsável pela emissão do título de terra reconhecendo 
a propriedade aos remanescentes de quilombos que estiveram ocupando suas terras.  
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Limita-se ao norte com Curral das Vargens, ao sul com Lagoa do Peixe, ao leste com a 

fazenda Alegre e a oeste com o rio São Francisco.

 

Figura 1 - Croqui do Assentamento Araçá/Volta, elaborado manualmente, fixado no mural da Sede da 

Associação Quilombola para fins específicos. (Foto: Kleide, 14/10/2012). 

 

A comunidade possui um aglomerado populacional em torno de 750 habitantes, com 

uma estrutura geofísica característica de área de reforma agrária, com casas populares 

divididas em lotes individuais (algumas estão vazias) e uma área coletiva para produção. 

Há também uma área de reserva ambiental que, segundo Sr. Raimundo, não foi 

demarcada (DC, 10/10/2013). 

Oportunamente, cabe uma breve descrição do que há na comunidade. Existem duas 

igrejas com porte de capela por serem pequenas, sendo uma protestante e a outra católica. Há 

duas casas de farinha, uma mecanizada e outra artesanal, uma casa-sede da associação, uma 

casa de arte quilombola com estrutura de uma cooperativa de mulheres com dez máquinas de 

costura (que poderia compor a economia local), a maioria sem operadoras, pois há apenas 

duas costureiras trabalhando. Há também dois bares, onde funciona um modesto comercio de 

mercearia e um deles tem uma panificação caseira. 

No ano de 2013 todas as moradas foram contempladas com as cisternas da Asa- 

Articulação do Semiárido Brasileiro do Governo Federal que é um programa de convivência 

com a seca. 

As formas de manifestação cultural apontam a singularidade do grupo na construção 

dos significados de pertencer a uma existência partilhada como remanescente de quilombo, 

sendo as principais: samba de roda, reisado e folia de N. Srª Aparecida e hoje um pouco 

abandonado, o samba chula. 

O samba de roda é apresentado em eventos da comunidade e na cidade como um dos 

traços culturais dos quilombolas. O reisado acontece mais comumente no mês de janeiro e a 
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folia de Nossa Senhora Aparecida no mês de outubro, por ocasião dos festejos desta santa que 

é a padroeira da comunidade. Esta festa começa na verdade com os preparativos no final do 

mês de setembro ou já no início do mês de outubro, quando os/as cantadores/as devotos/as 

passam com a bandeira, arrecadando esmolas em nome da santa para angariar recursos para a 

compra de flores para enfeitar a Igreja, fogos e para os comes e bebes. Na folia de Nossa 

Senhora Aparecida são apresentados o chula e o reisado. Eis a cantiga entoada em ritmo de 

chula, uma tradição em homenagem a Nossa Senhora Aparecida enquanto passa a bandeira 

em visitas às casas: 

 

Entra, entra minha bandeira por essas salas adentro 

Vem pedir a sua esmola senhora de lá de dentro 

Senhora de lá de dentro não tem esmola pra dar 

Corre o canto desta casa, nela mesma há de encontrar 

Quem der esmola a essa santa 

Dê-la de bom coração 

Nossa senhora dá outra no reino da salvação[...].(ALMEIDA, 2010) 

 

Para organizar a festa há o festeiro que é chamado de Imperador, mas pode ser uma 

mulher que a denominação continua a mesma e um responsável pela arrumação do andor. 

Durante os três dias de reza há dois responsáveis pela noite das crianças, geralmente, adultos e 

do sexo feminino e para a noite dos homens mais duas pessoas são escolhidas e duas para a 

noite das mulheres. Os responsáveis emprestam seus nomes na base do trabalho voluntário e, 

ainda assim, vão para o sorteio onde também são escolhidos o imperador e o responsável pelo 

andor. Os sorteados são os escolhidos de Nossa Srª Aparecida para a realização da festa.   

Desta forma, estão garantidos os nomes para tomarem conta de todos os aspectos da festa e 

estarem à frente das rezas que acontecem à noite na Igreja e no último dia da sequencia de 

orações que é umtrido,um padre vem da cidade para fazer a celebração da missa. 

Os mais velhos são os guardiões da tradição cultural e se preocupam em preservá-la, 

como podemos conferir na fala do senhor Raimundo sobre as coisas que estão se perdendo no 

tempo em relação à cultura local: 

 

De premero, o povo não tinha televisão, não tinha rádio e dava boca da noite, aqueles 

rapaizim ia cantá roda. Hoje em dia acabou, ninguém viu falar mais [...]cantá roda, 

jogar verso. A não ser aquelas pessoa que gosta de sambar... tinha aquelas pessoa 

mais véa que ia bater tambor, mais hoje acabou. Isso aí, quando os mais véi vai pra 

u’a festa que tá sambano, os mais novo fais é algazarra. Os mais véi tá sirvino é de 

besta. (E, Sr. Raimundo, 10/10/2013?). 
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Na fala acima, fica evidente que as tecnologias hoje estão substituindo os espaços que 

serviam de interação entre as pessoas antigamente e que são responsáveis por fazer 

desaparecer aspectos culturais importantes para a comunidade. Em outro momento ele reforça 

isto ao falar das formas de diversão dos jovens hoje em dia: 

 

A (juventude XXX) de hoje vai pra festa, chega lá é o som. O som tá tocano bem alto 

e aí junta os homi e ar muié, todo mundo dançano sozim. Alí um bate no outro, 

desanda e vai. É diferente. Meu tie disse que ele procurano o fie: - Cadê foi pra festa? 

Teve boa? – É,teve. E disse que a festa foi boa. Um dança pra lá, outro dança pra cá, 

quando chega perto da moça, a moça vai pra lá. - Tô cansado de dançá sozim/ 

(referindo-se à fala do primo, XXX)... pruquê mais a moça ele não tava 

dançano[...](E, Sr. Raimundo, 10/10/2013). 

 

Sabe-se que o som eletrônico, a tecnologia de modo geral, não é a única responsável 

pela mudança cultural, mas as formas de interação que os jovens estabelecem com outros 

espaços simbólicos de representação da realidade, como a cidade, por exemplo, colaboram 

com este fato. 

Lembra com saudosismo as festas de seu tempo animadas pelo som da sanfona e do 

violão, época em que eles caminhavam a pé umas 5 léguas. Segundo seu Raimundo, havia um 

cobrador que saía na festa com uma bolsa para pagar o sanfoneiro e quem pagava era os 

cavalheiros”. Eles dançavam baião, masuca
32

, bolero e xote e hoje os jovens nem sabem o que 

é isso (E, Sr. Raimundo, 10/10/2013). 

À parte os movimentos culturais e festividades locais, o povoado parece não ter vida 

noturna. Final de tarde as pessoas se despedem do dia passeando de moto ou caminhando a pé 

para casa dos vizinhos, pois, apesar da comunidade ter sido contemplada com o Programa Luz 

para Todos em 2004, falta iluminação pública e, as saídas das pessoas à noite, só em caso de 

emergência.  Todos se recolhem muito cedo dentro de casa.  18:30 horas, quando o ônibus 

escolar passa para transportar os estudantes do último turno do dia,  já está tudo escuro e só se 

vê alguns jovens na estrada esperando a condução escolar para ir estudar na cidade. Os jovens 

quilombolas lidam com essa dificuldade de viver na itinerância cotidiana do quilombo para a 

cidade e vice-versa em busca de complementarem seus estudos
33

.  

A seguir, propomos uma discussão sobre os conflitos fundiários que ocorreram na 

comunidade que, de certa forma, foram responsáveis pela organização política de hoje em 

Araçá/Cariacá.  

 

 

                                                           
32

Masuca é um ritmo parecido com a valsa, só que esta é apenas um passo para um lado e outro para o outro e a 

masuca são dois passos para um lado e dois para o outro. 
33

 Abordaremos sobre isso, oportunamente, na parte sobre a educação. 
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2.1.1 Conflitos fundiários e organização política 

 

A história da comunidade de Araçá/Cariacá é a história da sua própria organização 

política. 

 O contexto atual da comunidade denota uma vida tranquila se considerarmos as tensões 

que há na sociedade contemporânea e se levarmos em conta também o seu passado que dividiu 

a comunidade entre, fazendeiros de um lado e agregados e posseiros de outro em contendas de 

terras. Hoje não há uma desigualdade social tão marcada. A referida tranquilidade também se 

dá em relação a outros contextos etnográficos que envolvem a vida de jovens
34

, sem negar, 

entretanto, as  relações de poder dentro da comunidade, pois onde há relações humanas, há 

hierarquias e,  inevitavelmente, há diversas disputas em jogo. 

No passado, as questões fundiárias na mesorregião do rio São Francisco marcaram a 

década de 1970 com muitos conflitos entre latifundiários e pequenos produtores, época em que 

o Governo Federal começou a investir alto no desenvolvimento regional através da 

CODEVASF (MACÊDO, 2010). 

Um caso emblemático do que ocorreu neste espaço/tempo referido acima foi a morte do 

advogado Eugênio Lira em 1977
35

. Este fato atesta os conflitos que envolveram as questões de 

terra nesta região, sendo este homem a vítima fatal nesta relação de poder por abraçar a causa 

dos posseiros de terra que vinham sendo ameaçados de morte pelos latifundiários e grileiros da 

região, forçando-os a abandonarem suas terras. 

 Em Bom Jesus da Lapa – BA, os donos das fazendas Aracá e Cariacá tiveram a 

estratégia de dificultar a vida dos produtores, privando-os de plantar suas roças, pescar e caçar, 

bem como construir suas casas. Muitas famílias foram expulsas de suas terras, umas resistiram 

e outras foram embora. Esses conflitos começaram na década de 1980, quando a fazenda Araçá 

era propriedade de Rubens Lucena e Cariacá pertencia a Anísio Borges. A situação foi ficando 

insustentável. Os posseiros começaram a pagar tributos aos fazendeiros com 24 dias de serviço 

por ano e mais R$ 5,00 ( cinco reais) por cada cabeça de gado, caso quisessem permanecer 

morando ali com suas famílias. 

Os moradores começaram então a se organizar e contaram com ajuda externa de 

entidades como CETA, PT, CRQ e tiveram o imensurável contributo da CPT, entidade ligada à 

Igreja católica que abraçou a causa dos quilombolas até alcançarem a vitória. 

                                                           
34

 Ver Abramovay et al(1997) sobre jovens de Samambaia – DF. 
35

O ocorrido foi na época em que trabalhou na FETAG na cidade de Santa Maria da Vitória – BA  que dista 98 

Km de Bom Jesus da Lapa – BA. 
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A comunidade contou também com o apoio das comunidades de Rio das Rãs do 

município de Bom Jesus da lapa e Mangal/ Barro Vermelho do município de Sítio do Mato que 

já empunhavam uma luta na justiça contra outros latifundiários. 

Os moradores formaram um movimento político e, através desta articulação, criaram a 

Associação dos Pequenos Produtores de Araçá/Cariacá em 1996 e no ano de 2001 começaram 

aparecer os primeiros frutos dessa luta: O INCRA – instituiu o Assentamento Araçá/Volta, 

reconhecendo-o como área de Reforma Agrária. 

Em 04 de junho de 2004 Araçá/Cariacá é reconhecida e certificada pela Fundação 

Cultural Palmares como Comunidade “ remanescente” de quilombos e hoje aguarda a posse 

definitiva da  terra de forma a contemplar todo o território. Para Almeida (2010), a luta pela 

posse da terra e o processo de legalização do seu território trouxe marcas positivas na 

identidade quilombola e os moradores tiveram mais liberdade para cultivar a terra.  

Em 2006 os moradores reestruturam a Associação para contemplar filiações de pessoas 

de todo o território e passou a ser denominado de Associação Agropastoril Cultural Quilombola 

de Araçá/Cariacá, fortalecendo-se politicamente. Hoje esta associação conta com quase 200 

filiados. 

O associativismo constituiu a organização política inicialmente, haja vista que hoje se 

encontra em crise que foi se agravando, gradativamente, pois, conforme o Sr. Raimundo: “eu 

sou dos veterano que lutou por isso aqui. Quando nóis começou tinha uns 30, quando acabou só 

era 14” (E, Sr. Raimundo, 10/10/2013).Quando terminou o processo de reconhecimento da 

comunidade como remanescente de quilombo só restavam poucas pessoas, denotando um 

enfraquecimento no movimento.  

Um fato recorrente registrado no diário de campo é corroborado por este senhor. 

Segundo ele, o futebol tem tido prioridade em detrimento dos assuntos coletivos: 

 

Esse negócio daqueles torneio ai, foi, foi, foi e o povo já não gostava de ir pra reunião, 

aí agora é que foi!(/) Diz o presidente que é pruquê o povo não ia e tinha veis que 

tinha 30, 40, 50. Tinha veis que tinha 10, 5. Aí rodava por ali e ia embora. Mais 

quando tinha de 40 acima já tinha reunião (E, 10/10/2013). 

 

A falta de quorum foi uma constante nas reuniões dos associados e as decisões 

importantes eram proteladas porque os poucos presentes não tinham força de voto.  

Ele aborda também sobre o individualismo que existe entre os associados: 

 

Só tem casa cheia quando vai sair dinheiro. Se falar assim: amanhã vai vim um aqui e 

vai assiná um projeto e vai ser tanto pra cada uma pessoa. Que hora é? É 6 hora, não 

faltava um (/). Quanto mais aqueles treitero que não gosta de ajudá a associação é os 

que quando eu chegava lá, já tava. Mas a não ser...falou que é pra fazer outa coisa a 

bem da associação, não aparece um (E, Sr. Raimundo,10/10/2013). 
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Este caráter individualista é um traço cultural da modernidade, sobretudo no meio 

urbano. A ausência de estudo que comprove a presença deste fenômeno no meio rural deve-se à 

falta de estudo sobre esta temática, pois as pesquisas que existem se concentram nas cidades. 

Esta análise sobre o individualismo carece de uma melhor contextualização das relações sociais 

e políticas locais e como em todas as relações sociais, há diversas disputas como luta de classe, 

por privilégio, por reconhecimento, por direitos e não queremos enveredar por este caminho 

por demandar estudos mais profundos, além do risco de fugir dos propósitos deste estudo. 

Contudo, devemos considerar também a possibilidade desse fenômeno poder ajudar a 

compreender nosso objeto no sentido de revelar a relação que há entre individualismo e os 

projetos de futuro dos jovens e/ou como estes projetos individuais podem ser conciliados com 

as demandas coletivas. 

Ademais, há uma evidência de que o associativismo local esteja ameaçado pela apatia e 

pelos interesses pessoais conforme é possível interpretar a narrativa do colaborador acima. 

Outra forma de organização comunitária é o parentesco. Isto é visível a partir da 

estrutura geofísica do quilombo. No centro da comunidade estão concentradas as casas das 

lideranças comunitárias
36

 e seus familiares, exceto a casa do presidente da Associação que fica 

bem distante. Em relação à construção das moradias, assim que cheguei ao quilombo percebi 

de imediato a proximidade das casas de parentes que vivem em torno de um patriarca ou de 

uma matriarca. Quando eu no exercício da pesquisa precisava da informação sobre a 

localização de alguém e perguntava a algum morador:-  E a casa de fulano, onde fica? Ele 

respondia: - Ah, é meu filho, fica logo aí na frente. Tal proximidade na construção das casas 

obedeceu ao critério de parentesco na organização comunitária. As observações e as conversas 

com o Sr. João Paulo, presidente da associação confirmaram estas impressões.
37

 

 Encontramos ponto de contato em relação à formação da comunidade em Messeder e 

Martins (1991): 

 

A organização social se realiza claramente por intermédio de dois elementos 

fundamentais, território e parentesco, articulados em uma simbiose tão estreita que 

apenas operacionalmente é possível separá-los. A terra é referência de parentesco. 

‘Se é do bolo’ é parente, dizem os nativos [...] é óbvio que tal imbricamento é fruto 

de uma construção histórica comum, envolvendo diversos outros aspectos que 

remontam a um passado longínquo. (p. 42). 
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 Há similaridade em relação à organização espacial da comunidade Tupinambá neste aspecto tratada por 
MESSEDER, Marcos L. Lopes e FERREIRA. SONJA, Mara M. Educação escolar entre os Tupinambás da Serra do 
Padeiro: reflexões sobre a prática docente e o projeto comunitário (p 185-198). In: Revista da FAEBA. Educação 
e Contemporaneidade. Salvador, v. 19, n. 33, p. 147-158, jan/jun, 2010. 
37

 A dissertação de Macêdo (2010) corrobora esta afirmativa. 
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 Há ressonância desta organização também em Freire (2012), numa pesquisa com 

jovens no quilombo de Capoeiras no Rio Grande do Norte. Segundo ela, “a espacialidade das 

casasestão (sic) organizadas em torno de um patriarca ou matriarca, conforme o que chamam 

de território de parentesco.”. 

Portanto, a organização social do grupo se caracteriza pela existência de grupos 

familiares desde a origem da comunidade, cujo grau de parentesco serviu para definir o 

quilombo: “É um lugar que só mora parente” como informou um jovem (E, Luís Alberto, 

12/05/2013). Este é um dos aspectos da identidade local. 

Para Machado (2013)
38

, a família é o grupo de referência, pois fornece valores, normas 

e modelo de atitudes, de opinião e de comportamento a seus membros. 

As referências pessoais no quilombo se dão pela filiação: Maria, filha de dona Elcídia. 

Neste exemplo a filha é identificada através da matriarca. No interior do quilombo, esta é a 

forma pela qual as pessoas se conhecem e se reconhecem: pelas relações familiares. Portanto, a 

formação comunitária se constitui de laços de parentesco e vale destacar que os casamentos em 

sua maioria são realizados entre primos e primas, a chamada endogamia. 

 

2.1.2 Organização econômica 

 

A base da produção da comunidade é a agricultura familiar. É digno de nota a 

informação do Censo Rural do IBGE
39

 sobre a agricultura familiar, responsável por produzir 

mais de 70% dos alimentos do povo brasileiro, apesar deste tipo de produção contar com 

pouca terra e com parcos incentivos de financiamento e crédito para produzir. 

No meio rural, 84% dos estabelecimentos desenvolvem agricultura familiar com 24% 

apenas do território ocupado, considerando que a maioria das terras está nas mãos dos 

latifundiários. Estes produzem apenas 15,4% e é somente para o agronegócio, ou seja, apenas 

15% dos proprietários de terra concentram 75% da área produtiva no país (IBGE, 2010). 

Em relação à geração de emprego, a agricultura familiar conta com 12.3 milhões de 

pessoas ocupadas no campo, que corresponde ao percentual de 74,4% de todos os empregos 

no meio rural contra 4,2 milhões de ocupação promovidas pelo agronegócio (que corresponde 

a apenas 25% de todos os empregos).De cada 10 empregos no campo, 7 é proveniente da 

agricultura familiar. Em suma, é a agricultura familiar que gera a maior parte  da produção 
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Hilka Vier Machado. A identidade e o contexto organizacional: perspectivas para análise. Disponível em 
WWW.scielo.com.br. Acesso 06/06/2013. 
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 Instituto Brasileiro de Geografia e estatística – IBGE/Censo Rural, 2010. Disponível em 
WWW.mpabrasilis.wordexpress.com. Acesso em 27/09/2013. 

http://www.scielo.com.br/
http://www.mpabrasilis.wordexpress.com/
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(mais de 70%) para o povo brasileiro e é quem mais emprega gente no campo, mesmo tendo 

menos crédito e pouca terra.    

É neste universo de produção que o quilombo se insere. 

A organização econômica da comunidade está diretamente associada à maneira como 

os membros da comunidade produzem sua base material para o sustento da vida, como a 

agricultura, a pesca e prestação de serviços. A melhoria nas condições de vida do grupo é 

perceptível no aumento do nível do poder de compras. As moradias estão equipadas de eletro 

doméstico como geladeira, televisão, aparelho de som, antena parabólica que proporciona um 

determinado nível de conforto, bem como o uso de aparelho celular que há sempre mais de um 

em cada casa, sendo esta uma das principais aquisições dos jovens. 

 Quanto à oferta de serviços públicos, a comunidade não possui um posto de saúde, 

apesar de ter uma agente de saúde, não contém serviço de telefonia pública nem iluminação 

elétrica. Dos dois prédios escolares, apenas um funciona com ensino regular até a 8ª série. O 

Ensino Médio é ministrado a distancia, mas tem poucos usuários desta oferta educacional. 

É importante perceber que a aquisição de bens materiais é proporcional ao nível de 

renda das pessoas e ao acesso à financiamento através de projetos em bancos que fornecem 

créditos rurais como o PRONAF
40

. Sendo assim, aplicamos um questionário para compor um 

quadro da organização econômica dos moradores. 

 A organização econômica se baseia, além dos modos de produtividade do grupo, na 

dimensão ambiental no que diz respeito à captação e uso dos recursos ambientais. Fizemos um 

levantamento através de aplicação de um questionário, cujos itens são: renda, projeto de 

crédito rural (para fomentos agropecuários), roça, horta e criação de animais, aplicados a uma 

parcela desta população que corresponde a 25% do total das 98 famílias que existem no 

quilombo. 

No item renda, consideramos os rendimentos provenientes de assalariamento das 

pessoas ativas e das aposentadas e pensionistas e os rendimentos oriundos de benefícios do 

governo como o bolsa-família. 

 96% dos informantes revelaram que tem rendas oriundas de assalariamento, 

aposentadoria e do Programa Bolsa Família do Governo Federal como pode ser conferido no 

gráfico 1: 
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 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
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 Gráfico 1 – Percentual de renda dos moradores de Araçá/Cariacá. 

 Do total de 96%, 52% são assalariados, aposentados e pensionistas; 44% deste 

percentual recebem bolsa família e 4% outros rendimentos. 

 A pesquisa contemplou 25% das famílias que habitam o quilombo, sendo necessário, 

portanto, racionalizar tais dados dentro do contexto geral da produção econômica em que a 

maioria vive prioritariamente da agricultura familiar. 

No quesito dívida com banco, oriunda do PRONAF
41

 e outros empréstimos, 

constatou-se que 32% dos informantes contraíram dívida junto ao Banco do Nordeste e todos 

os que fizeram o PRONAF alegaram ter tido assistência técnica só no início, ou seja, não há 

assistência técnica. 

 

Gráfico 3 – Percentual de dívida decorrente de empréstimo bancário e PRONAF 

A falta de uma assistência técnica que viabilize o desenvolvimento do projeto, para 

que o agricultor possa pagar a dívida contraída pelo crédito rural não deixa de ser uma 

preocupação para o pequeno produtor. 

Um informante disse que eles não tiveram autonomia de escolher o gado comprado 

com o recurso do PRONAF, muitas reses vieram doentes e acabaram morrendo. É razoável 

pensarmos que se o recurso não tem condições de ser aplicado e de se desenvolver, como os 

produtores quitarão sua dívida contraída e como pensar, neste sentido, em desenvolvimento 
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local?  Outra dívida que o questionário abarcou nas respostas foi relativa a outros empréstimo 

em Bancos, mas ambas estão organizadas no gráfico como PRONAF. 

 Conforme gráfico abaixo, 76% dos quilombolas plantam roça. 

 

Gráfico 3 – Percentual de plantio de roças 

 

Os principais cultivos agrícolas são o feijão, o milho e a mandioca. As plantações são 

feitas na área de sequeiro no início do ano e na área de lameiro, nas ilhas no mês de março. 

Porém, a queixa geral é que a seca acabou com tudo em 2013.  

Em relação ao plantio de hortaliças, 28% informaram que cultivam horta, conforme à 

seguinte exposição gráfica 

  

 

 

Gráfico 4 – Percentual de plantio de horta. 

Segundo Macêdo (2010), onze famílias foram contempladas em janeiro de 2007 com a 

PAIS
42

. Estas famílias consumiam as hortaliças produzidas por elas e o excedente era vendido 

na feira da cidade. As hortas cultivadas pelas famílias na minha pesquisa são no quintal da 

casa e ninguém fez menção à PAIS, provavelmente está inativa. 
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A pecuária faz parte das atividades produtivas dos moradores. Do total de moradores 

que participaram do PRONAF (correspondendo a 32% dos contemplados com o questionário) 

28% declararam utilizar o crédito para a compra de gado, principalmente, bovino. 

65% dos entrevistados criam gado bovino. Eles também têm criações de animais de 

pequeno porte como porco e galinha. 

A seguir, a história da origem da comunidade que dá sentido ao seu existir. 

 

2.1.3 O escravo Roque: mito inaugural do quilombo
43

 Araçá/Cariacá 

 

A história que consta no documento apresentado ao INCRA e à Fundação Cultural 

Palmares para o processo de reconhecimento como “remanescente” de quilombo começa 

mostrando a genealogia do narrador: Vitorino, filho de Procópio, que era filho de Antônio, que 

era filho do escravo Roque. 

 Para César (2008), “é narrando sua vida que o homem descobre o sentido desta mesma 

vida, atestando seus traços, tornando-os conhecidos por outros.(p. 57)” 

 O uso das narrativas oportuniza a ressignificação da cultura e a construção da 

identidade individual e do grupo, retirando sujeitos do recalque histórico para considerá-los 

como produtores de saberes e conhecimentos. 

Procurei Sr. Vitorino, patriarca da comunidade hoje, cuja biografia se confunde com a 

própria história do lugar. 

Ele começou dizendo: “os vaqueiro me contaro, fui vaquero também... Os vaquero 

contava esses causo e gravei na cabeça.” E continuou: “Ele era adolescente né? qui não era 

nem menino nem homem feito. Os homi veio comprar escravo e eles botaro Roque no meio. 

Dona Amélia gostava de Roque e não quiria que vendesse Roque. Os homi marcaro o dia de 

pegar os escravo e Roque deu uma desculpa, achou um jeitinho e fugiu pra mata, fez um laço 

e amarrou no pescoço e caiu mulestado no chão, mais não morreu. Sumiu e o povo: cadê 

Roque, cadê Roque...acharo o rasto dele e acharo ele caído. Bebia só água e caldo no canudo 

de mamona. Ele falou: morro, mais daqui não saio. Trataro dele. Depois qui ele criou ele veio 

tomar conta da fazenda Volta, virou gerente[...]. É... Roque tentou se matar...depois produziu 

família, Aqui ele casou com Maximiliana e teve quatro filho homi e duas mulhé, passou a 

morá na casa sede na beira do rio para tomar conta do gado. Até nascero os filho de Roque. 

Me sinto feliz em ser bisneto de Roque, homi honesto, não voltava atrás no que dizia e 

todo mundo respeitava o que ele falava. (E, 08/04/2013).” 
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Utilizamos a mesma expressão de Almeida(2010),” mito” para referir à gênese da história do quilombo 
Araçá/Cariacá,  não com a conotação de inverdade, utilizada pelo senso comum, mas como narrativa rica de 
elementos simbólicos que tem sentido de resistência e perseverança. 
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O documento citado no início desta seção descreve que a sede a fazenda Volta era 

grande, de telha e piso de ladrilho, portas grandes de madeira de pau d’arco, de janelas 

grandes. Tinha curral velho e sangradouro. Plantava-se milho, cana na beira do rio e da ilha e 

pescava. Tinha o porto na frente da casa sede onde encostava as canoas e as barcas que 

vendiam cereais. Alguns foram embora por causa da fome e da falta de serviço. 

Roque Pereira Castro nasceu na década de 1830 do século XIX,era escravo da família 

Castro e Tanajura de Caetité – BA. Este sujeito contou com condições favoráveis para 

permanecer na fazenda para ganhar a confiança do fazendeiro em troca da proteção para a sua 

família, os Pereira e Castro. 

O sentido que esta história encerra é importante para a construção de um sentimento 

de pertença, sobretudo, o ideal de resistência que Roque representa e inspira para os 

quilombolas.Para Maria Bênis, que trata o senhor Vitorino de tio, a resistência e o amor ao 

lugar que eles cultivam é herança de Roque. “É ele que nos dá força pra ficar aqui”. (DC, 

05/04/2013). 

Em síntese, o processo de reconhecimento da comunidade como remanescente de 

quilombo partiu da necessidade dos quilombolas de regularizarem sua relação com a terra, 

forjado pelo conflito com os fazendeiros e mobilizou entidades dos movimentos sociais e 

comunidades que vinham sofrendo os mesmos problemas. Desta forma, os quilombolas 

criaram uma entidade representativa para dialogar com os órgãos do governo, através da qual 

a conquista da posse da terra passou a ser um direito de todos, um direito coletivo. 

O processo seguiu as determinações do decreto 4.788/2003 concebendo o lugar como 

território, incluindo não só a terra ocupada, mas todos os seus espaços de uso, costume e 

tradição, demonstrando também os recursos ambientais necessários a sua preservação, bem 

como a história/memória da comunidade. Este último elemento teve como base a história de 

Roque, construtora de esperança e significado de ser quilombola para os sujeitos da 

comunidade. 

A seguir, proponho discutir a abordagem teórica que embasa a pesquisa. 
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3.0 Fundamentação teórica 

 

O estudo teórico que fundamenta esta pesquisa parte das seguintes discussões: conceito de 

geração na perspectiva de Mannheim; jovens quilombolas; construção de identidade; educação 

quilombola e algumas notas sobre gênero e classes sociais. 

 

3.1 Considerações sobre o conceito de geração na perspectiva de Karl Mannheim  

 

Conforme Feixas e Leccardi(2010), os estudos sobre o conceito de geração servem como 

metáfora para a construção do tempo social e influencia não só no debate teórico, mas 

também  no impacto público das pesquisas sobre a juventude. Destarte, este conceito serviu 

de base para nosso estudo, sobretudo, em relação aos pressupostos que compõem a posição 

geracional, no caso, posição ocupada pela juventude com as devidas adaptações, pois aqui 

trabalhamos com a noção de comunidade e não de sociedade como nas análises feitas por 

Mannheim. 

O famoso artigo “O Problema das Gerações”, de 1928, fez e faz de Karl Mannheim
44

 

(1993) o pioneiro neste campo de estudo, cujo conceito que constrói sobre gerações extrapola 

a noção de tempo cronológico e histórico, destacando que o problema geracional se traduz na 

existência de um tempo pessoal/interior que por ser subjetivo não pode ser medido, como o 

quis Comte. Este tempo só pode ser apreendido como algo puramente qualitativo, justificando 

que as novas gerações buscam, de fato, um sentido mais profundo da vivencia desse tempo 

interior. 

 A opção por Mannheim neste estudo dá-se em razão da atualidade que suas ideias 

apresentam, como aborda Weller(2007), para compreender esta temática, servindo para 

iluminar o nosso objeto de estudo que toma a juventude a partir desta perspectiva. 

 Geração, consoante Mannheim (1993) se confunde com o termo contemporaneidade à 

medida que significa indivíduos de uma mesma época que crescem tendo as mesmas 

experiências como ideias, influências sociais, políticas e culturais, mudanças e valores que, 

enfim, expressam “o espírito da época”. Assim, dizer, por exemplo, que um determinado 
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Sociólogo judeu-húngaro, nasceu em Budapeste em 1893 onde viveu até 26 anos e mudou-se de lá em 

1919  para a Alemanha, permanecendo neste país até ser  expulso de lá pelos nazistas. Em 1933 segue para a 

Grã-Bretanha onde leciona na London School of Economics e lá se empenhou em analisar questões político – 

pedagógicas. Destacou-se internacionalmente com a teoria da sociologia do conhecimento, denunciando a 

relação entre formas de conhecimento e estrutura social, levando-o a discordar de proposições consolidadas 

sobre verdade. Sua vida produtiva pode ser dividida em duas partes: A fase da Alemanha e a da Inglaterra. Na 

primeira fase escreveu obras importantes como Sociologia do Conhecimento e o Problema das Gerações. Nesses 

primeiros escritos combate o idealismo alemão e é patente a influencia de Dilthey com seu historicismo, bem 

como a influência Marxista.  
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segmento de jovens constitui uma geração, significa dizer que eles são contemporâneos por 

partilharem uma experiência comum em que o tempo individual ou interior se funde com o 

tempo social, por isso eles assimilam os acontecimentos de forma muito parecida.
45

 

O conceito de geração nos estudos mannheimiano diz respeito às relações sociais que 

envolvem as questões de classe social, gênero, etnia, raça, região e religião, de forma que para 

compreender tal conceito implica perceber, por exemplo, que ser jovem, mulher, pobre, morar 

no meio rural ou periferia, ter uma determinada pertença étnico-racial ou  religiosa é diferente 

de ser jovem, homem, classe média ou alta, ser heterossexual, ser morador urbano, com um 

pertencimento étnico e religioso de maior prestígio. Tais situações contribuem com a forma 

diversificada viver a condição juvenil.
46

 

Em Mannheim há três elementos importantes que compõem a análise geracional, quais 

sejam: a unidade, a conexão geracional e a posição.  

A unidade geracional é definida por indivíduos que partilham experiências comuns em 

termos de crenças, consciência, representação, enfim, influências sociais e culturais dentro de 

uma  determinada época. É a geração propriamente dita que não chega a ser uma ligação no 

sentido de instituir uma coesão social (mesmo que ocasionalmente) como acontece com a  

classe social que forma um grupo concreto (WELLER, 2007).  

Segundo esta autora, “uma unidade geracional se caracteriza pelas intenções primárias 

documentadas nas ações e expressões desses indivíduos”(idem, p. 9). Deste modo, uma 

geração não é um grupo social, apenas possibilita as agregações a partir de certas influências e 

tendências. Segundo a análise mannheimiana, casualmente os indivíduos inseridos na unidade 

geracional pertencem a um grupo, mas não têm consciência desta pertença. Considerando a 

influência de Marx na sua vida intelectual, isto lembra o conceito de classe em si, onde não há 

consciência de classe nos sujeitos. 

Uma geração, por sua vez, se agrega a outras unidades, formando uma conexão 

geracional ou uma diversidade de gerações que se definem por desenvolver perspectivas, 

reações e posições políticas diferentes em torno de uma determinada questão. Portanto, as 

conexões se definem pela elaboração de diferentes modos de vida dos indivíduos que, 

hodiernamente constitui a pluralidade de nossa juventude dentro de uma mesma conjuntura 

social. Em relação à conexão, a unidade geracional constitui uma adesão social mais concreta 
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 Para Melucci (2004), o tempo interno é aquele que acompanha afetos e emoções e que vive no corpo, possui 
características paradoxais. É um tempo múltiplo e descontínuo. Na experiência subjetiva tempos diversos 
coexistem, entrecruzando-se e sobrepondo-se. É também multidirecional em relação aos eventos, indo para 
frente ou para traz ou permanecendo na simultaneidade. O tempo social, porém, é linear e caracterizado pela 
continuidade e unicidade dos eventos que sucedem uns aos outros em uma única direção e são, por isso, 
irreversíveis. 
46

 Mais adiante falaremos sobre condição juvenil assinalando sua diferença em relação à situação juvenil. 
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de indivíduos, mas é a forma como os diversos indivíduos encaram um determinado 

acontecimento que fará surgir uma profusão de práticas coletivas em que, cada uma delas 

configura uma unidade geracional, pois partilha ideias e sentimentos semelhantes. 

Consoante Mannheim, a posição geracional não constitui um depósito de experiências 

de um grupo de indivíduos, mas reside na possibilidade de poder adquiri-las, ou seja, em 

potência tais condições de viver novas experiências já estão dadas a priori. Assim, a posição 

geracional apresenta aspectos similares à posição de classe, no sentido de que ambas têm 

posições específicas no contexto sócio-histórico onde os indivíduos estão inseridos, ou seja, 

os indivíduos no jogo social participam dos acontecimentos e assimilam modos específicos de 

viver e de pensar a partir do lugar que ocupam e este lugar oferece perspectivas e 

possibilidades, daí pode acontecer a intervenção no processo histórico. 

A posição da geração contém cinco aspectos que Mannheim considera fundamentais 

para a renovação geracional, causando um fluxo constante de mudança na vida social, 

conforme sistematização de Weller (2007): 

1) a chegada de novos participantes no processo cultural (a nova geração propriamente 

dita) que ele chama de constante irrupção de novos portadores de cultura; 

2) a saída constante dos antigos portadores de cultura (a geração mais velha), ou seja,  

os participantes anteriores do processo cultural vão desaparecendo para dar lugar a outros;  

3) a limitação do tempo de participação de um vínculo geracional no processo 

histórico; 

4) a necessidade constante de transmissão dos bens culturais para a geração 

subsequente; 

5) o processo contínuo das mudanças geracionais.  

Este último é consequência do aspecto 1 e 2, pois refere-se ao movimento  de chegada 

de novos participantes na cultura à medida que os antigos vão saindo do processo cultural em 

que se dá a transformação ou renovação social, caso contrário, estaríamos fadados à 

estagnação. Vale ressaltar que a entrada e a saída, ou seja, esse fluxo geracional pressupõe o 

processo intergeracional mediante a transmissão do saber acumulado e dos bens 

culturais/simbólicos, sem esta mediação seria preciso “inventar a roda”. 

A partir dessas características, Mannheim considera que as mudanças e interações 

geracionais, bem como as unidades de geração que constituem o espírito de uma dada época, 

são fundantes para compreender as mudanças sociais. 

O vínculo que Mannheim chama de conexão geracional tem características mais 

definidas que a posição geracional, cabendo a ressalva de que na posição de geração, o 

indivíduo  pertence simplesmente por pertencer. A conexão é mais evidente pelo fato da 
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mesma se constituir por meio da participação dos indivíduos no destino comum da história 

dentro de cada unidade de geração.  

À guisa de inferência sobre esta parte, a noção de geração ou unidade geracional em 

Mannheim, nos remete à ideia de sucessão geracional que move a história da sociedade e dos 

indivíduos
47

. Porém, a coexistência de uma diversidade de unidades geracionais nos faz 

pensar que há, simultaneamente, um tempo cronológico partilhado por todos e um tempo que 

cada pessoa constrói individualmente a partir de experiências subjetivas com pessoas de 

diferentes gerações ou idades, ou seja, há dois tempos que co-existem, o tempo interior e o 

tempo social. 

A ênfase que Manheim dá nas relações sociais faz com que geração seja mais uma 

categoria sociológica que uma categoria etária ou biológica. 

Pelo exposto acima, a juventude não pode ser concebida como uma unidade 

geracional, pois aqui mesmo em nosso país há uma diversidade de contrastes e desigualdades 

que marcam a vida de mais de 50 milhões de jovens que vão construindo uma pluralidade de 

modos de vida apesar dos limites impostos pela sociedade. A juventude carece, pois, de uma 

definição, haja vista a complexidade que abrange o termo, expressa de diversas formas, 

fazendo com que qualquer critério objetivo para demarcar essa categoria seja discutível.  

 No sentido lato, juventude é cheia de tantas expectativas que, para compreendê-la 

devemos considerar, tanto sua especificidade como ciclo de vida, quanto as variedades de 

experiências oriundas das relações sociais que constituem a juventude moderna.  

 

A diversidade dos objetos de investigação expressa nos estilos de vida, visões de 

mundo e, em geral, modalidades de representação e construção social do real, leva-

nos em vários contextos a pensar e falar em juventudes.(VELHO; DUARTE, 2010, 

p. 7). 

 

Há que se considerar as experiências juvenis que compreendem homens e mulheres 

em classes sociais e etnias diferentes, vivendo em lugares de fácil e de difícil acesso à 

escolarização, jovens que só estudam, outros que estudam e trabalham, há os que só trabalham 

e ainda os que nem trabalham nem estudam. Há jovens ribeirinhos, atingidos por barragens; 

jovens urbanos e rurais, moradores do centro ou periferia e outros para os quais não sobraram 

lugares para eles no mundo, vivendo nas ruas, improvisando dormitórios precários a cada dia 

e comendo sobras.  

A seguir, tomando juventude dentro dos desdobramentos das relações sociais 

discorreremos sobre os jovens quilombolas como uma categoria específica.  

                                                           
47

Vale ressaltar que Mannheim é influenciado por Marx de quem diverge parcialmente, sobretudo na ênfase 
que dá na sucessão geracional e não na luta de classes em relação às mudanças sociais. 
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3.2 Jovens quilombolas 

 

A escassez de referenciais teóricos sobre juventude quilombola na literatura já é, por si 

só, uma questão passível de investigação, pois nesse caso, o silêncio é eloquente: ele reflete a 

invisibilidade desse segmento social. 

A juventude é uma categoria relativamente nova de maneira geral (SPOSITO,2009; 

IANNI, 1963; FORACCHI,1972). Nos estudos históricos nunca mereceu atenção, 

particularmente porque as fontes são em geral documentos produzidos pelos adultos, tidos 

como protagonistas da história. Ressalva-se que protagonistas até recentemente eram brancos, 

os negros não apareciam, nem tampouco os jovens.  

A sociologia da juventude como campo de estudo é consequência da maior 

visibilidade social que a juventude alcançou a partir do início do século XX, identificada 

como um segmento social diferenciado, sendo que para tanto, o movimento cultural 

empunhado pelos jovens nesta época foi decisivo para torná-los evidentes. No Brasil, porém, 

seu desenvolvimento só ganhou força nos anos 60 e 70(WHEISHEIMER, 2009). 

Conforme este autor, este campo de estudo começou na Alemanha. (iniciou com karl 

Mannheim, confirma Weller, 2007) e o fascismo sufocou o debate onde ele nasceu. No 

período entre guerras as pesquisas migraram para os Estados Unidos das Américas. 

Ao longo do desenvolvimento deste campo de estudo, a categoria juventude tem sido 

tematizada de diversas formas: as mais genéricas focalizam os jovens como problemas sociais 

e o seu caráter contestador e as mais específicas começam a focalizar os modos de vida 

(ABRAMO,1997; WHEISHEIMER, 2009). 

Entretanto, a juventude quilombola é ainda hoje muito sub-representada no meio 

acadêmico se considerarmos a insuficiência de pesquisas sobre esta categoria social. No 

entanto, ela é uma presença em todo processo de escravidão, mesmo no período pós-

escravidão, pois, sendo os jovens parte integrante daquelas pessoas que foram escravizados, 

estavam em meio aos adultos na luta contra a sociedade escravocrata. 

Localizar essa juventude, ao menos parcialmente através de pesquisa de campo, 

portanto, é uma necessidade premente para que esses sujeitos tenham presença social e 

histórica de fato, fazendo emergir suas demandas dentro dos projetos coletivos a partir da 

perspectiva deles que irão sustentar e reproduzir a comunidade através do que Mannheim 

(1993) denomina de sucessão geracional, pelo menos em hipótese. 

Este jovens são concebidos aqui como sujeitos em meio aos outros quilombolas e 

figuram como segmento social que têm uma luta política, como veremos a seguir. 
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3.2.1 Jovens quilombolas como sujeitos 

 

 Como agentes políticos os jovens se integram à categoria quilombola na década de 

1980, período que testemunha intensas mudanças históricas no país, favorecidas pelo clima de 

abertura política pós-ditadura militar, a exemplo do I Simpósio Nacional sobre o Quilombo de 

Palmares em Alagoas e da ocasião do Centenário da Abolição da Escravatura em 1988, 

possibilitando que a historiografia oficial fosse questionada por uma profusão de pesquisas 

que tematizaram a escravidão e questões correlatas de forma diversificada, fazendo emergir a 

fala dos sujeitos. 

Neste mesmo ano, a Carta Constitucional inscreveu na vida dos brasileiros garantias 

de direitos civis, sociais e políticos mutilados pelo golpe de estado durante as duas décadas 

anteriores e reconheceu algumas minorias como sujeitos de direitos. As comunidades rurais 

quilombolas ganharam, desse modo, visibilidade e viraram pauta de discussão por serem 

contempladas na Constituição Federal. O quilombo aparece nos artigos 68, no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT- subjacentes às discussões sobre o 

Patrimônio Cultural Brasileiro, que podem ser conferidos nos artigos 215 e 216 da referida 

carta constitucional em que, o Estado aparece como o responsável pela emissão de títulos de 

terra, reconhecendo a propriedade definitiva aos “remanescentes” de quilombos que estiveram 

ocupando suas terras. 

A palavra remanescente, que significa aquilo que ainda sobra, gerou, inicialmente, 

confusão, pois excluíram uma diversidade de quilombos, como por exemplo, os conhecidos 

como Terras de Santo, legados por Testamento, Terra de posseiros (FIABANI, 2006). Até 

mesmo aqueles que se formaram pós-escravidão ficaram, de certa forma, prejudicados. 

 Segundo Oliveira Jr. (apud FIABANI, 2006, P. 359), reportando-se às comunidades 

remanescentes de quilombo: “tratava-se de quilombos antigos, dos quais haja permanecido 

uma população a ocupar suas terras até hoje”. Para Arruti (2008), nas discussões em torno do 

artigo 68 existia um acordo claro de que o mesmo deveria ter um sentido de reparação dos 

prejuízos trazidos pelo processo de escravidão e por uma abolição que não foi acompanhada 

de nenhuma forma de compensação, como o acesso à terra e nem de outra política de 

integração do negro na sociedade. Muito pelo contrário, no chamado período pós- abolição, 

em 1890 foi criada a lei da vadiagem, que criminalizava práticas como a capoeira, a 

mendicância, a vadiagem e o curandeirismo, da qual, nem criança a partir de nove anos de 

idade ficava excluída. (GUIMARÃES, 2010).   
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Dentro do processo de organização dos negros no sentido de viabilizar direitos, os 

quilombolas se unem para dignificar a sua memória e reconhecer sua história na recusa de 

esquecer a condição de escravo a que foram submetidos
48

 e que o referido artigo 

constitucional tenta tornar invisível com seu caráter a-histórico. 

A relevância do título que garante a posse da terra e da consolidação das organizações 

das comunidades quilombolas é crucial para a existência do quilombo.  Fiabani enfatiza a 

presença dos sujeitos: “o quilombo não se define a partir do local, mas a partir do elemento 

humano que o integra”(GUIMARÂES apud FIABANI, 2006, p. 165). Este autor, não nega a 

importância do espaço geográfico que constitui o quilombo, mas quer dizer que este é 

definido pela existência dos sujeitos que ali residem com seu modo de vida peculiar, inserindo 

desta forma a noção de território
49

imbricada com a noção de cultura.  

Considerando o exposto acima, os quilombos são entendidos aqui como grupos étnicos 

de populações negras rurais ou urbanas que se intitulam/intitularão a partir de sua relação com 

a terra, os costumes, a ancestralidade, as tradições e as práticas culturais próprias. Valdélio 

Silva (1998) completa esta construção quando se refere a grupos étnicos que se organizaram 

no período escravista e pós-escravista, a fim de resistir a danos físicos, culturais, sociais 

impostos pelo sistema capitalista. 

O quilombo tem se configurado, portanto, como símbolo de resistência à escravidão 

em meio a tantos outros sentidos concebidos pela historiografia e mesmo aqueles que se 

formaram pós-escravidão ganham significado a partir da necessidade de fortalecer sua cultura 

e garantir visibilidade social à medida que ressignifica a memória do seu grupo, assegurando a 

inclusão de direitos, sobretudo, o direito a terra. 

 Ressalva-se que às diversas vulnerabilidades físicas e culturais a que estavam 

expostos os quilombolas, fizeram com que estes grupos tomassem uma posição na luta pela 

terra, negociando seu lugar sob o sol e sobre o solo, forjando uma “classe para si”
50

, 

fortalecendo dessa forma a identidade individual e do grupo à medida que se articulavam na 

luta pela terra. 

 

 

                                                           
48

 Exceto em contextos como o da pesquisa de Édson Carvalho de Souza Santana intitulada “Escolarização, 
Festejos e Religiosidade na Constituição de um Quilombo no Oeste da Bahia”, em que parte da comunidade 
quilombola pesquisada se nega como tal, embora a localidade se denomine Mocambo, bem como não aceita o 
seu passado escravo.  Veja mais sobre isso em Macêdo (2008) sobre as pesquisas de Heldina Pinto (2000) e Reis 
(2003) que são construções negativas sobre a identidade  quilombola por parte das comunidades de Barra de 
Parateca - BA e Chacrinha dos Pretos em Belo Vale – MG, respectivamente. 
49

 Discutiremos mais adiante a questão do território. 
50

 Classe para si é um conceito heigeliano que traz a ideia de que os sujeitos têm uma consciência de 
pertencimento a uma determinada classe social. 
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Uma parte desses elementos escravos, mesmo sem consciência do processo e sem 

possibilidades de autoconsciência social, era já para si, criava barreiras defensivas ao 

sistema, organizava-se contra o mesmo. Outra parte dos escravos , no entanto, vivia 

ainda prostrada sob o complexo escravista, não tinha óptica para ver sequer a sua 

situação imediata, o que levaria à rebelião, era ainda componente de uma classe em 

si, objeto do fato histórico. (MOURA apud GOMES, 2006, p. 14) 

 

Na literatura sobre negros emerge assim, o sujeito quilombola a partir da consciência 

de sua situação de cativo numa perspectiva de classe social. Apesar desse despertar não ser 

igual para todos os grupos humanos escravizados. 

 Essa perspectiva materialista aparece a partir dos anos 1960 com Clóvis Moura, João 

José Reis entre outros que, ao focalizar a luta de classes, traz uma maior consciência em 

relação à visão dos próprios sujeitos quilombolas. Antes desta corrente o que havia era a 

perspectiva culturalista que concebia o quilombo como um fenômeno contra-

aculturativo(GOMES, 2006). Nesta concepção, os indivíduos reproduziam através dos 

quilombos no Brasil as tradições guerreiras africanas e tinha uma conotação apenas de 

resistência. 

Arruti (2008) aborda o quilombo na perspectiva de Barth, como grupos étnicos e traz 

também o conceito de Eliane Catarino O’Dwer que serve como referência para a Associação 

Brasileira de Antropologia, ABA, para definir quilombo: 

 

Hoje o termo quilombo não se refere a resíduos ou resquícios       arqueológicos de 

ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata de grupos 

isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma, nem 

sempre foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, 

sobretudo, constituem grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência 

na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação 

de um território próprio (ARRUTI 2008, p. 316).  

 

 

O que define quilombo para este autor é a experiência vivida e as versões 

compartilhadas de sua trajetória comum e da continuidade enquanto grupo. Neste sentido, 

continua, constituem grupos étnicos conceitualmente definidos pela antropologia como tipos 

organizacionais que constituem seu pertencimento através de normas e meios empregados 

para indicar a filiação ou exclusão. 

Esta perspectiva que aponta o quilombo como grupos étnicos e como constructo 

social, nos ajudam a situar o nosso objeto de pesquisa num espaço geográfico concreto, 

Araçá/Cariacá, evidenciando uma história que está sendo escrita cotidianamente pelos 

sujeitos, exposta a uma reconstrução constante. 

De um modo geral, os quilombolas – adultos ou jovens - continuam protagonizando 

sua história, em que são a um tempo, os próprios roteiristas e atores nos movimentos políticos 

atuais, seja de forma pontual e localizada, seja de forma nacionalmente articulada através de 
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ações políticas diversas contra os interesses dos fazendeiros que tentam usurpar terras junto 

aos órgãos do judiciário  e do executivo como CRA e FCP. 

Recentemente, houve uma ocupação dos camponeses na CODEVASF em Bom Jesus 

da Lapa .
51

 O que compete colocar em relevo aqui é a reivindicação dos quilombolas pela 

manutenção do Decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003 relativo aos procedimentos 

administrativos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a 

titulação da propriedade definitiva de terras ocupadas por “remanescentes” das comunidades 

de quilombo que trata o artigo 68 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal. 

O § 3º desse decreto relativo à demarcação das terras leva em conta critérios de 

territorialidade indicado pelos “remanescentes” das comunidades de quilombo, sendo 

facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução 

procedimental. 

 Para Arruti (2008), o decreto estabelece que a titulação deve-se efetuar em nome de 

entidade representativa da comunidade. Importante por incorporar uma perspectiva 

comunitarista ao artigo constitucional institucionalizando o direito da coletividade, dando à 

noção de terra a dimensão de território: 

 

(...) nela se incluem não só a terra diretamente ocupada em momento específico da 

titulação, mas todos os espaços que fazem parte de seus usos, costumes e tradições 

e/ou que possuem os recursos ambientais necessários à sua manutenção e às 

reminiscências históricas que  permitem perpetuar sua memória. (BRASIL, 2003, p. 

334). 
 

 Segundo Florisvaldo
52

, estes critérios dizem respeito aos espaços de circulação dos 

sujeitos: “lugar onde andavam, pescavam, trabalhavam...” (DC, 03/05/2013), crucial para a 

medição e demarcação do território, ou seja, a definição do tamanho do território está ligada à 

historicidade do contexto social vivido por sujeitos concretos. Este decreto está sendo 

questionado pelo partido Democrata para ser derrubado, propondo projetos de lei que anulem 

seus efeitos total ou parcialmente. No aspecto parcial, alegam que a delimitação da extensão 

da propriedade deve ser atribuída pelo governo federal, independente da memória social que 

constitui o sentido de um território tradicional por usos e significados coletivos, como áreas 

de pesca, coleta, enterramentos, etc. 

                                                           
51

Esta ocupação se deu em mais dois locais na Bahia por militantes do Movimento Sem Terra, índios e 
quilombolas do final de abril a início de maio de 2013, com uma pauta de reivindicações enorme que envolve 
órgãos do governo federal como Ministério do Meio Ambiente – MMA, Ministério do Desenvolvimento Agrário 
– MDA e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 
52

 Uma das lideranças de Araçá/Cariacá. 
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Arruti (2008) também lembra que no plano das políticas públicas o decreto prevê a 

garantia das condições necessárias ao cumprimento dessas obrigações por meio de um 

orçamento especial – o Programa Brasil Quilombola – com linhas de crédito e convênios com 

órgão governamentais, construindo, desta forma, debates sobre políticas de caráter universal 

como educação e saúde, discutindo a necessidade de criar uma educação diferenciada
53

 no 

interior destas políticas. 

Vale ressaltar a articulação que há entre as comunidades rurais que, quando 

necessário, formam um bloco para dialogarem com os órgãos públicos e se fortalecerem 

contra o grande latifúndio que expande cada vez mais a fronteira agrícola às expensas da 

exclusão dos camponeses. Estão lá, com suas místicas, bandeiras, gritos de guerra e a cantar: 

“Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil, que a gente anda 

em fileira”. 

 

Figura 2 - Ocupação da CODEVASF(Fotografia Kleide, 29/04/2013). 

Os quilombolas são camponeses. A própria consolidação da identidade quilombola 

considera que a terra coletiva funciona dentro da lógica camponesa de apropriação familiar da 

terra. 

 Consoante Gomes: “Em muitas regiões os quilombos foram identificados como 

comunidades camponesas (2006, p. 292).” Em Iguaçu onde pesquisou, por exemplo, os 

negros que fugiam coletivamente, buscavam constituir comunidades camponesas, resistindo 

às tentativas de serem reescravizadas por quase cem anos. 

Este autor, concebendo quilombo a partir das experiências na formação de um 

campesinato sob o regime escravocrata afirma que a história dos quilombos não faz parte 

apenas da história da escravidão, mas se articula à própria história da pós-emancipação, 

história agrária e história do trabalho. Advoga em favor de voltarmos aos séculos XVII e 

                                                           
53

 Educação diferenciada diz respeito à reivindicação de um processo de escolarização que atenda às demandas 
culturais, políticas e econômicas de um determinado segmento social. 
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XVIII para compreendermos as relações das experiências da colonização e do trabalho 

compulsório com o trabalho livre e avançar para além das lutas rurais no fim do século XIX e 

início do século XX. 

Sugere que se focalize a atenção no antes e depois da lei de Terras de 1850, nº 601 em 

que o Império brasileiro estabelecia restrições à posse de terra que se dava tão somente 

mediante a compra. Como ex-escravos e trabalhadores conhecidos como posseiros e agregados 

não tinham dinheiro, a única forma de sobreviver seria trabalhando em terras alheias. Desta 

forma, ficaram alijados deste direito como proprietários, forjando a constituição de um 

exército de mão-de-obra barata para os latifundiários, criando um sentimento forte de exclusão 

em relação à terra na condição de proprietário. A partir disso, é possível compreendermos que 

a exclusão dos afro descendentes começa com a escravidão e continua com essa lei, 

consolidando-se para além dela, se considerarmos o estigma deixado pela ideologia 

escravocrata. 

Desta forma, os espaços geográficos habitados pela juventude quilombola estão 

imersos numa teia de relações sociais e de poder, permeados de lutas protagonizadas por ela 

de forma que, para compreendermos seus sentidos temos que relacionar uma diversidade de 

elementos. 

A parte a seguir concebe esta juventude quilombola dentro de um contexto rural. 

 

3.2.2 Jovens do meio rural 

 

Considerando que os jovens quilombolas pesquisados estão situados no meio rural e 

pelo motivo exposto no início desta discussão sobre a dificuldade de mapeá-los teoricamente, 

falaremos dessa categoria a partir de agora, dentro da perspectiva de jovens do meio rural ou 

juventude rural por ser mais recorrente na literatura. 

 A dificuldade de caracterizar a juventude rural, porém, se ancora no desafio de 

estabelecer o que é rural frente às novas possibilidades de interação entre campo e cidade, 

cujo movimento incessante tem transformado esse espaço, principalmente, no que tange à 

vida dos jovens (CARNEIRO, 2005). 

 O próprio modelo de sociedade centrado na lógica do capital em que o campo se 

transforma em lugar de (agro) negócio e isso é o que, para Fernandes, Cerioli e Caldart (2004) 

tem se definido como desenvolvimento e, na mesma medida, o que não se insere na produção 

capitalista como a agricultura familiar ou de subsistência, por exemplo, é concebido como 

atrasado.  
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Para pensarmos a vida no campo, precisamos pensar a relação campo e cidade no 

contexto do modelo capitalista de desenvolvimento em curso no país. O rápido 

avanço do capitalismo no campo esteve baseado, no Brasil em três elementos 

fundamentais: um desenvolvimento desigual nos diferentes produtos agrícolas e nas 

diferentes regiões; um processo excludente, que expulsou e continua expulsando 

camponeses para a cidade e para regiões diferentes de sua origem; e um modelo de 

agricultura que convive e reproduz simultaneamente relações sociais de produção 

atrasadas e modernas, desde que subordinadas ambas à lógica do capital 

(FERNANDES, CERIOLI, CALDART, 2004, p.28). 

 

 

A ênfase no lucro tem relegado os seres humanos que vivem no campo a segundo 

plano, sendo vistos como fonte de exploração. 

 Ademais, a interdependência que há entre o meio rural e o urbano é de ordem política 

e simbólica e isso faz com que um espaço exerça mais influência sobre o outro no plano das 

relações sociais. 

 Longe de desaparecer como apregoava a sociologia rural frente aos novos processos 

em curso, o rural persiste (DELORY-MONBERGER, 2011) e 

 

“(...)tende a ser visto como um modo particular de utilização do espaço e da vida 

social. A compreensão da imagem do rural implicaria, portanto, a compreensão dos 

contornos (o espaço ecossistêmico) das especificidades (o lugar onde se vive) e das 

representações (o lugar onde se vê e se vive o mundo)” (MOREIRA, 2005, p. 21).  

 

Este modo específico da vida social e de utilização do espaço, tende a ficar para traz 

quando há identificação da juventude com o modo de vida da cidade, o que acaba produzindo 

indecisão nos momentos que precisa fazer escolhas entre sair para estudar/ trabalhar na cidade 

ou ficar na comunidade seguindo o mesmo destino dos pais - formar família, trabalhar na 

agricultura de subsistência e fortalecer o seu grupo social.  

Três jovens de Araçá/Cariacá, dos quais dois são colaboradores na minha pesquisa, 

foram estudar Técnicas Agrícolas em Campo Formoso_BA, cujas vagas foram conseguidas 

através das lideranças comunitárias pela CETA.Com menos de um mês os dois jovens 

voltaram por não se adaptarem. Isto denota que o projeto de vida desses jovens vem 

acompanhado de angustias e incertezas. O ficar e o partir (ABRAMOVAY, 2004), seja qual 

for a decisão que os jovens tomem, têm ônus e bônus. 

Isto constata que as exigências da vida hoje estão imprimindo mudanças nos percursos 

biográficos dos jovens rurais, pois eles se sentem obrigados a buscar alternativas de vida fora 

de sua comunidade, mas nem sempre esta empreitada é bem sucedida. 

Segundo Wheisheimer (2010, p. 1),  

(...) os jovens se encontram num tempo de escolhas entre os projetos profissionais de 

permanência ou saída da agricultura, podemos dizer que eles vivem algo parecido 

com o que Antony Giddens (...) descreveu como um processo de formação reflexiva 

da ‘auto-identidade’ em meio à crescente pluralidade e heterogeneidade das relações 

do meio rural. 
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Além desta experiência descrita acima, o autor destaca o enfrentamento da 

invisibilidade social dos diferentes jovens que vivem no meio rural produzido por um olhar 

que nega a sua existência. 

No âmbito interno, comunitário, é preciso reconhecer que a diversidade de espaços de 

socialização dos jovens do meio rural configura uma complexidade, a partir da qual estes 

sujeitos solidificam os laços de pertença com o grupo local à medida que comungam valores, 

experiências, bem como angustias em relação ao agora e aos projetos futuros que se situam na 

encruzilhada entre os aspectos pessoais e coletivos. São exemplos desses espaços: a família, a 

vizinhança e a associação de moradores, sendo que a escola é mais um desses espaços 

privilegiados que podem servir à socialização. Nesses espaços os jovens internalizam valores 

sociais caros ao grupo, e essa experiência é basilar para a construção da identidade. 

Para Brandão, “Quando tem vizinhos por perto, parentes ou não, os grupos de idade 

alargam os limites da ordem familiar cotidiana e se constituem como os primeiros espaços 

extra – familiares de convivência e socialização” (1995, p.135). 

A convivência com membros de gerações mais velhas também é basilar para os jovens 

buscarem na memória coletiva – da qual os mais velhos são os guardiões - o passado que 

conferem significado à identidade do grupo e influencia o processo de socialização desses 

jovens. 

 

Raízes culturais são acionadas e tradições têm sido resgatadas não para cultuar a 

memória de um passado já morto, mas para amalgamar novas práticas, para fincar 

raízes nas novidades que a criatividade e a invenção, fruto da imaginação e 

representações coletivas estão gerando. (GONH, 2008, p.16). 

 

Isso é, voltar a origem para buscar captar o movimento e as interconexões históricas e 

sociais que dão sentido ao fazer humano numa ressignificação constante. 

Mannheim (1993) considera a complexidade das relações sociais no contexto em que a 

juventude está inserida. Em outra obra, “Diagnóstico do Nosso Tempo” (1973), este autor 

concebe a juventude e a sociedade numa relação de estreita reciprocidade. Ao questionar em 

que a juventude pode contribuir com a sociedade e a contrapartida da sociedade em relação a 

sua nova geração, concebe ambas em termos de integração e ajuda mútua.  Para este autor, o 

foco no indivíduo não deve olvidar o ambiente social para o qual se espera que o indivíduo 

ofereça sua contribuição. 

Resta saber, porém, se as demandas da juventude quilombola coincidem com as 

demandas da comunidade ou se elas são apenas questões específicas deste segmento 

geracional.  
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Em suma, nesta parte discutimos sobre os jovens quilombolas como uma sub-

representação da juventude no meio acadêmico, considerando a insuficiência de pesquisas 

sobre esta categoria social apesar de ser ela uma presença política em todo processo de 

escravidão e mesmo após este período, se os considerarmos sujeitos integrados ao grupo de 

pessoas escravizadas. 

Há uma dificuldade de caracterizar os jovens quilombolas frente ao desafio de 

estabelecer o que é rural e o que é urbano, haja vista a interdependência entre ambos, pois o 

movimento dos sujeitos nessa interação transforma o espaço habitado por eles, bem como as 

formas de socialização em relação aos membros de gerações mais velhas. 

 O modelo de sociedade centrado na lógica define a produção de subsistência como 

atraso a ser superado. 

 Vale ressaltar a exploração que os adultos e antepassados do quilombo sofreram nas 

mãos de fazendeiros e hoje produzem uma economia para o próprio consumo e sustento. É 

este contexto que constrói hoje o jovem quilombola, ao passo que é também construído e 

reconstruído por ele, dentro de um processo que envolve o jovem em um “estar se tornando”. 

A seguir discutiremos sobre identidade como construção. 

 

3.3  Construção de identidade  

 

 Na perspectiva dos estudos culturais há que se admitir a tensão que existe entre as 

posições essencialista e a não-essencialista da identidade,a relação entre o global e o local. 

Além disso, há uma perspectiva mais genérica e consensual que considera a articulação entre 

o nível pessoal e social. 

 A crítica que incide sobre o essencialismo, quer biológico, quer histórico, sustenta que 

a identidade está em constante mutação, como afirma Hall (2000). 

Isto posto, a identidade torna-se um conceito cheio de fragilidades, fazendo com que 

os critérios para defini-la sejam igualmente frágeis. Porém, como o próprio Hall (2000) 

aponta, a perspectiva desconstrutivista coloca certos conceitos-chave como a identidade ‘sob 

rasura’. Pondera que, uma vez que eles não foram dialeticamente superados e que não existem 

outros conceitos que possam substituí-los, deve-se continuar pensando com eles.  

A noção de essencialismo sugere características comuns a todos do grupo e não se 

alteram ao longo do tempo. Em contrapartida, as posições não essencialistas focam as 

diferenças e as características comuns, porém dedica atenção às formas pelas quais tais 

definições mudam ao longo do tempo (WOODWARD, 2000). 
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O essencialismo busca uma forma de afirmação para determinado grupo, porém, as 

mudanças na realidade social produzem mudança na teoria e no conceito de identidade que 

culmina em crise. Esta crise para ser compreendida não pode ignorar o contexto local em que 

o processo identitário foi/ está sendo produzido, bem como a razão do seu nascimento, haja 

vista que, na prática, as pessoas e os grupos podem se definir a partir da perspectiva 

essencialista. 

 Nesta tensão se faz pensar que a crise que assola a identidade é política e o debate que 

desvela a crise é teórico, respaldado na dissolução de certezas. 

Ao afirmar que a crise é política estamos falando de competições sociais em que 

grupos tentam recuperar ou afirmar sua história partilhada e/ou reivindicam uma origem 

biológica comum.  

A noção de uma identidade contingente que refuta o essencialismo “coloca problemas 

para os movimentos sociais em termos de projeto sociais, especialmente ao afirmar a 

solidariedade daqueles que pertencem àquele movimento específico (idem, p 38)”. 

Retomando a questão sobre a afirmação que fizemos sobre o debate que é teórico, 

acrescentamos que ele é também igualmente político, porque não é neutro. Ele tem posições 

(políticas) bem definidas e validadas no campo da ciência. O que mudou foi o contexto (não 

há mais verdades imutáveis) e a visão sobre a questão, pois novos elementos de análise 

mudam as perspectivas teóricas. 

O viés anti-essencialista se evidencia de fato, com Barth e Cohen que mudam as 

interpretações sobre etnicidade, seguido dos estudos de cunho histórico na obra“A Invenção 

das Tradições” organizada por Robsbown e Ranger e também “As Comunidades Imaginadas” 

de Benedict Anderson. Estes autores modernizam a noção de comunidades étnicas que já se 

encontrava em Weber. (SANSONE apud ARRUTI, 2008).Consoante este autor, Sansone, na 

esteira de Barth, concebe o grupo étnico como grupo de pressão. Para Cohen, as etnicidades 

devem ser vistas como uma nova cultura política. O debate culturalista, porém, concebia a 

etnicidade como um dado e não nesse sentido de estratégia política. 

Para Arruti, a necessidade de responder às demandas dos movimentos sociais levou a 

uma espécie de alianças forçadas entre os campos de conhecimento. Por um lado, impôs aos 

estudos etnográficos a literatura histórica sobre quilombos (e vice-versa) e por outro, 

introduziu nas abordagens das comunidades negras o estudo sobre etnicidade, afastando-as 

das tradições dos estudos culturalistas que buscavam a ‘África entre nós,’ ou que polarizavam 

suas análises em termos de aculturação ou contra-aculturação. 
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 Weber citado por Arruti (idem, p. 330) afirma que “o que é relevante 

sociologicamente é o uso do termo etnicidade remetido ao movimento de um determinado 

agregado social em direção à constituição de uma unidade política”. 

O essencialismo na identidade étnica, segundo Hall (1990), foi/é largamente utilizado 

para o fortalecimento das minorias e deu origem aos movimentos sociais de hoje. Este autor 

traz outra dimensão que compõe sua análise: a que não nega o passado, mas se ancora no 

essencialismo de forma ressignificada, pois sujeitos ou grupos podem não se apegar ao 

passado como algo fixo, reconhecendo seu dinamismo constante, haja vista sua subordinação 

ao jogo da história, da cultura e do poder. Dessa forma, fala-se numa identidade no sentido de 

tornar-se (HALL, 1990; 2000). Isto é uma idealização, pois os sujeitos e grupos tendem a ser 

essencialistas na acepção primeira do termo. 

A seguir discutiremos a relação entre o local e o global que compõe a discussão sobre 

identidade. 

 

3.3.1O local e o global 

 

Ao analisar as relações no centro do sistema global e de suas periferias, ou seja, ao 

relacionar o global e o local, Hall (2003) afirma:  

As sociedades das periferias têm estado sempre abertas às influências 

culturais ocidentais e agora mais do que nunca. A ideia de que esses 

lugares são ‘fechados’ – etnicamente puros, (...) é uma fantasia 

ocidental sobre a ‘alteridade’: uma fantasia colonial sobre a periferia, 

mantida pelo ocidente que tende a gostar de seus nativos apenas como 

‘puros’ e de seus lugares exóticos apenas como ‘intocados’. 

Entretanto, as evidências sugerem que a globalização está tendo 

efeitos em toda parte, incluindo o ocidente, e a ‘periferia está vivendo 

também o seu efeito pluralizador, embora num ritmo mais lento e 

desigual. (p.80). 

 

 

A globalização tenta suprimir as diferenças e, ao fazê-lo, paradoxalmente, acaba 

reforçando o poder da identidade local. Porém, se formos pensar na questão de consumo, 

gostos, preferências dentro da lógica industrial, paralelamente às produções em série, há 

produções exclusivas que atendem consumidores mais específicos.   “A própria globalização 

(na forma da especialização flexível e da estratégia de criação de ‘nichos’de mercado), na 

verdade explora a diferenciação local”. (Hall, 2003, p. 77. Grifos da autora). 
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O exposto acima sinaliza que estamos diante de uma fase completamente nova na 

história e, em consequência, as identidades e a vida social se articulam de forma igualmente 

nova. 

Para Sansone (apud ARRUTI, 2008), mesmo que a modernidade se apresente como 

um momento de heterogeneização da vida cultural e social no qual todos os grupos 

participam, o processo de assimilação do particular ao universal, ou seja, a tentativa de 

homogeneização frente  a atual descoberta do particular, através da reinvenção das tradições 

não se contradizem, mas ambas se complementam. 

 É neste contexto complexo que os  quilombolas buscam um lugar de afirmação na 

diversidade, reconhecendo-se como grupo singular no recurso ao passado, onde as tradições 

informam a cultura local, ou seja, retratam a cultura do território em um tempo determinado. 

A identidade neste trabalho se articula à noção de território. O território tem a ver com 

a ocupação do espaço geográfico pela ação humana, por isso é dotado de identidade inscrita 

na cultura local que, por incorporar o jogo das relações sociais é tomado como uma 

construção, um processo social, sujeito, pois, às relações de poder entre os atores sociais num 

determinado campo político
54

. 

Segundo Abramovay (1998), um território representa uma trama de relações com 

raízes históricas, configuração política e identitária que desempenha um papel, ainda pouco 

conhecido no próprio desenvolvimento econômico. 

Numa perspectiva mais antropológica, a noção de território contém demarcações 

simbólicas importantes na construção de sentido para os sujeitos, cujas identidades se formam 

a partir das relações destes com a história e cultura locais. Por isso, as discussões sobre 

território estão associadas a processos de construção de identidades e são mais enfáticas a 

partir do decreto presidencial 4.887 de 2003 que delega ao INCRA a responsabilidade de 

regularização fundiária das comunidades quilombolas, incorporando o direito coletivo ao 

auto-reconhecimento (Arruti, 2008). Este é o critério sine qua non para a consolidação da 

identidade. 

 Hall (2003), admite que a identidade é um conceito demasiadamente complexo, muito 

pouco compreendido ainda nas Ciências Sociais contemporâneas. 

A própria complexidade das relações sociais gerou uma diversidade de movimentos 

que, por sua vez, construiu uma infinidade de desdobramentos em diferentes campos de 

                                                           
54

 Pierre Bourdieu concebe campo político como um pequeno mundo social com autonomia relativa no interior 
da sociedade, onde há histórias tecidas por lutas e os combatentes tem capital político, cultural e simbólico 
diferenciados. Ver mais em HTTP://bce.unb.br/index.php/rbcp/article/view/6274. Acesso em 11/11/2013. 
 

http://bce.unb.br/index.php/rbcp/article/view/6274
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estudo sobre a identidade, dividindo opiniões, causando crise políticas, trazendo a necessidade 

de uma revisão dos conceitos. 

Passando da relação entre o global e local, pragmaticamente falando, não há 

controvérsias sobre os níveis pessoal e o social que compõem a identidade. É o que 

discutiremos a seguir. 

3.3.2 A identidade pessoal e a identidade social 

 

O processo identitário é formado pelo nível pessoal e o social. Um não existe sem o 

outro: a identidade pessoal se vê refletida na identidade do grupo social e o grupo tem que 

reconhecer o integrante que diz pertencer a ele. Porém, a auto-declaração somente não basta, é 

preciso que o sujeito assuma o modo de vida do grupo a que ele se vincula. Deste modo, as 

diferentes experiências de socialização do indivíduo o introduz num modo de vida específico, 

constituindo um referencial de base para a construção identitária. Assim, pelo seu caráter 

plural e dinâmico as estruturas identitárias vão sendo transformadas. Para Melucci (2004), a 

complexidade que envolve o termo identidade se acentua por ser parte intrínseca da 

subjetividade humana resultante de processos individuais e sócio-culturais. Acrescentemos a 

isso que por se tratar de processo é sempre uma formulação inacabada, sem ter chegado a um 

termo. 

 A complexa subjetividade que compõe o processo identitário encontra na noção de 

pessoa de Ricouer
55

, o fio de Ariadne.
56

 Desta forma, adentraremos a partir de agora nos 

lugares mais recônditos da intimidade humana, dentro de uma visão mais filosófica da 

questão.  

Ricoeur reconhece na análise da construção do campo conceitual de pessoa um 

desdobramento da identidade subjetiva: a identidade-idem e a identidade-ipsi. A identidade-

idem, grosso modo, como o próprio nome indica vem de igual, aquela que permanece idêntica 

no tempo. A identidade –ipsi remete à noção de fidelidade, relativa à identidade narrativa, 

também chamada pelo autor de identidade pessoal, considerada sempre na relação com o 

outro – alter. Esta identidade não é senão o outro presente em nós que está nos porões do 

inconsciente, enquanto a identidade–idem diz respeito à consciência imediata. 

E o que constitui a consciência para Ricoeur? A consciência não é um dado, mas uma 

tarefa e esta tarefa é o exercício de busca de um saber sobre si mesmo. É o percurso do 

homem na busca constante de si. Esta tarefa opõe a ipseidade (si) à mesmidade (eu) numa 
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 Para fazer o embasamento em Ricoeur este trabalho se vale do texto de César (2008) na obra: Sartre e seus 
contemporâneos – ética, racionalidade e imaginário. Ver em Referências.  
56

 Metáfora em alusão à lenda para explicar que o estudo feito por Ricoeur seguiu uma aplicação da lógica 
como fio condutor até a exaustão para explicar o problema da subjetividade.  
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relação dialética. “A ipseidade do si mesmo implica a alteridade num grau tão íntimo que uma 

não pode ser pensada sem a outra”. (Ricoeur apud CESAR, 2008, pp 55-56). 

A partir daí, tomando como base a psicanálise freudiana, o filósofo reconhece o eu 

como distinto de si (mesmo). Enquanto o eu é descoberta imediata, o si é uma construção 

mais elaborada, sendo o nível mais profundo da alma. Para César (2008) na acepção de Freud, 

o homem não se reduz à consciência imediata que tem de si; é-lhe preciso atravessar os 

símbolos e analisar os sonhos, romper com as certezas do cogito para chegar a si mesmo. 

Este percurso compõe a identidade pessoal. Só é pessoa quem tem capacidade de 

identificar a si mesmo, de se narrar. Enfim, o si é o ser no mundo. A pessoa é, portanto, 

aquela capaz de auto-expressão, de testemunho de si, de fazer a ponte entre identidade e 

alteridade. Esse caminho que vai do sujeito empírico ao si pressupõe uma relação de 

reciprocidade com o outro e não raro, o sujeito corre o risco de não ser reconhecido pelo 

outro. Nisso resume o sentido da alteridade e da mesmidade. Esta é compreendida como 

reconhecimento mútuo e aquela só é compreendida no confronto entre sujeitos. Portanto, 

assumindo todo risco que advém dessas complexa construção que é a identidade, resta  

entender onde nos situamos nesta questão, pois o interesse por esta discussão, parte da 

consideração do jovem quilombola como um sujeito que tem projetos próprios e para se 

realizar, profissional ou pessoalmente, precisa se auto afirmar no pertencimento a um grupo. 

Afinal, quando se quer ir mais longe, o sujeito precisa considerar suas referências de base. 

Sendo assim, concebe-se identidade aqui como o que é determinante para o sujeito se 

sentir e se assumir como parte de uma comunidade, ou seja, ele se serve e se apropria do 

modo devida coletivo para tornar-se o que está sendo. 

É necessário, portanto, refletir se o jovem quilombola, como sujeito, precisa do nível 

de compreensão do repertório cultural do seu grupo para elaborar nele seus projetos de vida e 

sentidos de existência. 

 A identidade não é algo dado e se afirma nos recursos materiais e simbólicos que os 

sujeitos compartilham dentro das orientações culturais, conferindo empoderamento da 

comunidade na luta por seus objetivos. 

 Este processo produz também experiências emocionais e de rememoração do sentido 

do passado e das relações sociais que sustentam a comunidade na utopia de constituir uma 

unidade em um determinado território. 

 Comunidade é concebida como “configuração social onde definimos as nossas 

iniciativas e onde nossa participação é reconhecida, aprendemos construindo um sentimento 

de pertença”.( FIGUEIREDO, 2002, p. 5). O espaço comunitário é o solo onde a identidade 

nasce, cresce, cria e se recria. 
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Consoante Weber (1999, p.267), 

 

É claro que esta [raça] somente conduz a uma ‘comunidade’ quando é sentida 

subjetivamente como característica comum, o que ocorre apenas quando a 

vizinhança local ou outros vínculos entre pessoas de raças distintas levam a uma 

ação comum ( na maioria das vezes política) [...] O nascimento de uma comunidade 

de intercambio social[...] está vinculado a aspectos extremamente exteriores da 

diferença, no modo de viver habitual, ocasionado por uma causalidade histórica, 

assim como a herança racial [...]A crença na afinidade de origem – seja esta 

objetivamente fundada ou não – pode ter consequências importantes, 

particularmente para a formação de comunidades políticas. 

 

 

A construção acima sobre comunidade aproxima-se da noção de território, já 

assinalada anteriormente, que incorpora uma perspectiva de comunhão, no caso do autor, 

comunhão étnica. Esta noção de comunidade em que os sujeitos a sentem subjetivamente no 

confronto político com o outro, é importante do ponto de vista da afirmação da diferença. 

Assim, no exercício comparativo com a vizinhança local é possível que o jovem 

quilombola apreenda nas relações sociais que o que caracteriza sua comunidade quilombola é 

a luta - matéria prima e  substância viva que dá realidade aos seus projetos e a mantêm de pé. 

O estar junto na luta é o motor da organização dos quilombolas na construção contínua de 

uma comunidade política.  

 Araçá /Cariacá, por exemplo, tem a titulação de “remanescente de quilombo” e agora 

aparecem novas demanda como o fortalecimento do associativismo como já discutimos. 

Associada à noção de comunidade está, portanto, a noção de território, expressão 

contemplada no decreto 4.788 de 20 de novembro de 2003 que consolida o artigo 68 da 

Constituição federal (BRASIL, 1988) e não diz respeito apenas a questão da terra ocupada, 

“mas todos os espaços que fazem parte de seus usos, costumes e tradições  e/ou que possuem 

os recursos ambientais necessários à sua manutenção e às reminiscências históricas que 

permitem perpetuar sua memória” (ARRUTI, 2008, p. 334). 

Os processos de aprendizagem da memória social que é muitas vezes “tomada como 

fonte de estrutura e organização da cultura”(GONH, 2008, p 30) se dão no espaço da 

comunidade/do território e constroem formas de sociabilidades através das festas como, reisado 

e folia de N. Srª Aparecida, danças como samba de roda, samba chula e crença numa origem 

comum. Essas atividades são elaborações simbólicas do grupo para se afirmar no mundo e os 

jovens assimilam essas especificidades que caracterizam a identidade coletiva, construindo 

sentido para o seu existir. 

É nesses espaços que os jovens quilombolas solidificam os laços com o grupo e fazem 

amigos, namoram e se divertem e criam espaços de socialização com seus grupos de idade. 
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Para Glória Moura (2008), o aspecto mais importante das vivências com as 

comunidades negras foi aprender a importância e o significado da identidade afirmativa que 

eles conquistaram. Sabem o que são e o que querem: viver sua cultura, manter sua integridade 

de seres humanos e cidadãos capazes de lutar com todas as forças para dignificar sua cultura.    

 A identidade juvenil por si só já é complexa, pois se situa na encruzilhada de 

diferentes identidades, a saber: de gênero (onde há a dominação do homem sobre a mulher, 

considerando a ideologia machista), de classe social ( a classe econômica mais favorecida 

exerce poder sobre as classes subalternas), de raça ( dominação de brancos sobre negros), 

geracional (a geração adulta exerce poder sobre os jovens) e de localização geográfica (que 

compreende  diferença/complementaridade entre campo e cidade).  

Desta forma, um olhar mais acurado sobre a juventude do meio rural se faz necessário, 

haja vista que esses jovens ficaram mais ainda em desvantagem à medida que as sociedades 

rurais foram se transformando sob a influência da vida urbana, principalmente nos anos 60. 

 

3.4 Educação quilombola 

 

A educação quilombola, de um modo geral, vem se desenvolvendo dentro da 

modalidade de Educação do Campo
57

 e os sujeitos têm reivindicado uma educação específica, 

mas só recentemente, em novembro de 2012 surgem, como resultado desta luta, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola
58

. 

Estas Diretrizes Curriculares propõem o respeito a especificidade/diversidade e, como 

o próprio nome diz, diretrizes servem para orientar os sistemas de ensino para que a escola 

possa colocar em prática a Educação escolar demandada pela comunidade, dialogando com a 

realidade sociocultural e política do território quilombola
59

. 

É inconcebível que a educação que sirva para as populações urbanas tenha o mesmo 

efeito para as áreas rurais.  

O tipo de oferta educacional é, portanto, um elemento a ser considerado nessa 

discussão. No campo da legislação,“a educação (escolar) é  direito de todos e dever do 

Estado” (BRASIL, 1988). As evidências apontam, porém, que a balança pende de modo 
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A Educação do Campo considera, ao menos cartorialmente, os referenciais de base para construção identitária 

dentro de uma prática coletiva de conhecimento, contrapondo-se à educação rural que é imposta, pautada na 

lógica do latifúndio e do agronegócio que tem gerado exclusão e expropriação no campesino. Educação Escolar 

Quilombola e Educação do Campo são evocadas aqui com o mesmo sentido para contemplar a educação 

oferecida aos jovens da comunidade quilombola. 
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 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola é regulada pelo Parecer CNE/CEB 

nº16/2009, homologado em 20 de novembro de 2012. 
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desequilibrado em relação aos espaços urbanos e rurais
60

, tanto na forma (de 

operacionalização)quanto na qualidade da educação, sem falar da falta de políticas públicas 

para romper com essa situação. Portanto, sem desconsiderar outros espaços formativos, faz-se 

necessário enfatizar a centralidade da educação escolar como “direito de todos”, cujas 

reflexões têm gerado movimentos sociais no campo, fazendo com que a educação 

diferenciada constituísse pauta relevante nas agendas sociais. 

Além disso, A educação escolar se insere como elemento central na elaboração de 

projetos coletivos e também individuais e pode alargar os horizontes culturais e definir rumos 

nas trajetórias biográficas dos jovens. 

A obra “Por uma Educação do Campo”, organizada por Arroyo et al (2004),  denuncia 

como no campo estão concentrados todos os problemas relativos à escolarização como 

analfabetismo, crianças e jovens  fora da escola, falta de prédios escolares, defasagem idade-

série, repetência, reprovação e evasão, conteúdos inadequados, além dos problemas de 

salários e carreiras dos professores. Esta realidade apenas confirma a desigualdade e 

discriminação do povo do campo, embora estes problemas atinjam também grupos periféricos 

das grandes cidades. 

A fala da professora Socorro que hoje ocupa a função de secretária na escola da 

comunidade revela a defasagem na aprendizagem dos alunos. 

 

Os alunos daqui, muitos que tão numa série avançada não sabem nem ler. 

(perguntando como isso se deu).Não sei como foi que funcionou. Não aprende 

porque quando ele vai fazer uma prova de português, com texto, prova maravilhosa 

que a professora Sueli faz, acha difiicil!(E, 10/10/2013, grifos da autora). 

 

Esta fala aponta para uma questão crucial:; estar na escola não basta, é preciso  

garantir aos que nela se inserem a oportunidade de aprender.  

A fala da professora Ieda, da comunidade, aponta uma desmotivação dos alunos: “ O 

desafio é ensinar quem não quer aprender” (E, 10/10/2013). 

Além disso, a oferta escassa da educação básica na comunidade causa descontinuidade 

no estudo ou mesmo abandono, caso os jovens não procurem a escola da cidade para 

completar este nível escolar. A comunidade conta com ensino até a 8ª série. Este problema 

tem inquietado os quilombolas. 
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 Embora compreendamos que “rural e campo” são construções teóricas diferentes  em que a categoria campo 

tem um viés mais politizado e o rural apareça como um contraponto ao urbano no pensamento corrente (e a 

fronteira, sabemos, é tênue), utilizaremos ambos como sinônimos, por isso, ora usaremos um, ora utilizaremos o 

outro.     
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Os jovens que não desistem de estudar enfrentam o problema do traslado para acidade 

para estudar: o ônibus sempre chega depois que a primeira aula está terminado, sem contar 

quequando o carro quebra eles perdem todas as aulas do turno. 

A educação escolar como política publica deve considerar a diversidade de perfis 

socioeconômicos e orientações quanto a visões de mundo e trajetórias dos sujeitos nas suas 

relações concretas ( VELHO & DUARTE, 2010; DAYRELL,1996). 

Os jovens quilombolas devem ser considerados dentro da sua singularidade, pois como 

adverte Castro (2008a, p.395): 

 

 [...]tal diversidade não autoriza a diluição identitária que marca a juventude 

brasileira, como uma geração que no início desse século comparte uma série de 

desafios, situações, incertezas e orientações que demarcam uma geração de pessoas 

como a juventude. 

 

Em meio a limites, desafios e incertezas vivem os jovens quilombolas. 

Ao abordar sobre os processos de aprendizagem, a diretora de uma escola da cidade 

onde alguns quilombolas estudam, cuja unidade escolar
61

 tem uma extensão de ensino na 

comunidade Araçá/Cariacá coordenada por ela, sustenta que: 

 

 Eles (os quilombolas XXX) não conseguem acompanhar o desenvolvimento e as 

intervenções que os professores fazem com filmes, letra de música, documentários. 

Eles ficam voando porque não têm conhecimento prévio. Demoram mais pra 

processar as informações. As notas deles são baixíssimas. Com essa defasagem as 

aulas não ficam melhores porque durante a aula eles têm um tempo pra falar daquilo 

ali, porque na outra aula já é diferente e acumula dúvidas. Na hora da avaliação as 

notas são baixíssimas. (DC, Ana Diva 18/08/2013,). 

 

 

Os jovens da cidade, para esta professora, têm um desempenho escolar um pouco 

melhor, pois estão mais familiarizados com os recursos didáticos que a escola oferece. 

Segundo esta diretora, na Escola Municipal Araçá/Cariacá onde atua, acompanhando 

o EMITEC
62

 - a aprendizagem dos jovens quilombolas neste curso não é diferente. 

Com a expansão do Ensino Médio a distância nas localidades rurais o governo (tanto 

o estadual, quanto o municipal) se deparou com muitos problemas: falta de formação de 

professores com nível superior no meio rural; questões contratuais, pois os professores da 

rede municipal que trabalham na cidade não querem ir para as comunidades rurais; falta de 

professores nativos que compreendem a realidade dos jovens; problema no funcionamento 
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 Colégio Estadual Monsenhor Turíbio Vilanova 
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 O programa EMITEC – faz parte da modalidade Educação do Campo e funciona através do convênio entre o 

governo do Estado e do Município. oferecida aos quilombolas na perspectiva da educação a distancia. Na 

comunidade funciona a 3 anos e surgiu da demanda local do Ensino Médio regular. O lugar é pequeno e há 

dificuldade de formar turma com a exigência de 15 alunos. Há apenas uma turma que concluirá em dezembro de 

2013. 
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do programa de educação à distancia que só começa depois que a escola regular começou e 

termina antes desta(DC, Ana Diva, 11/11/2013). 

Os professores ministram aulas via satélite. Há uma distância que precisa ser levada 

em conta cabendo questionar se há mais distancia da educação do que educação a distancia. 

Presencial há apenas o mediador e este é constantemente substituído causando uma 

descontinuidade e dificuldade de adaptação; o calendário não leva em conta a realidade dos 

estudantes, pois a escola estadual que faz a extensão fica fechada durante o recesso da 

romaria do Bom Jesus e, para qualquer efeito as aulas online continuam acontecendo e os 

estudantes ficam sem assisti-las, quando os jovens voltam, já perderam muitas aulas(DC, 

Ana Diva, 11/11/2013).   

O projeto é bem estruturado, mas sofre problemas da logística local. O nível 

profissional dos professores que ministram aulas virtuais é muito bom (mestres e doutores), 

os alunos gostam, embora eles não acompanhem por conta da defasagem trazida do ensino 

fundamental, agravada pela falta de política de formação específica de professores da rede 

municipal
63

 que acompanham o programa. O que se vê é transmissão de informação que 

parte de onde os professores estão – do alto de suas credenciais sem, contudo, levar em conta 

a realidade dos sujeitos que vão recebê-la. 

 Acrescenta-se a isso a falta de assistência contínua e adequada, pois o deslocamento 

da coordenadora/diretora da cidade para dar a assistência ao cursos que acontece à noite é 

difícil. Segundo a fala desta diretora, Ana Diva, “lá não tem nenhuma pensão onde possa 

pernoitar. Por isso, o curso é pouco operativo” (DC, 11/11/2013). 

Na cidade, no ensino regular, ainda segundo a diretora supracitada, os quilombolas 

também têm o mesmo problema de defasagem em relação a aprendizagem se comparados aos 

alunos da cidade.  

A Educação Escolar Quilombola precisa ter seu próprio modelo educacional para que 

o direito à educação atinja os quilombolas de forma efetiva. Essa população reivindica 

educação específica de modo a preservar a identidade cultural do grupo, garantir as 

peculiaridades da vivência local, sem negar a educação universal que a integra num contexto 

mais abrangente. A regularização dessa modalidade em nível nacional deve estar atenta a 

estas questões. 

As discussões sobre a diversidade no âmbito das políticas educacionais realizadas na 

Conferencia Nacional de Educação – CONAE
64

 resultaram na inclusão da Educação Escolar 
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 Apenas os professores da rede municipal atuam nesse projeto. 
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 A CONAE ocorreu em Brasília em 2010 resultando na inclusão da Educação Escolar Quilombola como 

modalidade da educação básica em consonância com o Parecer CNE/CEB 07/2010 e na Resolução CNE/CEB de 

04/2010 que institui as Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica.  
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Quilombola como modalidade da educação básica, sendo assim, ela já não se integra mais à 

educação do campo de modo genérico, apesar de, pragmaticamente falando, ela seguir as 

orientações desta. 

Para Caldart
65

, essa educação do campo nasceu precisando tomar posição no confronto 

dos projetos que concebe o campo como lugar de negócio. O agronegócio expulsa as famílias 

que, dentro da perspectiva do capital, não precisam de educação, nem de escolas porque 

precisa cada vez menos de gente para a afirmação da lógica da produção, para a sustentação 

da vida em suas diferentes dimensões, necessidades e formas. Continua dizendo que, essa 

educação nasceu também como crítica a uma educação pensada em si mesma ou em abstrato e 

que seus sujeitos lutaram desde o começo para que o debate pedagógico colocasse a sua 

realidade e suas relações sociais de vida acontecendo em sua necessária complexidade. 

Ressalva-se que a discussão da educação do campo abarca a educação dos distintos 

grupos de camponeses como os quilombolas, ribeirinhos, enfim, todos os que estão ligados ao 

trabalho no meio rural.  

A educação indígena contém suas normas próprias, mas dialoga teoricamente também 

com a educação do campo, sobretudo no aspecto que se refere à educação para o respeito e 

para o convívio com a diversidade (SILVA, GRUPIONI, 1995).  

Sabe-se que há um lugar planejado para os jovens quilombolas no espaço educacional, 

a despeito do que eles carregam em sua bagagem cognitiva, fazendo o projeto dos adultos se 

impor. Segundo Durkheim (s.d., p. 41) “a educação é a ação exercida pelas gerações adultas 

sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social”.  A prova 

material disso é que a educação formal existe como projeto de sociedade para formatar seres 

humanos. 

Neste sentido, a educação quilombola no âmbito da comunidade, em alguns 

momentos, tem desconsiderado também a diversidade, pois segundo os registros de campo,  

há no quilombo uma pluralidade de credo religioso, inclusive uma religião de matriz africana 

e as atividades e reuniões da escola sempre começam com a oração do Pai Nosso e uma 

leitura da Bíblia, a exemplo da reunião de pais e professores que ocorreu em abril. (DC, 

28/04/2013). 

 Este aspecto demanda ações na escola que possam dar suporte às diferentes 

identidades, pois mesmo na escola rural há uma heterogeneidade de alunos que deve ser 

levada em conta (SILVA; GRUPIONI, 1995).Essa diversidade é o que define a identidade 

local. 
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 Disponível em www.ce.ufes.br/educacaodocampo. Acesso em 14/02/2013. 

http://www.ce.ufes.br/educacaodocampo
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As escolas urbanas que recebem jovens quilombolas (segundo observações registradas 

em diário de campo e dados de entrevistas com professoras), trabalham com um ideal de 

aluno homogêneo e, tanto estas quanto as escolas rurais devem atentar para a singularidade 

desse grupo social. A juventude quilombola de Araçá-Cariacá, por exemplo, deve ser 

considerada na sua especificidade, por isso apela-se para uma educação diferenciada
66

. 

Consoante Dayrell (1996), a escola vê os jovens apenas como alunos, confirmando a 

fala da diretora anteriormente citada, “a gente não tem um aluno que se destaca porque é 

quilombola”, são como os outros, nivelando-os como seres cognitivos.  Este autor também 

chama a atenção para o risco de considerar a juventude a partir de imagens criadas pelas 

políticas públicas que os homogeneíza e pode-se pensar ainda estes sujeitos a partir de papeis 

sociais criados pela própria escola, onde geralmente se expressam os preconceitos e 

discriminação em relação à raça, à cor, etc. Por isso, é pertinente refletir sobre como a escola 

rural e mesmo a urbana (que recebe estudantes quilombolas) concebe os jovens quilombolas e 

se esta aproveita as suas experiências culturais para o fortalecimento da identidade dos 

sujeitos. 

Em 2010, numa escola básica da rede estadual, ouvi os alunos que vem do meio rural 

serem chamados “os da roça” nas caçoadas estridentes dos colegas da cidade e isso ecoava 

com largo alcance no pátio escolar. Tempos depois, na ocasião da pesquisa de campo, isso foi 

confirmado por Elisa Lucinda, egressa de uma escola urbana, falando da situação vexatória 

porque passava no momento do ônibus sair, ouvia os colegas gritarem: “Cadê os da roça? Oh 

da roça, o busão tá chegando.” (E, dia 06/05/2013). 

A escola que a fala da entrevistada acima denuncia, não é a única na cidade que trata o 

diferente com preconceito, pois as cenas de discriminação com “os da roça” foram flagradas 

por mim em outra escola e isto é, oportunamente, digno de registro. Portanto, constata-se que 

a discriminação em relação aos jovens do meio rural é disseminada na cidade e é na escola 

como espaço público que recebe todas as diferenças, que este fato se consolida. 

Ao encontrar-me com uma ex-aluna de 22 anos de idade e ainda estudando no 3º ano 

do Ensino Médio no Educandário São Vicente por conta dos percalços do mundo do trabalho, 

pois, segundo ela já havia desistido três vezes por esse motivo. Falou que tem uma colega 

quilombola da Comunidade de Rio das Rãs, definindo-a como “legal” por ser diferente de 

outros quilombolas que conheceu. Disse que no Estadual (outra escola onde estudou) teve três 

colegas quilombolas que só se sentavam juntas e se davam muito bem entre elas e não tinham 
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 Em meio a uma vasta bibliografia sobre educação diferenciada, Messeder e Sonja em “A Educação escolar 

entre os Tupinambás da Serra do Padeiro:reflexões sobre a prática docente  e o projeto comunitário”, apresentam 

um caso específico.  Revistada FAEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador,v.19, n.33, p 185-198, 

jan/jun, 2010. 
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muito contato com os outros da sala. Segundo essa informante, uma desistiu e as outras duas 

acabaram desistindo também. “Eles são muito cismados, não se enturmam bem. Tem um 

instinto muito selvagem, gostam de capoeira e só falam assim, nessas coisas.”( DC, 

03/09/2013). 

Há muitos elementos para análise nesta fala: primeiro, ela tem uma colega quilombola 

que é legal, diferentemente das três que conheceu em outra escola que não se enturmavam 

bem, denotando problemas de socialização; segundo, houve a desistência de uma jovem que 

implicou na desistência das outras, o que sinaliza que no grupo de iguais elas se fortaleciam 

em um ambiente que poderia se apresentar como hostil, por isso, enquanto estudavam na 

cidade buscavam-se unir, sentando juntas, mas acabaram não se adaptando; terceiro, tinham 

um instinto muito selvagem devido seus gostos pela capoeira, o que denota que os outros são 

sempre “os exóticos”. 

Não bastasse essa visão preconceituosa sobre os quilombolas, estes estudantes são 

também “os meninos da Zona”, como ouvi em 2011 uma vice-diretora de uma escola urbana 

da rede pública dizer (e foi na mesma escola em que flagrei alunos discriminarem “os da 

roça”), de forma a causar constrangimentos. Ressalva-se que esta escola recebe jovens 

quilombolas e outros sujeitos campesinos. 

As formas de discriminação e preconceito que imprimem nos jovens um valor menor, 

justamente, por quem deveria combatê-lo acontecem de maneira contrária, de forma a rotular 

os jovens,ignorando-os como sujeitos e, desta forma, impede a sua integração social adequada 

na escola e, em consequência, em outros ambientes. 

 Não são discriminados como categoria quilombola, pois são invisíveis na cidade 

como tais, mas o peso discriminatório nivela todos como os “da roça” e “ os da zona”. 

 Contraditoriamente a esta prática costumeira acima, a escola da comunidade realiza 

projetos de valorização da identidade como o “Educação não tem cor” que ocorreu durante o 

mês de novembro, na ocasião da semana da consciência negra, tendo como objetivo a 

valorização da diversidade como o próprio título sugere e, de modo especial, a valorização do 

modo de vida no quilombo através de temáticas  como afirmação da cor, as práticas de cura 

com ervas medicinais,entre outras questões pertinentes a sua cultura. 

A culminância do projeto reuniu toda comunidade que apreciou a exposição dos 

trabalhos realizados pelos estudantes na sede da associação, onde ocorreram palestras, danças 

e o evento encerrou com um desfile. 

Em relação ao trabalho cotidiano há praticas interessantes do ponto de vista da 

valorização dos sujeitos e das suas formas de expressão, pois as observei nas salas de aula da 

escrita ambiental nos cartazes e murais, evidencia que os estudantes têm um espaço para sua 
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própria criação, uma vez que os cartazes não são trazidos prontos, são confeccionados por 

eles. 

 

Figura 3- Cartaz confeccionado pelos estudantes da educação básica.(Foto: Kleide 02/04/2013). 

 

Este cartaz em exposição na parede é outra maneira de demonstrar que a diversidade 

constitui uma riqueza e há uma construção simbólica que lhe reveste de sentido, pois a frase 

que acompanha a leitura imagética aponta que, caso a questão monocromática (cor branca) 

continue sendo a medida de todas as coisas e esteja acima dos valores sociais mais nobres, 

haverá conflitos na sociedade. 

Desta forma, a escola mostra seu jeito peculiar de fazer educação. A seguir, 

discutiremos as expectativas sociais sobre que tipo de jovem quer formar e sua relação com os 

limites da realidade, apontando outras formas de educação. 

 

 

3.4.1 Outras dimensões educativas: expectativas da comunidade versus realidade 

 

Além da escola o processo formativo se dá em meio à complexidade das relações que 

os jovens estabelecem nos mais diversos espaços sociais. 

Sendo assim, deve-se considerar educação no sentido lato com o significado que os 

sociólogos  atribuem, como socialização, ressaltando que a modelagem do comportamento de 

meninos e meninas se opera na intersecção dos aspectos coletivos e individuais, levando em 

conta os diversos espaços educativos. 
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 Esta formação se dá dentro de um quadro de referencias sociais que enfatiza 

desigualdades que repercutem no modo de ser dos/das jovens em relação ao trabalho agrícola, 

ao aprimoramento dos estudos e à busca dos projetos individuais. Estudiosos como 

Abramovay et al(2004; 1998) e Straposolas (2006) trazem reflexões desta natureza. 

Se a sociedade tem expectativa em relação aos jovens, o jovem rural, por sua vez 

alimenta algumas expectativas em relação ao seu meio social. Oportunamente cabe trazer à 

baila a fala da jovem Elisa Lucinda em entrevista: “eles reclamam (dos jovens acusando-os de 

não querer nada da vida XXX), mas ninguém faz nada”. 

Há um apelo nesta fala para os adultos fazerem algo em prol dos jovens no sentido de 

construir um projeto para esse segmento social, considerando que estes jovens nas 

representações sociais são lançados sempre para o futuro, mas precisa contar com ações das 

lideranças no momento presente para as realizações pessoais e profissionais. 

 Nessa encruzilhada vive o jovem do meio rural como todo jovem. E é na tensão 

presente-futuro, projeto individual-projeto coletivo vivida no hoje que o jovem constrói um 

prognóstico para sua vida. Os jovens têm necessidade do presente como o tempo de viver e de 

definir o futuro. 

 O presente é a temporalidade do viver, da existência na sua plenitude, e isso 

contempla lazer, namoro, baba no fim da tarde, participação nas festas da comunidade e de 

outros lugares, o sentar-se na porta de casa  e observar o ir-e-vir das pessoas, sem esquecer 

dos estudos e outras responsabilidades contraídas na vida social. 

Os pais também se preocupam com a continuidade de seus projetos em relação a quem 

assume a propriedade e a direção da família (ABRAMOVAY, 1998; 2004) no processo de 

sucessão geracional. Na fala de um pai: “se os jovens não fizer alguma coisa, porque a 

terceira idade não aguenta” (DC, AN, 06/05/2013 ), há um apelo ao compromisso que os 

jovens devem assumir com a dureza do trabalho agrícola. 

Os jovens estão debandando para outras paragens como os filhos de dona Iracema que 

foram morar em outra cidade e, neste ritmo de saída, as filhas também não tardam ir embora 

em busca de estudo e oportunidade de emprego. Isso pode comprometer os projetos familiares 

no que tange à continuidade dos trabalhos na terra conquistada. 

Há a expectativa de que as jovens cuidem dos pais na velhice. Uma das filhas
67

dessa 

senhora acima, numa entrevista disse que os quilombolas se preocupam em dar uma vida 

melhor para os pais (E, Benedita da Silva, 06/05/2013). Portanto, o abandonar a comunidade 
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 A quem homenageamos nessa pesquisa com o nome da parlamentar brasileira Benedita da Silva (Entrevista, 
08/05/2013). 
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em busca de realização profissional não significa, neste sentido, individualismo ou abandono 

dos pais. 

Dentre os fatores que contribuem para a migração para a cidade um se deve ao fato de 

muitos jovens desejarem sair do campo para seguir os estudos e estudarem para sair do 

campo, ou seja, o incremento do nível educacional aumenta as possibilidades de escolhas 

dos/das jovens, uma das quais pode ser abandonar o campo, fato que tem sido pauta de 

discussão no movimento Por uma Educação do Campo. Vale lembrar a fala de Maria Bênis 

“Aqueles que foram estudar, arrumaram, não aqui, trabalho em outros lugares(...), Sítio do 

Mato, Bom Jesus da lapa [...] quem sai pra estudar e arruma coisa melhor por lá não volta, 

minha preocupação é essa.” (DC, Maria Bênis, 08/05/2013). 

Além do mais, atividades do mundo adulto como o trabalho (e que transforma os 

jovens em adultos)atrai a juventude de classes populares, cuja carga horária nem sempre dá 

para conciliar com atividades escolares e podem também contribuir para o desestímulo e 

mesmo abandono dos estudos, sem falar da dificuldade do deslocamento para estudar na 

cidade. 

A demanda da comunidade é formar jovens que valorizem suas conquistas e que 

possam sustentá-la no futuro, assumindo liderança e dando sustentação aos projetos 

familiares, para tanto, precisam permanecer na localidade e, desta forma, dar continuidade à 

própria vida comunitária. Isto implica que as ocupações profissionais têm que ser adequadas à 

realidade local e os casamentos devem ser mais internos para garantir o estabelecimento 

desses sujeitos no quilombo. Esta situação exige a necessidade de uma análise mais acurada.  

A título de reflexão, a família que é um referencial de base não tem dado conta das 

demandas(econômicas, principalmente) da sua juventude para que essa possa se fixar na 

comunidade e dar continuidade aos projetos familiares e coletivos. A educação tem se 

mostrado insuficiente para preparar quadros profissionais do lugar e os pais não conseguem 

garantir a manutenção dos jovens lá fora para estudar e, por isso vão e vem todos os dias e 

aqueles que se aventam a se fixar na cidade têm que conciliar as horas de estudo com um 

subemprego como ajudante em um lava-jato e trabalho de babá. Além disso, o sustento dos 

filhos e a satisfação das necessidades mais elementares como aquelas ligadas à aparência que 

a vaidade de moças e rapazes exige, está fora do patamar econômico dos pais. Como na fala 

de Maria Bênis, “se eles tivessem um dinheirinho pra comprar seus perfumes e roupas, pelo 

menos, tenho certeza que eles não sairiam daqui não, Kleide” (DC, 08/05/2013) 
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No interior da casa está assegurado um espaço que faz a ponte do jovem quilombola 

com o contexto mais amplo,a grande mídia
68

 que absorve a maior parte do seu tempo livre e, 

usada como entretenimento, acaba vendendo uma imagem ilusória da vida na cidade e isso 

pode contribuir para o êxodo rural. 

Sendo assim, a ideologia veiculada pela mídia não favorece a reflexão e, não raro, 

induz o jovem a cultivar uma admiração pelas “luzes da cidade” em detrimento da 

especificidade de seu modo de vida. 

 Um jovem em entrevista disse: “Gosto mais da cidade porque a gente diverte mais. 

Aqui deu a noite tem que dormir, tudo escuro” (E, Gilberto Gil, 06/05/2013). Além da mídia, 

há o acesso fácil dos jovens à cidade que permite que assimilem desta valores simbólicos e 

sociais.  É na cidade também que está a possibilidade de realizações pessoais e profissionais, 

sendo necessário o deslocamento para lá desde cedo para estudar e fazer graduação. 

Outra dimensão educativa é a associação, mas o acesso dos jovens é pouco. Nas 

reuniões sempre havia um espaço para discutir a questão da identidade quilombola. 

A este respeito Macêdo (2008, p 60) traz a fala de Florisvaldo Rodrigues da Silva, 

uma das lideranças em Araçá/Cariacá, que data de maio de 2007: 

  
Quase toda reunião da associação a gente tá sempre trazendo este assunto, a 

preocupação em tá afirmando a identidade quilombola. Às vezes a questão da 

produção, da terra e de outras questões, nem que seja meia hora em cada reunião. 

Nós da associação é que devemos puxar a linha de frente, não deve brigar por isso.  

 

Em nível comunitário, há projetos pontuais como o curso para liderança e jovens da 

comunidade que foi coordenado por Florisvaldo e pelo o professor Valdélio
69

, segundo 

informação de Tomásia - participante do curso e também liderança comunitária – o objetivo 

foi resgatar a história do grupo, cuja metodologia envolveu rodas de conversa, técnicas que 

faziam emergir a memória dos sujeitos em pontos de referência na comunidade como as casas 

mais antigas ou os lugares onde elas existiam.  As pessoas faziam paradas e todos escutavam 

os antigos moradores falarem sobre as experiências vividas ali, a infância, o acréscimo de 

cômodos na casa quando os filhos se casavam (DC, 05/04/2013).  

Estas atividades é uma forma da comunidade buscar sentido para o seu fazer cotidiano 

e se afirmar no mundo, retomando a referência aos antepassados. 

Há iniciativas desse porte na comunidade no sentido de fortalecer a identidade do 

grupo, porém, quando os jovens chegam no meio urbano, o resultado desses esforços se põe à 
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 As observações revelaram (bem como as conversas informais) que a televisão é um dos principais tipos de 
lazer dos quilombolas ao lado do futebol.  
69

Ver mais detalhes em Macêdo (2008) 
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prova, como o jovem (JN) revelou que se identificava como “sou do mundão”
70

, para não ser 

violentado na cidade, justificando ter consciência que a visão sobre os sujeitos do meio rural 

lá é de que são bobos. 

Faremos, necessariamente, um recorte sobre gênero e classes sociais a seguir. 

 

3.4.2 Notas sobre gênero e classes sociais 

 

A noção de gênero define também a posição social do indivíduo e essas situações têm 

implicações na forma do sujeito viver a condição juvenil, que por seu turno, condiciona 

também sua maneira de ver o mundo e de se ver no mundo. 

As questões relativas às desigualdades de gênero dentro dos processos de socialização 

do/da jovem define os passos/descompassos do desenvolvimento educacional, nos projetos 

pessoais e no trabalho e nas formas de ocupação do espaço por cada um.  

Considerando que a questão de gênero evidência práticas da ideologia machista que se 

traduz na demonstração da força e da virilidade masculina, na escola da comunidade há 

muitas queixas das professoras sobre o comportamento violento de alguns rapazes contra 

colegas e professoras. No segundo semestre de 2013 houve até desistência da vice-diretora 

que foi ameaçada por um jovem e ela fez um boletim de ocorrência na delegacia da cidade e a 

escola foi visitada, a partir de então, por policiais e pelo conselho tutelar. 

Um policial foi solicitado, depois do ocorrido, para fazer uma palestra, cujo conteúdo 

incidiu sobre violência e sobre a aparência dos jovens. Segundo ele, quando a polícia vai dar 

uma revista,ela prefere aqueles jovens que adotam um estilo mais exótico na indumentária e 

no penteado do cabelo, como é a opção de alguns jovens da comunidade. Os policias faziam 

relação da aparência dos jovens que ostentam essa diferença com o comportamento violento 

dos mesmos. (DC, Maria do Socorro, 09/10/2013). 

As moças da comunidade, são discretas nas suas vestes e nos penteados, não 

apresentam estilos arrojados. Os registros de mau comportamento na escola referem-se, 

apenas, aos rapazes. 

O uso de bebidas alcoólicas pelos rapazes é uma preocupação para os pais: 

 

“Antes, tinha grupo de jovem. Os jovem ganharo instrumento. Hoje, só querem 

beber, ficar nos bar. Eu moro vizinha dum bar e vejo as coisa. Não vejo futuro pra 

eles aqui no quilombo, falta lugar pra eles divertir e trabalho, coisa pra envolver 

mais os jovens” (DC, AN, 02/05/2013).  
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 Esta narrativa veremos na seção de Análise de dados. 



83 
 

Na fala acima há uma associação da ociosidade com a bebida, pois falta lugar para que 

os jovens possam se divertir e trabalhar. Na sequencia essa mãe relaciona também o uso de 

bebidas às brigas que acontecem no bar vizinho a sua casa e são os rapazes que se envolvem 

em conflitos. 

Na comunidade, a ocupação dos espaços públicos como os barzinhos, por exemplo, se 

dá pelos rapazes, as moças são mais reservadas, atendo-se ao espaço privado da vida 

doméstica.  

No bar de Domingos, muito popular na comunidade, há a presença constante de 

homens para beber e jogar snook. As moças, quando necessário, vêm comprar algo e voltam 

rápido. 

Segundo Almeida(2009), cada sociedade constrói padrões de comportamento para o 

masculino e o feminino que extrapolam as diferenças sexuais, biológicas-genéticas e 

organizam valores, normas e privilégios diferenciados. Isto coloca o masculino e o feminino 

em condições desiguais de sobrevivência. Desta forma, continua a autora, podemos falar que 

masculino e o feminino correspondem à construção de modos de vida diferentes, e por que 

não dizer, “desiguais,” para além da noção biológica.  

Esse comportamento diferenciado é observado desde a tenra idade. Na escola da 

comunidade, as crianças enquanto aguardavam as portas das salas de aula se abrirem, os 

meninos chutavam cadeiras, portas, esmurravam os colegas e subiam nas cadeiras na 

efervescência do calor que invade a escola no turno vespertino . As meninas ficavam no canto 

do pátio, sentadas nas cadeiras ou no chão, aguardando quietas e se defendendo o quanto 

podiam da agressividade dos meninos (DC, 10/10/2012). 

Em relação à divisão do trabalho por sexo, ficou evidente que em casa, para as moças 

são atribuídos os serviços domésticos e para os rapazes, os serviços na roça e na lida com os 

animais. Conquanto, isso não seja uma regra, pois quando se faz necessário as moças 

trabalham na roça e em algumas famílias que não tem moças, os rapazes ajudam a mãe nos 

serviços domésticos. 

Os jovens que trabalham na roça têm uma vantagem econômica em relação às jovens 

se considerarmos que o trabalho doméstico é improdutivo do ponto de vista do capital. 

Mesmo a agricultura de subsistência e a criação de animais podem prover alguns recursos 

materiais aos jovens. 

Conquanto, isso não seja regra, pois algumas moças não se acomodam apenas ao 

trabalho doméstico, elas são pequenas comerciantes, buscando obter alguma renda ou 

completar a renda da família. Durante as minhas andanças na comunidade encontrei três 

moças em momentos distintos que estavam com modestos empreendimentos: a primeira 



84 
 

vendia produtos de beleza( em pronta entrega) e utilidades para o lar via reembolso postal 

através de catálogo. A outra moça pilotando uma moto oferecia banana de porta em porta e 

uma terceira, a pé, carregava uma sacola cheia de pimentas de cheiro coloridas para vender. 

Estas pequenas atividades complementares incrementam o orçamento de alguns grupos 

familiares. 

Margulis (2001),faz essa relação no interior das questões geracionais em que, para ele, 

a dimensão etária contém a relação de classe e geração, sendo que a condição de gênero é 

importante para compreender essa relação. 

Margulis e Urresti (1996) abordam que jovens de determinadas classes sociais 

protelam a inserção no mercado de trabalho e a constituição de família. Esse adiamento 

favorece o incremento do nível educacional. A condição juvenil do sujeito do meio popular, 

entretanto, é garantida pelo trabalho. 

 O trabalho e, diga-se de passagem, o trabalho precário a que se destinam os jovens de 

classes populares, muitas vezes quando não atrasa os estudos é motivo de evasão ou 

repetência
71

.  

Algumas jovens da comunidade arrumam outros trabalhos para se manter e o mais 

comum é o trabalho doméstico, principalmente o de babá. Uma mãe fala da dificuldade dos 

jovens conciliar trabalho e estudo em lugares diferentes: “A filha de uma Amiga aqui tem que 

trabalhá e achou um trabalho de babá e teve que ir pra cidade. Eu mesmo tem três filho no 

mundo, se tivesse trabalho aqui tava tudo aqui mais nóis” (DC, dona Iracema, 05/04/2013)”. 

O/a jovem do meio popular se destina precocemente ao trabalho enquanto o/a jovem 

de classe média/alta estuda. Tal fato denota percursos biográficos diferenciados que definem 

quem é o jovem que representa o futuro e, em contrapartida, evidencia quem precisa trabalhar 

e sacrificar sua condição juvenil, perdendo o presente como fruição. 

Considerando que os jovens quilombolas são negros, Castro (2008) aborda que 

enquanto entre jovens brancos, cerca de 17,20% não trabalha porque apenas estuda, entre os 

negros tal categoria, concentra apenas 10,60% dos jovens, e entre os pardos/morenos 12,70%.  

Há uma desigualdade social, que favorece os brancos que estudam e não trabalham 

tendo, portanto, mais vantagem na concorrência do vestibular e, consequentemente, na 

inserção futura no mundo do trabalho. 

 No âmbito da comunidade, os/as jovens estudam no quilombo ou na cidade e se 

inserem no trabalho de apropriação familiar ou na lida com os trabalhos domésticos, como no 

caso citado das jovens.  
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 Vale lembrar o exemplo já citado da integrante de galera de Samambaia DF, em que estão imbricados aí 
geração e classes sociais, que não deixa de conter a condição de gênero. Abramovay (1999). 
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 Ademais, “a valorização do estudo como condição para o jovem do campo adquirir 

um emprego está, em grande parte, associada ao abandono da atividade agrícola” 

(CARNEIRO, 2005, p. 250). Isto corrobora a fala da diretora da escola da comunidade trazida 

anteriormente sobre os jovens que foram estudar fora e não voltaram, pois arrumaram 

trabalho por lá. (DC, Maria Bênis, 08/05/2013). 

Esta seção apontou que hoje o acesso à escola se tornou mais democrático, porém, os 

níveis de escolarização ainda são insuficientes na comunidade estudada, implicando num 

processo truncado de aprendizagem e mudança nas rotas biográficas dos sujeitos que se 

destinam à cidade.  

Na cidade e no quilombo, as práticas educativas demandam um currículo em ação que 

atenda às necessidades de aprendizagem de todos, principalmente dos quilombolas. 

 O Programa Brasil Quilombola 
72

 já propunha uma educação diferenciada para que 

esses sujeitos sejam educados dentro de sua cultura e na escola local rumo a uma formação 

abrangente. Hoje esta proposta consta também nas Diretrizes Nacionais para a Educação 

Quilombola. Os quilombolas precisam ser vistos como sujeitos históricos como aponta 

Dayrell (2007). 

 Na ausência do governo de tomar a educação quilombola como política pública de 

fato, eles vão preenchendo esta lacuna como podem. Vão para uma escola urbana para 

concluir os estudos e, não sendo concebidos dentro da sua especificidade cultural, são apenas 

inseridos porque não aprendem com qualidade, experimentando o que Bourdieu (2004) chama 

de “exclusão do interior” que é a forma de segregação inaugurada pelo processo de 

democratização do acesso à escola. Neste mesmo sentido Gentile (2005)denomina este 

processo de inclusão excludente pois, estar na escola não garante a aprendizagem dos sujeitos, 

muito menos sua inserção social adequada. 
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 Disponível em mhml:file:h://programabrasilquilombola>>blog archive>>Educação diferenciada 
Acesso: 21/09/2009. 
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4.0 Análise de Dados 

 

Para se proceder a análise dos dados empíricos da pesquisa construímos os blocos de 

questões conforme os núcleos de sentido, os objetivos propostos e as questões norteadoras e, 

ao final de cada bloco fizemos um breve resumo analítico. 

Primeiro, analisamos as percepções e sentidos atribuídos pelos colaboradores em 

relação a ser jovem e a ser quilombola.  

 

4.1Percepções e sentidos de ser jovem/quilombola 

 

Para apreendermos a construção das relações de pertencimento dos jovens 

quilombolas a sua comunidade é preciso concebê-los dentro das relações sociais que 

constroem com seus pares e/ou com pessoas de outras gerações, pois, à medida que constroem 

essas interações, são também construídos por elas. O objetivo deste bloco de questões é 

compreender como os jovens constroem sua identidade, considerando a forma como eles 

concebem o que é ser jovem, o que é ser quilombola, como eles percebem a visão dos adultos 

sobre eles, bem como a forma como os adultos concebem o jovem quilombola de hoje. 

Buscamos captar também as percepções e sentidos de ser quilombola, trazendo o 

ponto de vista dos sujeitos, dando-lhes visibilidade
73

. 

 

4.1.1Sentidos de ser jovem 

 

Os usos e os significados que os sujeitos atribuem ao ser jovem é o ponto de partida 

desta seção, pois constitui um dos elementos de base de sua identidade. Para tanto, partimos 

das vozes dos sujeitos. 

Em relação ao que significa ser jovem para esses sujeitos, as respostas compõem uma 

semântica plural, sendo divididas de acordo com os núcleos de sentido encontrados, quais 

sejam: ser jovem aparece como futuro condicionado a uma vida de união. Ser jovem é a busca 

de equilíbrio entre ter responsabilidade e viver a juventude, denotando a ambivalência que 
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Fazemos neste estudo um contra-ponto à invisibilidade dos jovens quilombolas como categoria de estudo no 

meio acadêmico. A invisibilidade é resultado da invisibilidade social e, possivelmente,  de certas ênfases 

políticas estratégicas nas pesquisas sobre comunidades rurais negras. 
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marca os jovens que precisam dividir o presente em atividades de estudo, trabalho e diversão. 

Outros sentidos são dados também como época de aprendizado que alarga as experiências. 

As falas a seguir relacionam os jovens ao futuro: 

 

Ser jovem é ter um futuro pela frente e esse futuro depende de união, de 

companheirismo e garra. (E, Benedita da Silva, 06/05/2013) 

Ter futuro, aproveitar os estudos e que as pessoas sejam unidas (...) os jovens daqui 

são unidos. (E, Gilberto Gil, 06/05/2013). 

 

Estas falas não se dão de forma infundada, pois o sentido de união favorece a 

manutenção da vida. 

As respostas a seguir concebem o jovem no equilíbrio entre responsabilidade com os 

estudos, trabalho e diversão, como na sequência de respostas que apresentamos a seguir: 

 

Estudar, se divertir, sair com os amigos. (, Ruth de Souza 27/04/2013) 

Ser jovem é diversão, trabalho e estudar. (Entrevista, Milton Santos, 12/05/2013) 

Divertir. Poder fazer tudo, ir as festas. Fazer curso pro futuro. (E, André Rebouças, 

06/05/2013). 

É muito bom ser jovem. É, a gente quando a pessoa é jovem aprende muitas coisas e 

tem direito a muitas coisas também. O jovem pode estudar bastante e querer o que 

quer no futuro, trabalhar... é só mesmo isso. (E, Geni Guimarães, 08/05/2013) 

 

As formas de diversão aparecem como características de Ser Jovem nas falas 

seguintes: 

 

Saber curtir a vida sem prejudicar o próximo (E, Machado de Assis, 16/05/2013) 

É bom n’algumas coisas: a parte da diversão, curtir a vida um pouco. O ruim é que 

as vezes a gente quer ir pra algum lugar e a mãe não deixa. Ficar dependente da mãe 

não é bom. (E, José do Patrocínio, 07/05/2013) 

Ser jovem é bom porque a gente diverte muito, tem uma memória boa pra tudo, 

menos pro mal, (E, Abdias do Nascimento, 08/05/2013) 

É se divertir. ((E, Luíza Mahim, 11/05/2013)). 

 

 

Uma resposta que concebe o jovem como fase da vida pode ser contemplada neste 

bloco acima por estar associada à diversão: 

 

Acho que é uma fase da vida pra diversão, aproveitar pra estudar . (E, Elisa Lucinda, 

06/05/2013). 

 

Entretanto, um dos jovens, José do Patrocínio, na sua fala denota falta de autonomia 

para viver a juventude: “ficar dependente da mãe não é bom”. Sendo assim, o controle 

materno impõe limites a essa experiência. 

Ademais, para Margulis e Urresti(1996), a condição juvenil do sujeito do meio popular 

é garantida pelo trabalho. É uma condição determinada pela classe social. Daí, infere-se que a 

falta de autonomia referida acima diz respeito à dependência econômica. 
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Além desta concepção de juventude, ser jovem está relacionado também a aprendizagem, 

tanto no sentido de estudar, quanto no de viver novas experiências, como pode ser conferido 

nas respostas abaixo: 

 

Ser jovem é quando você vai aprendendo a fazer de tudo. Quando você vai fazendo 

coisa errada. E o que é isso? Perguntei. (risos), vou falar! Aprontar. Não ir pra 

escola. Falar que vai pra escola e ir pra rua. Esse ano é que eu vim sossegar. (E, 

Alzira Rufino, 12/05/2013, grifos da pesquisadora) 

É muito bom, vive muitas coisas, aprende com os mais véi. (E, Luís Alberto, 

12/05/2013).  

 

 As diferentes opiniões traduzem a dificuldade de conhecer os jovens quilombolas na 

sua totalidade. “Podemos até conhecer o jovem [...], mas sabemos muito pouco a resposta do 

significado dessa identidade no conjunto que, efetivamente, faz com que ele seja o que é 

naquele momento.” (DAYRELL, 2007, p.). 

 Desta forma, as respostas acima compõem uma identidade juvenil complexa, 

denotando que ser jovem, mesmo que todos sejam quilombolas e partilhem o mesmo modo de 

vida, a maneira como cada um vive essa experiência varia de pessoa para pessoa. 

Outro aspecto importante a ser enfatizado é que além do jovem ser concebido como 

futuro, aparece também como presente que é o tempo para o jovem viver sua juventude na 

totalidade. O presente, como o próprio nome já diz é uma dádiva, é a temporalidade da vida 

na sua plenitude, é o viver de forma intensa. 

O jovem vive o agora como possibilidade de auto/construção, autoconhecimento e 

aprendizagem, enquanto age e interage com os outros, se autoconstrói e constrói o futuro.  

 Essa experiência juvenil com o tempo presente marca o jovem também na condição 

de transitoriedade, como fase, travessia para o futuro, haja vista que além da diversão e do 

trabalho é preciso estudar. 

Vale ressaltar que o presente para a maioria dos jovens das classes populares é 

marcado pelo estudo e trabalho e nem sempre é possível conciliar estas atividades, pois o 

trabalho quando não atrasa os estudos tem sido fator de evasão e repetência escolares que 

marca a juventude de classes menos favorecidas economicamente. 

Em campo, mais precisamente numa escola urbana enquanto observava alguns 

colaboradores no pátio, encontrei uma pessoa da qual fui professora, 22 anos de idade, que 

ainda cursa o 3º ano do Ensino Médio, justificando sua permanência na educação básica da 

seguinte forma: “Já desisti três vezes porque quando vem a época da romaria tem que 

trabalhar, quando volto pra escola tá tudo diferente e eu acabo desistindo. Já é final de ano 

quando volto, fica tudo ruim.”(DC, 21/08/2013). 
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A diretora do Educandário São Vicente de Paulo, abordando sobre os alunos 

quilombolas, falou sobre o quanto Abdias do Nascimento estava faltando às aulas. Sua 

preocupação é que isso pudesse evoluir para uma repetência pelo número de faltas, por 

rendimento escolar, uma vez que quem não frequenta não tem proveito nos estudos ou poderia 

mesmo acabar em desistência. (DC, AN, 21/08/2013). Na semana seguinte, passando pela rua, 

o encontrei trabalhando num lava jato. 

No quilombo, a irmã desse jovem me disse que ele estava trabalhando e vivendo com 

uma mulher “na rua” (expressão que eles usam para se referir à cidade), inferi então que 

talvez isso explicasse o motivo da falta às aulas.  

O ser jovem aparece também vinculado a aprendizagens múltiplas, tanto no sentido da 

escola, quanto no sentido de viver novas experiências. “Fazer coisas erradas [...] Falar que vai 

pra escola e ir pra rua” como disse Alzira Rufino, denota a rebeldia que é uma marca 

frequente na vida dos/das jovens. 

O fazer coisas erradas se documenta nas experiências atípicas, àquilo que foge ao 

trivial, ao normal. Entende-se, portanto, que se o jovem tem feito coisas erradas significa que 

tem vivido coisas novas, contrariando o que lhe é imposto como forma de enquadrá-lo na 

ordem social vigente. 

Sobre a rebeldia que é peculiar à juventude Mannheim afirma que: 

 

O fator especial que torna o adolescente (o jovem (XXX)) o elemento mais 

importante para a nova arrancada de uma sociedade é ele não aceitar como natural a 

ordem estabelecida nem possuir interesses adquiridos da ordem econômica ou 

espiritual (1973, p. 53). 

 

 

 

O não envolvimento dessa juventude no status quo social, faz com que ela seja um dos 

recursos espirituais latentes, nas palavras de Mannheim (1973), para a revitalização da 

sociedade. 

A seguir, apresentaremos a maneira como os jovens percebem a visão dos adultos 

sobre eles. 

 

4.1.2 Percepção dos jovens sobre a visão dos adultos 

 

A visão dos adultos e dos jovens é construída por lentes diferentes definidas pelo 

contexto que cada geração vive/viveu e pelas influências que recebe/recebeu. Ambas as 

gerações têm dificuldades, demandas e sonhos muito distintos. Desta forma, é importante ter 

uma visão mais interna dos jovens, ou seja, como eles são vistos por eles mesmos a partir do 
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que já sabem sobre a forma como os adultos os vêem, para compreender como isso reverbera 

no conceito que fazem de si. 

Ao serem questionados em entrevistas como os jovens são vistos pelos mais velhos e 

líderes da comunidade, obtivemos as seguintes respostas que remetem a uma pluralidade de 

sentidos: no primeiro bloco de respostas, os jovens são vistos como futuro e como seres de 

direito em relação a educação escolar, além disso, aparecem no segundo grupo como seres de 

dever onde a responsabilidade de assumir o passado recai sobre os seus ombros. Uma pessoa 

denota ignorar o que os adultos pensam sobre os jovens. O quarto grupo tem a percepção de 

que os adultos pensam os jovens somente na perspectiva da diversão. Um outro colaborador 

diz que eles não reclamam. O ultimo grupo aborda a visão adulta sobre os jovens no sentido 

de que estes desvalorizam as conquistas da comunidade. 

 

 Que os jovens possam fazer a diferença. Que no futuro mude tudo. Que todos 

tenham direito a todos os benefícios que o governo possa oferecer em relação aos 

estudos. É isso que eles lutam pra todos formar lá. (E, Ruth de Sousa, 27/04/2013) 

Eles nos vê como o futuro da nossa comunidade. (Entrevista, Machado de Assis, 

16/05/2013) 

Que um dia os jovem tem que ser alguma coisa na comunidade, ser presidente da 

associação, algum comando. (E, André Rebouças, 06/05/2013) 

 

Acho que eles pensa que os jovens só quer divertir, não quer nada com nada. Tem 

vez que não é nem isso, eles querem que a gente conheça o passado e a gente quer 

conhecer coisa nova... os mais véi vai embora e a gente vai ter que assumir isso e 

passar para nossos filhos e netos. (E, Benedita da Silva, 05/06/2013) 

Alguns fala que tem que preservar a cultura, não deixar as coisas do quilombo 

acabar. Nós jovens quase não participamo das coisa da comunidade... bem poucos 

participam. (E, José do Patrocínio) 

 Acho que eles quer que nós seja igual eles antigamente. Que a gente fica mais 

preso, mas os jovem hoje ta tudo é solto. (E, Alzira Rufino, 12/05/2013) 

 

Eu não sei não,sei não. (E, Luíza Mahim, 11/05/2013)? 

 

Os mais véi acha que os jovens não querem nada na vida, só quer se divertir(E, 

Gilberto Gil. 05/06/2013). 

Como adolescente que pode curtir a vida muito... que a gente é muito levado. 

Sempre os mais novo é mais desinibido que os mais velho. (E, Luís Alberto, 

12/05/2013) 

 

 Acha muito bom, não reclama. (E, Abdias do Nascimento, 08/05/2013) 

 

Eu acho que eles acham que os jovens devia ter mais respeito... antes eles davam 

duro pra conseguir as coisas e hoje agora as coisas é mais fácil e os jovens não 

valoriza. (E, Milton Santos, 12/05/2013).  

Eles acha que os jovens de hoje são mais mudado que os antigos, são mais liberados. 

Tem uns que acha que isso é bom, outros acha que é ruim. (E, Geni Guimarães, 

08/05/2013) 

 

 

Os primeiros sujeitos nos revelam que os adultos os veem como promessa, como 

futuro, ou seja, “que os jovens possam fazer a diferença, como disse Ruth de Souza” e 



91 
 

também alimentam a esperança de um dia os jovens assumirem uma posição de comando, de 

liderança na comunidade como disse André Rebouças. 

Consoante Mannheim (1973) as gerações mais velhas podem até prever as mudanças 

futuras e podem empregar esforços no sentido de formar novas diretrizes sociais, entretanto, 

essa nova experiência só será vivida pela nova geração que terá os valores que os mais velhos 

apenas professam. Assim, no pensamento mannheimiano, o jovem é um agente revitalizante, 

uma espécie de reserva que só se põe em evidencia quando isso se fizer necessário. Graças à 

juventude, a vida social está sempre se renovando através das sucessivas gerações. 

Por outro lado os jovens podem representar também, na concepção do autor 

supracitado, as forças de permanência.  

Ainda dentro dessa perspectiva de promessa, o jovem se enquadra numa visão de 

responsabilidade em que deve figurar como mediador da história da comunidade para as 

futuras gerações.  Para a jovem Benedita da Silva que disse que os adultos querem que os 

jovens conheçam o passado e que eles querem conhecer as novidades, não há um passado que 

mereça ser relembrado de forma nostálgica, mesmo porque esse passado que pesa sobre os 

ombros do jovem hoje é um tempo muito remoto, vivido apenas por seus antepassados. Desta 

forma, o passado só se torna significativo se tiver algum elemento para agregar o novo a ser 

construído por eles. 

A fala de José do Patrocínio corrobora esse peso do passado no sentido de dar 

continuidade, não deixando as coisas do quilombo, como sua cultura, se acabarem. Ele 

assume que os jovens, incluindo-se também, quase não participam das coisas da comunidade. 

Os adultos querem que os jovens sejam os mediadores da história local no processo de 

sucessão geracional, mas a abertura da juventude se dá mesmo é para as coisas novas, sendo 

este o ponto de ruptura com os adultos. 

Isto está evidente na preocupação do patriarca da comunidade, para quem os jovens 

não acreditam muito na história que ele narra sobre o quilombo, bem como das lideranças 

locais, para os quais a relação que os jovens têm com a memória local é diversa da deles e 

destituída de significado.  

Na escola esta preocupação se transforma em ocupação com essa história que precisa 

estar sempre presente no seu cotidiano, para que os jovens não esqueçam quem são e quem 

foram seus ancestrais. 

ConsoanteCastells (1999),” se o futuro das sociedades se constrói na juventude, mau 

futuro esse nosso”. (p. 9). Na visão desse teórico adulto sobre os jovens, ele se refere a uma 

alienação cada vez maior dos jovens em relação aos mais velhos e à sociedade da qual são 

parte. Segundo ele, não se trata da rebeldia que sempre foi necessária à mudança, mas de uma 
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dissonância cognitiva em relação ao que os jovens sentem de fato e aos valores e mensagens 

que a sociedade e a família lhes transmitem. 

 Ao contrario de Mannheim (1973), para quem há reciprocidade entre juventude e 

sociedade, há aqui uma tensão entre a expectativa social e o que os jovens sentem, na prática, 

em relação às suas demandas individuais. 

Outros sujeitos responderam que os mais velhos pensam que os jovens não querem 

nada na vida, só se divertirem.  

Um único jovem dá uma resposta evasiva dizendo que os adultos não reclamam da 

juventude. Sendo assim, expressa uma visão que pode ser de apatia (os adultos não se 

importam) ou pode sinalizar uma visão de jovens a partir de uma forma mais positivada, pois 

o jeito de ser jovem os agrada. 

O último grupo sente que a visão dos adultos está pautada na perda de valores dos 

jovens e esta visão está presente na seguinte fala: “[...] acham que os jovens devia ter mais 

respeito...”(Milton Santos, 14/05/2013). Este jovem aborda a dificuldade que os adultos 

enfrentaram, dando a compreender que o que é fácil de se conseguir não é valorizado. Há uma 

preocupação aí com as conquistas passadas. 

A fala da jovem Geni Guimarães sinaliza as mudanças da geração passada em relação 

à atual e para ela “tem uns que acha que isso é bom, outros acha que é ruim”. Nesta fala há 

evidência de que o comportamento dos jovens hoje divide opiniões. 

A visão dos adultos e a dos jovens sobre a juventude quilombola tem pontos de 

contato entre si? É o que veremos a seguir. 

 

4.1.3 Visão dos adultos sobre os jovens quilombolas 

 

As pessoas que denominamos adultas nesta pesquisa não aparecem como oposição ao 

ser jovem, ou seja, não é um “não jovem”, mas se referem, sobretudo, aos pais e mães de 

família, lideranças comunitárias, professoras e os mais velhos da comunidade. Portanto, o 

termo aqui não se refere à categoria etária, haja vista que há mães de família e professoras 

jovens em relação à idade, mas que consideramos adultas por incorporarem papeis da geração 

mais madura na lida com os jovens. 

Alguns adultos pelo saudosismo do “seu tempo” (expressão usada por eles para se 

referirem a sua juventude) ao serem questionados como eles veem os jovens de hoje acabaram 

estabelecendo comparação em relação aos jovens de antigamente e acreditam ter sido pessoas 

melhores no sentido de terem  sido criados com outra forma de comportamento e também pela 

maneira como enfrentaram as dificuldades: “Antes aqui era melhor. Os que tão chegando 



93 
 

entra no ritmo dos outros. Nem os pais segura.” (DC ,  D. Abenice, 07/05/2013). Isso se dá 

devido as influências que receberam do seu contexto. 

A fala do senhor João Paulo, inevitavelmente, confronta também o modo de vida dos 

jovens de antigamente com o dos jovens de hoje. 

 

Antigamente a gente tinha vontade e não tinha oportunidade de estudar. Andava 

mais ou menos uma légua
74

. Estudava de manhã e de lá ia pra roça, comia pur lá 

mesmo, descansava um pouco e ia trabalhar. Isso com 6, 7 anos. Eu não tive 

oportunidade de estudar, mais pur que eu não estudei? A escola era difícil mais tinha 

escola... Eu, chefe de família... meu pai morreu eu tinha 11 anos e minha mãe 

morreu em 1959, dois anos depois (pausa por emocionar-se (XXX)). Fiquei com 

minha vó pra cuidar dos meus dois irmãos (...) vêi um moço que era professor e 

disse que ia dar aula, ficou 6 meses lá em casa dando aula, mais eu não estudei 

porque tinha eu e meus irmão. Eu tinha que arrumar dinheiro e alimento pra meus 

irmão estudar. Quando ele foi embora me deu um livro “Guia do bom cidadão”... eu 

sabia ler um pouquinho, mais minha leitura era o ABC e a cartilha. Graças a Deus 

aprendi um pouco a matemática... como aprendi? Passava uma pessoa na estrada e 

eu perguntava se ele sabia fazer conta e ele passava umas contas pra mim de 

diminuir e somar e 15 dia depois, ele voltano, corrigia. Depois de casado estudei na 

casa de meu sogro em 1972 e aprendi mais umas coisinha. E os jovens hoje acha e 

não quer. Aqui os camarada dorme até a hora que quer, não vai pra roça. (DC, João 

Paulo, 03/05/2013). 

 

 Este senhor estabelece comparação intergeracional na fala acima apontando o que 

mudou em relação à motivação dos jovens para estudar e continuou fazendo comparação, 

desta vez intrageracional, apontando a diferença entre os jovens de hoje que estudam e os que 

não estudam:  

 

Lá (falando no curso de técnicas Agrícolas com a metodologia da pedagogia da 

alternância(XXX)) o estudo é no campo (aprende na prática) e depois do campo 

tem que estudar (teoria(XXX)). Os menino que foro estudar pelo movimento 

(CETA(XXX)) lá e terminaram já tão tudo empregado. Tão trabaiano por que? 

Porque estudou. Aqui os jovem não tão fazendo nada, nem estudar eles quer, não 

vejo nenhum envolvido nalguma coisa de trabalho. (DC, Sr. João Paulo, 

03/05/2013). 

 

 

 O estudo para este senhor constitui um empreendimento de esforços muito grandes, 

considerando-o como um valor social e como condição para arrumar um trabalho. 

Ainda em relação às dificuldades de antigamente comparadas à vida dos jovens hoje, D. 

Abenice narra outra história semelhante de renúncia aos estudos para cuidar dos irmãos, pelo 

menos mais tarde estudou um pouco apoiada pela benevolência do patrão, que a inseriu no 

mundo letrado para conseguir assinar sua carteira de trabalho: 

 

                                                           
74

 Uma légua corresponde a 6 quilômetros. 
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Não pude estudar e não estudei pra cuidar dos irmãos. Trabalhei de doméstica em 

Feira e meu patrão me ensinou a ler e escrever pra assinar a carteira. Fazia comida 

correndo pra estudar, juntava as letras que ele ( o patrão) deixava separada pra 

formar palavras. A copeira a arrumadeira, ninguém podia me ajudar senão contava 

pra ele, pro patrão. Tinha um homem que contava (caso alguém a ajudasse (XXX)). 

Sai daqui com 13 anos...aí minha mãe adoeceu e voltei pra cá e aqui fiquei. (DC, D. 

Abenice, 07/05/2013). 

 

 

 Esta mesma senhora à medida que fala das dificuldades do seu tempo para estudar e 

trabalhar em relação a hoje explica que a mudança de comportamento dos jovens se dá em 

razão da mudança no padrão de vida: 

 

 

 Acho que foi por causa da condição de vida que mudou, a condição financeira...os 

jovens não ajuda os pais trabalhar, “fulano” mesmo (fulano para não comprometer 

ninguém) é um menino bom, só que as amizade já não estão boa...os jovens não 

querem ir pra roça na época de limpar. Hoje faz isso chorando. (DC, D.Abenice, 

07/05/2013, grifos da autora). 

 

 

As facilidades da vida moderna estão destruindo valores morais e sociais caros à 

comunidade traduzidos nesta fala pelos adjetivos “atenciosos e cuidadosos” e isso acabou 

também desmotivando os jovens para os trabalhos na roça. 

Nesta mesma direção, temos a fala da diretora da escola comunitária e uma das lideranças 

locais, sobre as dificuldades na época de sua juventude, cuja alternativa era buscar melhora 

longe da comunidade: 

 

 

Muitos jovens da minha idade ia pra São Paulo e não voltavam. Se os jovens daqui 

hoje saírem e encontrarem coisa melhor lá eles não volta. Os jovens aqui tão muito 

soltos, muito sem aconchego, sem apoio. E nós aqui como liderança o que estamos 

fazendo? Eu me pergunto. Nós quando começamos nossa luta, queríamos resgatar os 

jovens que foram pra São Paulo e eles voltariam na condição de donos da terra. (DC, 

07/05/2013). 

 

 Voltar como donos da terra fazia parte do projeto das lideranças comunitárias para os 

seus contemporâneos e parentes que se desgarraram da comunidade em busca de melhores 

condições de vida lá fora. 

Esta fala aponta ainda que a migração dos jovens para lugares longe onde pudessem ter 

qualidade de vida vem de longa data e há também uma confissão de que na comunidade não 

há um projeto para a juventude, pois nada foi feito ainda pelas gerações anteriores para 

oferecer “aconchego” para os jovens de forma que estes possam permanecer na comunidade. 
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 Além do mais, estudar fora, indubitavelmente, aumenta o raio de possibilidades de 

escolhas, uma das quais é abandonar a comunidade, pois se eles saírem e encontrarem coisa 

melhor, como na fala acima, é evidente que eles não voltam. 

 Para essa diretora, os jovens que fizeram técnicas agrícolas arrumaram emprego em outras 

cidades, deixando a comunidade sem esses serviços mais especializados. Esses jovens de 

quem ela fala, trabalham fora, apesar de terem família no quilombo, necessitando fazer o 

deslocamento semanalmente. 

 O que se pode afirmar é que, tanto os jovens de hoje quanto os de antigamente têm 

dificuldades, demandas e sonhos muito distintos. 

 Além dessas diferenças de enfoque sobre os jovens por outras gerações, é possível ainda 

assinalar ainda diferenças apontadas pelo pensamento adulto, entre os jovens quilombolas em 

relação a outro contexto como o dos jovens da cidade e da região, registradas na fala da 

diretora da escola local, mesmo em se tratando de comunidades tradicionais: 

 

 

Aqui é diferente de Curral das Vargens, estou falando de comunidade tradicional. Os 

jovens dessa comunidade são diferentes dos jovens da Lapa, em diferença de 

cultura... Curral das Vargens, os jovens que foram pra São Paulo voltaram pra casa 

dos pais, não adaptaram. A gente chama eles de brejeiros porque trabalham na 

lavoura e trabalham muito. Aqui sempre foi do fazendeiro e o povo não tem essa 

cultura de fazer lavoura. Não tinha terra própria pra fazer o que quer, pra plantar. 

Quando a terra é sua ninguém vai botar o gado pra comer o que você plantou como 

acontecia antes. Apesar de ser comunidades muito perto é bem diferente o modo de 

vida ( DC, Maria Bênis, 07/05/3013). 

 

Na fala anterior desta senhora, muitos jovens de sua comunidade foram para São Paulo 

e acabaram se adaptando, ao passo que, os jovens de Curral das Vargens, vizinha a 

Araçá/Cariacá não se adaptaram e acabaram voltando, talvez em razão do próprio modo de 

vida. Uma diferença que ela assinala é a forma de lidar com a lavoura, pois o fato dos sujeitos 

de sua comunidade não terem tido antes a posse de terra, reverbera nos usos e costumes de 

trabalhar a terra hoje. 

O fato dos jovens da sua comunidade não voltarem podem revelar uma experiência de 

não identidade com o lugar ou um sentimento negativo que marcou a relação com os 

fazendeiros num passado próximo em que os sujeitos em referência viveram.  

A fala afirma que não há, portanto, um modo único de ser camponês e há diferentes 

modos de ser jovem rural ainda que seja entre comunidades circunvizinhas. 

Além disso, outras falas apontam as mudanças dentro da comunidade que relacionam 

os jovens à educação e oportunidade de trabalho e nesse sentido há uma expectativa não muito 
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alentadora no olhar da família, como expressa a mãe de duas jovens colaboradoras da 

pesquisa:  

 

 

O futuro deles aqui não é muito bom. Se estudasse aqui dava pra trabalhar aqui 

também, mas muitos tem que ir pra cidade. A filha de uma amiga minha aqui tem 

que trabalhar e achou um trabalho de babá e teve que ir pra cidade. Eu mesmo tem 

três filho no mundo, se tivesse trabalho aqui tava tudo aqui mais nóis” (DC,  D. 

Iracema, 05/04/2013). 

  

 A permanência do jovem no quilombo está associada, na fala acima, à limitação da 

escolarização local e à dificuldade de conciliar estudo e trabalho em locais diferentes. Há 

outra fala que articula a falta de perspectiva para os jovens ao problema da educação local. 

Aqui não tem trabalho pros jovem e meus filho hoje mora tudo em São Paulo. Minha filha era 

professora contratada, quando chegaro as professora do concurso ela teve que sair. (DC, AN, 

02/05/ 2013). 

Há que se considerar nas falas acima dois problemas na educação local vinculados à 

permanência dos jovens em Araçá/ Cariacá: o primeiro alude à falta de escolarização básica 

completa na comunidade e a dificuldade que isso acarreta às oportunidades de emprego. 

segundo aborda que a escola local é fonte de trabalho para os jovens quilombolas, à medida 

que assinala limites em relação à substituição das professoras locais por outras que foram 

aprovadas em concurso público. 

À parte as queixas isoladas que figuram como mero desabafo, apesar das preferências 

pelas professoras do próprio quilombo, nenhuma ação efetiva foi feita no sentido de mantê-las 

trabalhando na comunidade.  

Se a palavra jovem tem evocado a palavra futuro, esta, por sua vez, evoca a palavra 

estudo e há que se reconhecer que a educação escolar é um espaço estratégico de 

fortalecimento de identidade e de poder dos quilombolas, cujo quadro docente hoje é formado 

mais por professoras da cidade, que trazem desse outro espaço elementos culturais diferentes 

e é igualmente diferente o seu jeito de pensar a educação quilombola. 

O senhor Vitorino, reclama da falta de bons modos dos jovens de hoje, ao tempo que 

aposta no estudo:  

 

 O futuro que eu acho é que eles estuda, mas pelo trabalho, eles dá trabalho, não 

respeita ninguém. Tem gente que não considera, rir da gente, não acredita no que a 

gente fala. Muitos que entende mais vai dar continuidade, outros não. Aqui tem 

várias natureza de gente, tem jovem até comportado. (DC, Sr. Viturino, 08/04/2013). 
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O trabalho a que esse senhor alude é empregado no sentido do comportamento e da 

ausência de boas maneiras dos jovens de hoje, que não respeitam e ficam zombando dos mais 

velhos. Porém, ele pondera que “alguns que entende”, empregado no sentido de conhecer o 

significado da história protagonizada pelos antepassados do quilombo podem, na sucessão 

geracional, preservar a cultura e a identidade do grupo, caso contrário, isso pode se perder. 

A preocupação da outra mãe de família é similar às das mães anteriores, reportando-se 

aos condicionantes e as limitações locais. Fala de recursos que seriam significativos do ponto 

de vista de manter os jovens na comunidade e que acabaram se extinguindo por falta de uso. 

Antes, tinha grupo de jovem. Os jovem ganharo instrumento (musicais (XXX)). 

Hoje, só querem beber, ficar nos bar. Eu moro vizinha dum bar e vejo as coisa. Não 

vejo futuro pra eles aqui no quilombo, falta lugar pra eles divertir e trabalho pra 

envolver mais os jovens ( DC, AN, 02/05/2013).  

 

 Além da falta de trabalho e lazer presente nesta fala há também outra preocupação, 

pois esse espaço é ocupado com a bebida que encontra na ociosidade dos jovens, uma 

parceira.  

E há uma visão de futuro e de esperança nos jovens condicionada ao “se” na fala de 

um pai de família: “Aqui falta tudo, falta trator... Aqui ninguém planta nada. Se esses jovem 

não fizer alguma coisa, porque a terceira idade mesmo não agüenta” ( DC, AN, dia 

06/05/2013). 

Nesta visão aparece também uma preocupação com a sucessão geracional em relação 

ao trabalho no interior da família, denotando a demanda de projeto em relação a quem assume 

a propriedade e a direção da família (ABRAMOVAY, 1998; 2004). 

Na fala anterior está implícito um questionamento: quem cuidará dos pais quando 

forem idosos, quem estuda e quem se compromete com as responsabilidades no interior da 

família, com a dureza do trabalho agrícola? Quem vai e quem fica (ABRAMOVAY, 2004), 

vai depender da posição social que a condição de gênero impõe. 

Diferentes funções podem ser reservadas para homens e mulheres e isso pode 

favorecer o movimento migratório para a cidade ou a permanência no meio rural. Para D. 

Iracema, os filhos jovens já moram em outra cidade por conta do trabalho. Uma filha já estuda 

na cidade e a outra já sinaliza partir também em busca de oportunidade de emprego, 

comprometendo, desta forma, os projetos familiares.  

Geralmente das jovens há a expectativa sobre a responsabilidade do cuidado dos pais 

na velhice. Benedita da Silva disse que a diferença entre os jovens da cidade e da sua 

comunidade é que os de lá só estudam e os quilombolas se preocupam em dar uma vida 
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melhor para os pais (E, 06/05/2013). Portanto, o abandonar a comunidade em busca de 

realização profissional, não significa neste caso, abandonar os pais. 

Esta fala aponta que o individualismo é o divisor de águas entre os jovens da cidade e 

os do quilombo. Estes últimos incluem no projeto pessoal um lugar melhor para os pais. 

Alguns fatores contribuem para a migração para a cidade, como por exemplo, muitos 

querem sair do campo para estudar e vice-versa, pois o incremento do nível educacional 

aumenta as possibilidades de escolhas dos/das jovens, uma das quais pode ser abandonar o 

local de origem e isso tem incomodado os movimentos sociais do campo. “Aqueles que foram 

estudar, arrumaram, não aqui, trabalho em outros lugares (...), Sítio do Mato, Bom Jesus da 

Lapa [...] quem sai pra estudar não volta, minha preocupação é essa.” ( DC, Maria Bênis, 

08/05/2013). 

Em contrapartida, algumas expectativas do mundo adulto podem contribuir para o 

desestímulo e mesmo abandono aos estudos, uma delas é a necessidade  de trabalhar para 

ajudar os pais e de se manter economicamente. Outra é a necessidade de sair para dar 

continuidade à educação básica ou mesmo se profissionalizar, como veremos mais adiante na 

parte que aborda sobre educação. 

A seguir, apresentaremos a percepção dos jovens sobre a diferença entre eles e os 

jovens da cidade. 

A identidade é construída com base na demarcação da diferença com outras 

identidades, ou seja, o processo de identidade se produz em contraste com a diferença.  

Desta forma, interessa-nos saber como os jovens percebem as diferenças entre os 

jovens da cidade e os jovens da comunidade, pergunta que suscitou uma profusão de, expondo 

a forma como os jovens quilombolas se vêem nesta relação: o primeiro grupo se refere às 

diferenças de diversas ordens em relação à  cultura, ao preconceito relacionado ao gênero 

musical e também às diferenças de oportunidades em relação aos estudos e trabalho; o 

segundo grupo aponta outras diferenças como o problema  de deslocamento dos jovens para 

estudar, as dificuldades de estudar fora da comunidade devido ao preconceito e também 

diferenças relacionadas ao tipo de trabalho que tem na cidade; o terceiro grupo contempla 

algumas similaridades e também assinala outras diferenças em relação ao lazer, ao acesso às 

novas tecnologias e ao comportamento dos jovens; o quarto grupo refuta as diferenças, pois 

aposta no potencial cognitivo dos jovens quilombolas.  

 

Tem muita diferença em parte da cultura de cada um. Lá (comunidade) você aprende 

umas coisas... Aqui (cidade) é mais a questão de sair, estilo de roupa, música, tem 

gente que acha feio nosso forró, nosso jeito de falar. (E,Ruth de Souza, 

27/04/2013,grifo nossos) 
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Diferente é o gosto, o tipo de música. Os daqui gosta de forró e outros estilos. Mais 

é forró. (E, André Rebouças, 06/05/2013) 

 A diferença é que os jovens da cidade só estuda e os daqui ajuda os pais na roça. Na 

cidade tem uns que nem se interessa em estudar. Os daqui buscam uma vida melhor 

e dar uma vida melhor para os pais. Os meus irmãos pensam em voltar...aqui (na 

comunidade(XXX)) não arranja emprego. (E, Benedita da Silva, 06/05/2013, grifos 

nossos) 

 

Aqui o ônibus quebra e a gente perde aula, chega atrasado. Estamos em 

desvantagem. Tem o preconceito também. Quando o ônibus sai mais cedo... eles 

falavam – cadê os da roça, o busão tá chegando pra pegar os da roça, eu não falava 

nada, mas não gostava. (E, Elisa Lucinda, 06/05/2013). 

Os de lá quer ser mais do que os daqui, mas também tem uns daqui igual eles, 

metido. Aqui não tem muita diversão que tem na Lapa. Muito sossegado. Na Lapa 

tem praça, rua, vou na casa dos colega. Aqui, seis hora a gente tá em casa. Lá seis 

horas ainda tá na rua. (E, Alzira Rufino, 12/05/2013) 

 Os jovens da Lapa não precisam de ônibus. O ônibus quando quebra um dia a gente 

não vai pra escola. Os da cidade sempre vai à escola. Na Lapa os menino tem mais 

assunto. Os da Lapa são mais desinibido, eu mesmo... falar no meio de gente assim é 

difícil... se eu fosse pra Lapa (estudar) eu só queria bagunçar no ônibus. (E, Luís 

Alberto, 12/05/2013) 

Diferença é mais sobre as aulas porque lá é mais reforçado, aqui não. Lá eles 

trabalham mais em loja, aqui a maioria trabalha na roça. (E, Milton Santos, 

12/05/2013) 

 

Tem pouca diferença. Aqui temos tranqüilidade, não tem violência, tem muitos 

amigos. Aqui gostamos de jogar bola muito. Quando não trabalha, joga bola. Os da 

cidade são mais preso, os pais não deixam sair muito por causa da violência. Ficam 

em casa mais tem muita coisa, internet...tem uns que não sai por causa disso. (E, 

José do Patrocínio, 07/05/2013) 

É porque eu acho assim: os de lá tem um certo modo e os daqui tem um modo 

diferente. Eles vivem lá, uns quer o estudo e outros já quer malandriar. Aqui não. As 

mãe sabe botar cabresto nos menino. Aqui não tem as malandrage de lá. Hummm, lá 

na rua... (E, Abdias do Nascimento, 08/05/2013). 

 

 Embora as respostas sobre as diferenças sejam preponderantes e haja muitos 

elementos de diferenciação, outro grupo refuta a questão da diferença: 

 

Diferenças são... Nenhuma. A mesma disponibilidade que os jovens de lá tem em 

relação a informação e tecnologia os daqui também tem. (E, Machado de Assis, 

16/05/2013) 

Os da cidade se acham mais do que os da comunidade. Assim, acha que é melhor e 

acha que tem mais aprendizado. Os daqui pode conseguir o que os jovens da cidade 

consegue, com muito esforço. Assim, porque pros da comunidade sempre tem coisa 

que é mais difícil que os da cidade.. Assim, pra comunidade assim, é arranjar um 

emprego. (E, Geni Guimarães, 08/05/2013) 

 

Não tem diferença.( E,LuízaMahim, 11/05/2013) 

Nunca reparei. (E, Gilberto Gil, 06/05/2013).  

 

 A penúltima fala, da jovem Geni Guimarães aponta uma diferença não dela, mas dos 

jovens da cidade que têm uma percepção sobre os quilombolas que ela não admite, pois 

pensam que são superiores, eles “se acham mais do que os da comunidade” e refuta esta 
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diferença, reconhecendo no jovem quilombola um potencial latente que só falta oportunidade 

para desenvolver. 

 A fala de Machado de Assis nega as diferenças justificando que estão no mesmo 

patamar que os jovens da cidade em relação ao acesso às informações. Se considerarmos um 

passado recente, as relações dos jovens com a tecnologia mudou a partir da chegada da rede 

elétrica na comunidade em que as casas se equiparam de televisão, radio e hoje eles têm 

acesso à internet. Este jovem tem uma condição financeira melhor que os outros do quilombo 

por ser filho de liderança local e o seu pai é um comerciante.  

A fala da jovem Benedita da Silva sobre a diferença entre eles e os jovens da cidade 

aponta que estes só estudam e os da comunidade ajudam os pais no trabalho da roça e 

completa : “na cidade tem uns que nem se interessa em estudar. Os daqui buscam uma vida 

melhor (para si) e dar uma vida melhor para os pais”(grifos nossos). Este depoimento tem 

ressonância em Margulis e Urresti (1996), para os quais, jovens de determinadas classes 

sociais, ou seja, de classes mais favorecidas, protelam a inserção no mercado de trabalho e a 

constituição de família. Nesse caso, o luxo de só estudar é reservado a alguns jovens da 

cidade, podendo considerar aqui, tanto as diferenças de classe social quanto as de localização 

geográfica. 

 O quarto grupo de respostas denota que os sujeitos se recusam a ser marcados pela 

diferença que é fabricada socialmente, alegando que têm um potencial para aprender, apesar 

da falta de recursos na comunidade. A jovem, Geni Guimarães, considerando as limitações de 

acesso aos recursos admite que é preciso mais empenho:: “ os daqui pode conseguir o que os 

jovens da cidade consegue, com muito esforço”. 

 Apenas um jovem, Gilberto Gil declarou não estar atento a tais diferenças.  

 As marcas da diferença entre os jovens da cidade e os do quilombo têm servido para 

estigmatizar, humilhar e  inferiorizar os jovens quilombolas, tanto é que há muitos relatos de 

preconceito e discriminação nas falas acima como a expressão “os da roça!”, por exemplo. É 

oportuna a máxima do sociólogo Boaventura  de Souza Santos (2003) para quem é desejável 

ser, a um só tempo igual e diferente. “ Temos o direito à diferença sempre que a igualdade nos 

descaracteriza e temos o direito à igualdade sempre que a diferença nos inferioriza (p. 56).” 

A materialização das práticas discriminatórias, nem sempre se dá de forma verbalizada como 

na exposição analisada acima, mas se traduz no descaso do poder público em relação aos 

serviços essenciais a esta população como escolaridade básica de qualidade garantida perto de 

casa (por isso as dificuldades de deslocamento), espaços de lazer e desporto contemplado em 

muitas falas, entre outras coisas, a exemplo de um posto de saúde na comunidade que, apesar 

de não ter sido lembrado pelos jovens neste estudo, os moradores sentem falta desse serviço.  
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 Enxergar-se diferente como jovem quilombola é basilar para que novos direitos sejam 

promovidos e as minorias possam ser contempladas com a proteção necessária às suas 

demandas. Deste modo, é imperativo que os jovens quilombolas se identifiquem com sua 

especificidade, sem correr o risco de serem estigmatizados por isso. 

Considerando que a discriminação de que falam os quilombolas ocorreu na unidade 

escolar, um olhar mais atento sobre esta instituição faz notar uma realidade multirracial e 

pluriétnica, entretanto há uma tendência a camuflar o racismo, o preconceito e a 

discriminação que emergem a todo o momento. (LOPES, 2008). 

Os jovens sentem-se acuados na escola urbana, sofrem com os casos de preconceito e 

Elisa Lucinda, por exemplo, disse que não dizia nada quando isso acontecia, mas ficava muito 

chateada. 

Há um processo de democratização de direitos que configuram conquistas das 

minorias. O nivelamento desses direitos para todos os cidadãos é necessário para que se 

efetive, de fato, a justiça social. É imperativo que se diga que há minorias como no caso dos 

jovens quilombolas que precisam ainda de visibilidade como sujeitos que têm demandas, 

interesses e identidades específicas para assegurarem o devido respeito e não serem vítimas de 

preconceito, racismo e/ou discriminação. 

 A título de síntese, as diferenças expostas pelos jovens são de diversas ordens, e 

podemos elencá-las de forma que em primeiro lugar refira ao quilombo e em segundo à 

cidade: 

 Diferença cultural no estilo de se vestir e no gênero musical, que geram preconceito, 

pois as preferências deles são consideradas inadequadas pelos jovens da cidade.  

 Uns precisam estudar e trabalhar, os outros só estudam e destes, alguns não valorizam 

os estudos como consta na declaração de Abdias do Nascimento; 

  Uns têm desvantagem em relação a ter que se servir de um ônibus escolar para 

estudar, haja vista que o privilégio de contar com escola básica integral perto de casa 

é só para os da cidade; 

 Uns sofrem preconceitos por serem “os da roça”, os outros são os que promovem a 

discriminação e o preconceito através de vaias e caçoadas. 

 Uns contam com tranquilidade, grupos de amigos, os outros vivem mais presos em 

razão da violência urbana, mas são recompensados com entretenimento como o 

acesso fácil à internet dentro da própria casa. 

 Uns são mais inibidos, têm estudo fraco e pouca atração local em termos de lazer e 

diversão para os jovens; os outros não têm esses problemas.  
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Acrescentam-se ainda os registros em diário de campo sobre os gêneros musicais que os 

jovens curtem. Primeiro foi na ocasião dos contatos em que três jovens (moças) me 

conduziam às casas dos possíveis colaboradores, uma dessas guias acabou aceitando o meu 

convite para contribuir com a pesquisa. Ao observá-las na sua espontaneidade, dançando pela 

estrada, elas dançavam e cantavam o ritmo “arrocha” pela estrada afora. Depois, uma ligou o 

celular e elas começaram a dançar funk, fazendo coreografias sensuais, seguida de outra 

música de arrocha e na seqüência havia uma música de vaquejada. Elas cantavam e dançavam 

sem deixar de me darem atenção e conversar comigo. Em relação às músicas, elas mesmas 

baixam e colocam no celular. (DC, 02/04/2012). 

 Ouvi também ritmos como arrocha e músicas sertanejas exibidas em aparelhos de som 

em alto volume na casa de Gilberto Gil. (DC, 06/05/2013). 

Estes registros apontam que os jovens não curtem apenas forró, mas há um gosto musical 

diversificado. 

Além das diferenças que marcam os jovens quilombolas em relação aos da cidade, a 

visão da professora Geila que refuta a diferença deve ser considerada: 

 
E o que eu vejo é que os daqui freqüentam lá. Eles tão lá na Lapa, não são 

diferentes. Pode olhar no jeito de vestir, o estilo é o mesmo. A moda é a que tem lá, 

enfim, o estilo do cabelo é o mesmo(...). Eles têm uma identidade jovem. Tá muito 

perto da (...) que nós temos lá. A diferença é o local onde moram. Gente, a zona 

rural é o lugar de educação diferenciada, mas a educação é a mesma, as influências 

chega a ser a mesma.(E, 10, 10/2013). 

  

 A fala da professora traz muito elementos para a análise, um dos quais é pensar que se 

os quilombolas têm uma “identidade jovem”, pressupõe-se que há um modelo de juventude 

construído socialmente, cujos mecanismos ideológicos devem ser desvendados, pois, tais 

mecanismos interferem nas escolhas pessoais dos jovens como moda e estilo de cabelo. Além 

do mais, como aponta Ferretti (1988) os valores dominantes influenciam os comportamentos, 

desencadeando desejos que não podem se realizar devido à realidade socioeconômica dos 

sujeitos. 

 No contexto deste enquadramento social dos jovens por meio de uma padronização 

estabelecida na identidade, o setor empresarial e a mídia valorizam esta identidade. “Não por 

acaso há um rico, robusto e variado ‘mercado jovem’. Explicitado nas roupas, nos calçados, 

nos perfumes, nos alimentos, nos programas de TV, nos filmes, nos esportes e nos programas 

culturais e ‘mega-shows’.” (CARNEIRO 2001, p. 32). 

 Ainda para este autor, o jovem é, no campo da mídia, um importante consumidor, um 

importante elemento de indução de linha da moda e, sobretudo, como um definidor de 

padrões de conduta com reflexos sobre as diferentes gerações. 
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A chegada da televisão no quilombo que dita a tendência da moda e impõe um jeito de 

ser jovem pode ter influenciado, sobremaneira, o comportamento dos jovens quilombolas a 

ponto de serem nivelados com os da cidade. A visão da professora Ana Diva corrobora o 

posicionamento da professora Geila: 

 

A gente não tem um aluno assim que se destaca porque é quilombola. Eles 

interagem assim como se fossem daqui. Não se destacam nem pelo aspecto positivo, 

nem pelo aspecto negativo [...]Não tem um aspecto muito importante pra eles serem 

quilombolas... ou que incomodam eles. Eles são jovens como os de qualquer outra 

comunidade. (DC, Ana Diva, 18/08/2013). 

 

 Na fala precedente a esta, a única diferença é o local onde os jovens moram. Eles se 

assemelham aos da cidade por comungarem as mesmas influências. Se assim for, estaríamos 

então diante de uma geração de jovens quilombolas urbano-rural? O nível de informação dos 

jovens quilombolas tem se intensificado através das diversas mídias as quais têm acesso, 

principalmente, da mídia televisiva e da internet, bem como das trocas de ideias com os 

jovens da cidade. 

Além disso, os jovem vivem em meio a diferentes instituições que Bourdieu (2011) 

denominou de campos sociais, tais como a família, os grupos de colegas, as instituições 

educacionais, os grupos de trabalho e os partidos políticos. Nós participamos desses campos 

exercendo variados graus de autonomia, mas cada um deles tem um contexto material e, tem 

também espaço e lugar específicos, bem como um conjunto de recursos simbólicos. Por 

exemplo, a casa, além de ser o lugar da experiência familiar, é também o lugar onde somos 

espectadores das representações de identidades que a mídia produz (WOODWARD, 2000). 

E é interessante que se considere isso no contexto da globalização e os processos a ela 

associados como as mudanças globais na economia, no processo produtivo e no campo 

cultural e suas repercussões locais. 

 No nível regional, a própria interdependência que há entre o rural e o urbano são de ordem 

política e simbólica e isso faz com que um espaço exerça mais influência sobre o outro no 

plano das relações sociais que reverbera na construção da identidade. 

 Os jovens de perfil rural absorvem, deste modo, elementos políticos, ideológicos, 

sociais e econômicos, bem como valores e bens simbólicos da cidade, sejam na produção, seja 

no seu modus vivendi como um todo, fazendo com que as fronteiras entre campo e cidade se 

tornem cada vez mais indefinidas, tornando mais complexas as identidades juvenis 

(CARNEIRO, 2005). 

 A fala da diretora aponta que não tem um aspecto relevante para eles serem 

quilombolas ou mesmo que os incomodam. Acrescentaríamos que, pelo bem ou pelo mal não 
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haveria um motivo para serem quilombolas. “Eles são jovens como os de qualquer outra 

comunidade.” 

Ambas as falas ostentam que a identidade que o jovem quilombola está construindo 

forma uma unidade com a identidade juvenil urbana. Porém, há uma dissonância entre o que o 

jovem quilombola é aos olhos dos outros e - neste caso, não há nada que os distingam dos 

jovens da cidade - e a representação que ele faz de si. A grande maioria dos jovens fala de 

diferenças de diversas ordens, principalmente daquelas de ordem subjetiva que causam 

sofrimento, enquanto as professoras se detém, não na questão deles terem uma procedência, 

mas nos aspectos que compõem a aparência física. 

A fala da professora Geila que aponta o acesso dos jovens à cidade, “eles frequentam 

lá (...) não são diferentes” e a fala da diretora Ana Diva que evidencia a ausência de aspectos 

de quilombolas nos jovens são passíveis de reflexão, pois sinaliza a necessidade de ultrapassar 

o aparente. 

Eles não devem estar caracterizados de quilombolas como se vestem as crianças de 

índios na ocasião das comemorações do dia do índio, de acordo com o que existe no 

imaginário popular. O que torna os jovens quilombolas iguais ou diferentes aos outros jovens 

não é a forma ou nível de consumo, nem o andar na moda e ter o cabelo da onda, é preciso 

compreender os mecanismos ideológicos que constituem a identidade dos jovens que os 

aproximam, aparentemente falando, de um modelo juvenil socialmente aceitável.  

A subjetividade dos jovens, sua história de vida, seus sonhos, os dilemas existenciais 

que enfrentam, sua vivencia familiar e coletiva, o lugar onde mora, os problemas que 

enfrentam para assegurar o direito à escolarização, as suas relações interpessoais com os 

colegas de escola, bem como com os grupos de amigos, constituem uma infinidade de 

elementos que pode fazer com que os jovens quilombolas se percam nesses diferentes mundos 

que habitam e tudo isso, além de outras diferenças elencadas pelos jovens anteriormente, os 

distanciam de outros modos de vida, inclusive dos jovens da cidade. 

Ademais, no translado dos jovens quilombolas para a cidade, há que se considerar a 

construção de Melucci: “Quando o campo de nossa experiência diferencia-se, não podemos 

mais transferir os mesmos modelos de ação de um ambiente para outro” (2004, p. 62). 

Segundo este raciocínio, ao mudar de contexto social, o jovem não pode transportar as 

aquisições de uma área diferente da experiência para outra. É preciso construir novas 

habilidades e competências para um agir/aprendizado completamente novo. 

Para este autor, o sujeito deve escolher uma identidade para agir como tal. A título de 

provocação: qual o momento em que o jovem deve se assumir como quilombola e/ou em qual 

momento o quilombola deve se assumir como jovem? Ou ainda, em qual momento ele é 
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jovem quilombola integralmente? Para cada uma dessas identidades inerentes a um só ser, há 

uma expectativa social correspondente. Nessa ação, o jovem desenvolve habilidades e 

competências que se dão, muitas vezes, às expensas de esquecer parte essencial de si. 

O que faculta a assimilação de um novo modo de vida é a natureza simbólica que o 

sujeito constrói dentro de realidade (VELHO, 1994). No caso em apreço estes jovens já 

constroem suas lentes culturais entre a comunidade e cidade, portanto são híbridos 

culturalmente. Este hibridismo gera certamente dificuldades do próprio entendimento de si e 

isto que precisa ser compreendido. 

A seguir, apresentaremos as percepções e os sentidos de ser quilombola para os 

jovens. 

 

4.1.4 Sentidos de ser quilombola 

 

O que é ser quilombola é uma questão que suscita, nesta pesquisa, uma diversidade de 

respostas, sendo possível distingui-la em quatro grupos, de acordo com os núcleos de sentido: 

o primeiro está relacionado à discriminação e ao preconceito raciais, à luta e ao pertencimento 

à mesma família; o segundo refere-se aos antepassados, sua história e igualdade de direitos; o 

terceiro refere-se ao orgulho de ser quilombola e à questão racial, por último há referência aos 

critérios para ser quilombola. 

 
 Eu me vejo como quilombola... não sofri discriminação, mas eu tenho sangue de 

negro. Eu quase não participo dessa luta, moro aqui
75

. (E, Ruth de Sousa, 

27/04/2013) 

Ser quilombola é uma comunidade que tem gente da mesma família, mesma raça e 

sofre os mesmos preconceitos e é um lugar que une pra acabar com o racismo e o 

preconceito contra os negros. (E, Benedita da Silva, 06/05/2013) 

 

 Conhecer o passado, mas tem que ver o futuro também. (E, Gilberto Gil, 

06/05/2013)) 

Ser quilombola é continuar com a luta dos nossos antepassados, nossa história, 

conquistar o que eles não puderam.: ter terra, igualdade de direitos. (E, Elisa 

Lucinda, 06/05/2013) 

É bom porque a gente sabe o quanto os outros sofreram lá atrás, agora a gente quase 

não sofre... quilombola é um povo de coragem, decidido. (E, José do Patrocínio, 

07/05/2013) 

Descendente de negro, passar por uma história de onde você veio, como foi seus 

descendentes (quis dizer antepassados). Sou quilombola. Unhum, (expressão 

corroborando um sim com a cabeça) não tem nem como... (E, Alzira Rufino, 

12/05/2013)) 

 

É ser muito bom ser quilombola, é...eu sinto quilombola, tenho muito orgulho de 

ser... porque quilombola passou por muitas gerações como diz, os escravizados, 

como diz, os antepassados, eu mesmo tenho muito orgulho de ser quilombola. (E, 

Geni Guimarães, 08/05/2013) 

                                                           
75

 Entrevista realizada e m Bom Jesus da Lapa. 
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Ser negro. Ter orgulho da cor, gostar do lugar que mora, do quilombo e das pessoas 

do quilombo também. (E, André Rebouças, 06/05/2013). 

 

É importante registrar uma eventualidade nesta pesquisa: um jovem que assistiu parte 

dessa entrevista com André Rebouças sendo realizada interrompeu dizendo: “tem que ser 

daqui, nascer e criar aqui. Tem gente que quer ser quilombola e não pode.” (DC, 06/05/2013)  

 

Ser quilombola é ser negro, ter direito, trabalho...essas coisas, respeito. Eu sou 

quilombola. (E, Milton Santos, 14/05/2013) 

Ser quilombola é a pessoa ter sangue negro. É a pessoa ser Negro, ser honesto e 

honrar seu povo negro. (E, Abdias do Nascimento, 08/05/2013) 

Ter orgulho da nossa raça. (E, Machado de Assis, 16/05/2013) 

Eu não nasci aqui...agora eu me sinto quilombola... ser quilombola é ser negro e ser 

descendente daqui. (E, Luís Alberto, 12/05/2013) 

Nascer no quilombo e ser criado no quilombo e participando de tudo que é da coisa 

do quilombo. (E, Luíza Mahim, 11/05/2013) 

 

  

 Um comportamento observado nos informantes no ato da pergunta acima é que todos 

eles pensaram mais para responder em relação às outras perguntas da entrevista, 

principalmente em relação à ser jovem, denotando que ser quilombola tratava-se de algo mais 

difícil de ser decodificado ou que exigia resposta mais bem elaborada. Quanto ao ser jovem, a 

resposta vinha de imediato, como a saltar da boca, de forma quase impensada. Neste sentido, 

ser jovem está muito mais definido - embora as falas sejam muito mais genéricas e vazias -, 

para eles do que ser quilombola. 

 Os usos e os sentidos de ser quilombola remetem a uma questão polissêmica: 

 Gostar do lugar e das pessoas da comunidade, ser nativo e ser criado no quilombo, participar 

da vida do quilombo, sentir orgulho de ser negro, da sua cor, gostar do lugar que mora, dar 

relevo à luta dos antepassados são aspectos relevantes que compõem o sentimento de pertença 

à comunidade. 

 A relação histórica com a luta dos antepassados é dimensão fundante de qualquer 

comunidade étnica. E isto não é uma idealização, essencialismo histórico, é um dado. 

Consoante Woodward (2000, p 11): “Uma das formas pelas quais as identidades estabelecem 

suas reivindicações, é por meio de antecedentes históricos”. 

Outro sentido que constitui o ser quilombola remete ao orgulho de ser negro. Aqui 

estaríamos mais no reino das essências. O fetiche do conceito de raça, mas que é fruto 

também de relações históricas de poder em torno das categorias de definição, além de estar 

atrelado à consciência desse sujeito como um ser de direito: “ser quilombola é ser negro, ter 

direito, trabalho...essas coisas, respeito,” como disse Milton Santos.  

Ressalva-se que ser quilombola garante o acesso a direitos específicos, como reza o 

decreto 4.788 de 20 de novembro de 2003,como o direito ao auto-reconhecimento para 
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processo de regularização fundiária que estabelece a titulação de suas terras, direito à 

educação diferenciada, entre outros. 

Consoante Arruti, 

 

 

 

No plano das políticas públicas o decreto prevê a garantia das condições necessárias 

ao cumprimento dessas obrigações por meio de um orçamento especial - o Programa 

Brasil Quilombola- linhas de crédito e convênios entre os diferentes órgãos do 

Estado responsáveis pela preservação cultural e ambiental e pelo desenvolvimento 

da infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das comunidades. A partir de então 

se abre a perspectiva de uma série de políticas públicas especialmente voltadas para 

a população quilombola, concentradas na Secretaria especial de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPIR) e no Programa de Promoção da Igualdade de Gênero, raça 

e etnia(PPIGRE) do Ministério do Desenvolvimento Agrario (MDA), ou que abrem-

se também ações diferenciadas no interior de políticas de caráter universal, tais 

como a política de saúde e a política educacional, âmbito no qual se começa a 

discutir a pertinência de uma escola e de um currúculo diferenciado (2008, p. 335). 

 

 Há programas como o Brasil Quilombola voltado para atender às especificidades de 

direitos dos quilombolas. Enfatiza-se que no interior de políticas mais universalizantes como a 

educação, por exemplo, o programa prevê ações diferenciadas. 

O orgulho de ser quilombola, ostentado na afirmação da cor e do sangue negro, bem como na 

afirmação de honrar seu povo denota que há uma assimilação do trabalho sobre identidade na 

comunidade que faz com que esses fatores constituam um valor para o jovem. 

A este respeito Macêdo (2008, p 60) traz a fala de Florisvaldo Rodrigues da Silva, 

uma das lideranças em Araçá/Cariacá, que data de maio de 2007:  

  
Quase toda reunião da associação a gente tá sempre trazendo este assunto, a 

preocupação em tá afirmando a identidade quilombola. Às vezes a questão da 

produção, da terra e de outras questões, nem que seja meia hora em cada reunião. 

Nós da associação é que devemos puxar a linha de frente, não deve brigar por isso.  

 

A professora Iêda que tem larga experiência em trabalho com comunidades rurais 

quilombolas, estranha o modo de ser quilombola da comunidade, revela nas entrelinhas de sua 

fala a necessidade de um trabalho mais denso sobre identidade em Araçá/Cariacá: 

 

Tem quilombo aí que tem um logotipo. Chega e se identifica. Você chega e tem essa 

referência. Se você chegar assim sem saber pensa que é qualquer comunidade. 

Quando cheguei assim... na matrícula, não tinha um negro. Pardo, amarelo, tinha 

toda cor. Porque é mais claro não é matriculado como negro? Tem que ter 

consciência. Eu sou o que sou: sou negra, sou quilombola (E, 10/10/2013). 
 

 Esta fala tem respaldo na comparação com outra comunidade quilombola onde 

trabalhou anteriormente, chamada de Brasileira, parte do território de Rio das Rãs. “(...) a 
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partir de lá é que eu senti o que era quilombo porque eles são muito assim, sabe? Eles 

preserva mesmo o que é quilombo” (E, Ieda, 10/10/2013. 

 E continua a professora: 

 

Assim observando dá pra sentir falta de alguma coisa que eu não vejo aqui em se 

tratando de quilombo. Por exemplo: na escola mesmo, primeiro ano que eu fui pra 

lá, lá tinha assim na escola o apoio de uma pessoa, um professor que vinha da Lapa 

que ia todo sábado e que ia ensinar capoeira. Tinha o sábado cultural que reunia o 

povo. Na época a diretora era Paulina. E aí cada sábado era diferente. Tinha sábado 

cultural que reunia todos da comunidade, todos os cantores da comunidade. E aqui? 

(E, 10/10/2013). 

 

 

O olhar externo sobre a comunidade que nos termos da professora -“se você chegar 

assim sem saber pensa que é qualquer comunidade” - por outras pessoas é importante, do 

ponto de vista sociológico, para desconstruir a ideia unificada de quilombo. Nem todo 

quilombo tem atividades culturais tão intensas. Há diferentes modos de ser quilombola, 

mesmo em se tratando de contextos político-geográficos muito próximos.  O importante é 

como os sujeitos no seu mundo da vida vivem a experiência de pertencimento comunitário. 

Em outros contextos etnográficos, existem comunidades quilombolas, a exemplo da 

pesquisada por Édson C. de Sousa, em que as pessoas negam, veementemente, sua identidade 

quilombola.76 

O quilombo constitui uma unidade com a família e são as redes de relações familiares 

e de parentesco que servem de referências para a construção de sentido comunitário no 

quilombo. 

Partindo da história do lugar, percebe-se que a família ainda continua sendo a principal 

referencia para a construção dos valores culturais que orientam a comunidade. 

A título de síntese, neste bloco de questões sobre percepções e sentidos de ser jovem e 

de ser quilombola, a partir do que os sujeitos revelaram é possível afirmar que, embora se 

trate de um mesmo contexto social há várias formas de ser jovem e isto vale também quando 

se trata de ser quilombola. 

A forma como os jovens percebem a visão dos adultos sobre eles repercute na forma 

como eles se vêem a si próprios. Além do mais, há muitos pontos de contato entre essas 

visões, apesar dos sujeitos olharem a questão por lentes diferentes. Desta forma, os jovens 

revelaram que têm consciência sobre o modo como os outros, adultos e lideranças, os vêem.  

                                                           
76

Segundo Édson Carvalho de Souza Santana na sua pesquisa “Escolarização, festejos e religiosidade na 
constituição de um quilombo no Oeste da Bahia”, parte da comunidade quilombola pesquisada se nega como 
habitante do mocambo, bem como não aceita o seu passado escravo.  Veja mais sobre isso em Macêdo (2008) 
sobre as pesquisas de Eldina Pinto (2000) e Reis (2003) que são construções negativas sobre a identidade  
quilombola por parte das comunidades de Barra de Parateca - BA e Chacrinha dos Pretos em Belo Vale – MG, 
respectivamente. 
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Apresentamos também dados sobre as diferenças entre os jovens da cidade e os da 

comunidade em que a maioria dos jovens revelaram diferenças culturais, bem como em 

relação aos serviços de transporte escolar, preconceito que sofrem na cidade pelos colegas de 

escola e também diferenças em relação aos espaços de lazer e desportos, além da diferença 

relacionada à violência. Apenas dois jovens apelam à recusa de serem diferentes. Para tanto 

um argumenta sobre a facilidade de acesso que eles têm à informação e às novas tecnologias e 

a outra jovem vê semelhança nos aspectos da subjetividade, denotando que, a suposta 

superioridade com que sentem os jovens urbanos em relação aos quilombolas não 

existe,apostando na capacidade cognitiva que os nivela aos jovens da cidade. 

Ainda sobre a percepção das diferenças entre os jovens do quilombo e os jovens da 

cidade, percebe-se a dissonância de visão que há entre eles e duas professoras, em que estas 

últimas apontam a aparência física e a falta de motivo para que os jovens se sintam 

quilombolas, afirmando que os quilombolas estão desenvolvendo uma identidade igual à dos 

jovens da cidade.   

À parte a questão de discriminação que os jovens quilombolas sofrem e a imposição 

dos adultos sobre eles em relação à responsabilidade com o passado, dentreos sentidos de ser 

quilombola,  damos relevo neste momento ao orgulho que os jovens ostentam em ser 

quilombolas, pois ser quilombola é ter sangue negro, gostar da cor, gostar do  lugar que mora. 

O que significa dizer que ser quilombola é identificar-se com o grupo, seus costumes e sua 

linguagem, enfim, ser quilombola é reconhecer que tem uma origem comum gestada numa 

história construída de luta e de resistência. 

 

 

4.2 Projetos de futuro 

 

Ser jovem, não raro, se associa à perspectiva de futuro e esta é alimentada pelos 

projetos de vida que, consoante Velho (1994), “são planos elaborados subjetivamente em 

função da experiência pessoal e coletiva e de sua biografia dentro de um contexto específico” 

(p 10).  

Os projetos de vida partem de uma reflexão que organiza os rumos da vida pessoal. 

Entretanto, pressupõe uma revisão da relação com os outros, com o grupo do qual o sujeito faz 

parte e a forma de se relacionar consigo mesmo. 

Velho (1994), ao estudar os projetos de vida de jovens no contexto urbano caracterizou-o 

como uma metamorfose, uma transformação que se realiza como processo temporal a partir da 

memória. Esta transformação fornece os meios de realizar tal projeto e, sendo assim, não o 
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reduz a meras aspirações. A memória permite a revisão do passado que auxilia na condução do 

projeto. Por isso, o projeto é para este autor uma forma de comunicação, é uma negociação da 

realidade que possa articular interesses e objetivos. 

 Há uma relação com este estudo, pois os jovens quilombolas vivem dentro de um 

contexto ambíguo de construção de si, uma vez que dividem sua vida em dois mundos: o rural 

e o urbano. 

O projeto organiza, portanto, as relações que o indivíduo estabelece com o passado, 

com o contexto atual, com sua história e com os outros e consigo mesmo, uma vez que os 

projetos de futuro não prescindem do autoconhecimento. 

O autoconhecimento é importante para os jovens conquistarem mais segurança rumo à 

realização pessoal e ao protagonismo de sua (auto) biografia. Desta forma, compreender a 

importância do outro e do grupo na construção da identidade pessoal, bem como compreender 

o lugar que o seu projeto de futuro ocupa no presente, é a base dessa construção. 

A pergunta - O que você deseja ser no futuro – de certa forma aciona as conexões dos 

jovens com o passado e com o presente e os lança para o futuro, apontando uma profusão de 

respostas que estão vinculadas em blocos, de acordo com os núcleos de sentido: 

 

 

Penso em morar fora, não quero voltar...arrumar bom emprego e aqui é difícil. (E, 

Benedita da Silva, 06/05/2013) 

Quero ser médica, estudar, casar. Voltar pra roça eu não. A gente fica muito presa 

em casa. E a comunidade aqui... uns quer ser melhor que os outro. (E, Alzira Rufino, 

12/05/2013) 

Terminar os estudos, fazer faculdade e arrumar emprego. (E, Milton Santos, 

12/05/2013). 

Futuro? Arrumar um bom emprego e saber planejar meu futuro (E,Machado de 

Assis, 16/05/2013). 

 

Ah, tenho várias expectativas, quero ser grande engenheira civil. (E, Ruth de Sousa, 

27/04/2013) 

Quero fazer administração. (E, Elisa Lucinda, 06/05/2013) 

Queria ser jogador, mais aqui é muito difícil... ser policial... (Entrevista, José do 

Patrocínio, 07/05/2013) 

Ser advogado. Tirar todo mundo da cadeia. (mesmo merecendo está preso, 

perguntei(XXX)). Ah, aí não... Aí mesmo sem querer tem que ir estudar fora. 

((Entrevista, Luis Alberto, 12/05/2013, grifos meus) 

Eu desejo pra mim assim, ser médica e fazer faculdade, mas por enquanto não, mais 

daqui pra frente vou ter que sair. (E, Geni |Guimarães, 08/052013) 

Ser médica. Eu tenho que estudar muito. Acho que consigo é só estudar. (E, Luiza 

Mahim, 11/05/2013) 

 

Ser pessoa honesta, bom, não dá nada que falar os outros. (E, Abdias do 

Nascimento, 08/05/2013). 

 

Estudar. (E, André Rebouças, 06/05/2013) 

Penso estudar fora. (E, Gilberto Gil, 06/05/2013) 
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Nos desejos dos jovens elencados no primeiro bloco, o que se sobrepõe é a 

necessidade de arrumar um emprego e, uma vez saindo do quilombo, como diz Alzira Rufino 

- “voltar pra roça eu não” -sinaliza uma partida sem volta. 

Para esta jovem, o desejo de não voltar se vincula ao fato de que no quilombo tem pessoas 

que querem ser superiores às outras, denotando com isto, um sentimento de rejeição afetivo-

social. Além do mais, esta foi a única jovem que revelou desejo de se casar.  

Os jovens que querem tão somente arrumar um emprego se inserem no quadro 

daqueles que Ferreti (1988), considerando os fatores sociais e as condições de vida dos jovens 

e de sua família (proveniente de uma condição de vida mais desfavorável economicamente) 

atribui como restritivos, pois eles se sujeitam as oportunidades profissionais que aparecem, ou 

seja, segura qualquer oportunidade de trabalho/emprego. 

No segundo bloco, os jovens apontaram profissões urbanas como advocacia, medicina, 

engenharia civil, que conferem um status social elevado na hierarquia profissional e requerem 

muito esforço e estudo. 

Há uma lacuna a ser preenchida por um especialista em orientação profissional que 

Ferretti (1988), considerando os desejos que não podem se realizar devido a realidade 

socioeconômica, aponta que o papel desse profissional seria conduzir os sujeitos a uma 

escolha realista, contextualizada, reflexiva e crítica que contribua para o que seja a 

apropriação desta realidade, de forma a ampliar os caminhos do indivíduo e da sociedade. 

As profissões ligadas à terra como  as Ciências Agronômicas, Técnicas agrícola, 

Medicina Veterinária,  Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental seria uma possibilidade 

de fixação dos jovens na comunidade em que poderiam trabalhar com assistência técnica e 

servir a comunidade em suas demandas, mas os jovens não manifestaram desejos de segui-las. 

O autor acima propõe que se faça uma discussão com os sujeitos sobre o 

individualismo no que tange à escolha profissional de forma que considere a relação desta 

escolha com a sociedade. 

 Benedita da Silva pretende arrumar um emprego e não quer voltar, justifica que no 

quilombo não consegue trabalho, “ é difícil”. Esta considera a realidade circundante, 

incompatível com um sonho maior, por isso se atém apenas a querer um emprego, nada mais.  

 José do Patrocínio denota indecisão quando diz que quer ser jogador profissional ou 

policial, sendo que qualquer uma dessas escolhas é inviável no sentido de se realizar dentro da 

comunidade. 

Abdias do Nascimento deseja tão somente no futuro ser uma pessoa boa e honesta, 

denotando a importância do valor moral para não dar o que falar a ninguém. Este lembra de 

incluir no seu projeto de vida, a honestidade. 
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No último bloco de respostas os jovens responderam que desejam no futuro estudar. 

Para eles, o estudo tem um fim em si mesmo. O estudo, via de regra, serve para o jovem se 

profissionalizar, para ter qualidade de vida, para ter uma ocupação na vida e, além do mais, o 

jovem pobre tem que conciliar estudo com trabalho para construir um futuro desejável.  Não é 

possível, para um jovem pobre, ter um futuro só de estudos, pois quem o bancará 

economicamente? 

Consoante Ciampa (1987, p 35), “o projeto articula-se a uma possibilidade de futuro, 

implicada no movimento através da totalidade. Falar de projeto é falar de possibilidade de vir 

a ser, [...] de identidades futuras possíveis”. Fazer uma escolha equivocada no sentido de não 

levar em conta a realidade é, lançar-se para o futuro à deriva, o que pode sinalizar perda de 

tempo e, não raro,  culminar em frustração.   

Apesar dos jovens de Araçá/Cariacá se comprometerem muito cedo com casamento, 

quando foram questionados sobre o futuro ( exceto uma jovem que inseriu o casamento em 

seus planos para o futuro), lembravam-se de querer se casar logo com uma profissão, como se 

esse momento efêmero da entrevista fosse a oportunidade deles escolherem. À parte isso, o 

que resta aos jovens é um estar no destino do outro e formar família cedo como consta nos 

meus registros da pesquisa: a dificuldade que tive de encontrar os  jovens colaboradores é 

que, apesar dos que encontrei serem muito novos, eles já têm família (DC, 05/04/2013). 

A fase que precede o casamento é o namoro e sobre isso a mãe de uma jovem 

colaboradora disse que o namoro de hoje é muito diferente. Perguntei sobre o namoro dos 

jovens no quilombo se é diferente do tempo dela e ela me revelou que alguns jovens dormem 

na casa das namoradas e vice-versa. Começam a vida sexual muito cedo e se casam muito 

cedo (DC,05/04/2013). 

Percebe-se que há uma articulação que as próprias famílias fazem entre si neste 

sentido-  embora com restrições, pois essas ainda conservam as referências dos valores morais 

de uma outra época em que as moças se conservavam castas até o casamento e este deveria 

ser “do gosto dos pais” -  para os jovens se casarem com pessoas da comunidade, talvez como 

uma forma de mantê-los por perto e dar continuidade à comunidade. 

Os arranjos familiares têm-se modificado ao longo dos tempos no quilombo em 

relação ao “seu tempo” como disse um senhor em conversa: 

 

Purquê naquela época só casava rapaz de 20 ano arriba. E(...) os pai é que ia caçar 

casamento pus fie. O pai é que ia com os fie e ia falar casamento pra aquela fia e 

agora tudo acabou(..). E hoje em dia tudo acabou, cada qual vai caçar o seu. Tem 

veis que a moça arranja e os pais não quer, mais é mesmo que nada pruquê ela quer 

aquele e não tem quem fais ela desistir(...)mais de premero (...) só casava com quem 

os pais queria. Se os pais dissesse que aquele não queria com aquele não casava (E, 

Sr. Raimundo, 10/10/2013) 
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. 

 Consoante velho na obra acima os casamentos modernos podem se dar por aliança 

política e social ou por escolha pessoal. Os casamentos na comunidade hoje obedecem a 

escolha pessoal e afetiva. Nas suas palavras ( p. 23), “ O casamento, pelo menos pelos setores 

mais modernos da sociedade contemporânea, é caracterizado com um sentimento de escolha 

recíproca, baseado em critérios afetivos, sexuais e na noção de amor”.  

Quanto à elaboração da nova identidade dos cônjuges, no quilombo, as esposas têm 

seu nome atrelado ao do marido, como por exemplo, Lalia de seu João e vice-versa. 

Além da relação que une dois grupos no casamento, vale a ressalva de que esta união gera 

filhos e com eles os vínculos de amizade se alargam através dos batizados, formando uma 

relação de compadrio, que deve honrar os compromissos que este vínculo contrai. 

O que se pode concluir é que o casamento pode ser um destino (quando não há outra 

alternativa) ou pode ser uma escolha. Quando foi dado oportunidade para os jovens falarem 

sobre seu, eles escolheram falar de sua profissionalização e apenas uma jovem inseriu o 

casamento nos seus planos, ainda assim,  articulado a uma profissão.  

Destarte, os jovens quilombolas constroem seus sonhos entre o apego ao local, à 

família e a relação de angustia desse afeto com o projeto pessoal, uma vez que a realidade em 

que vivem lhes impõe  limites. Suas expectativas não tem ponto de intersecção com o projeto 

coletivo que compreendemos ser o fortalecimento da identidade quilombola forjado na luta 

empunhada pelos seus pais e líderes e que precisa ser contínua, haja vista que o processo de 

sucessão geracional abordado por Mannheim (1973) não pode ser interrompido. Para tanto, 

faz-se necessário que os jovens permaneçam para assumir a comunidade segundo a lógica 

desta sucessão.   A prioridade dos jovens, porém, é a própria sobrevivência pessoal, 

denotando, ora sinais de individualismo agravado pela vontade de sair e não olhar para traz, 

ora vontade de “salvar” os pais, dando-lhes uma “vida melhor”. 

Os sonhos dos quilombolas desarticulados da realidade dos mesmos faz com que 

encontremos ressonância nos jovens funkeiros e happers estudados por Dayrell (2007, p. 170) 

que afirma: “Entretanto, esses sonhos e desejos não se caracterizam em projetos de vida, e 

quando o fazem se mostram fluidos (...). Assim, eles se centram no presente e nele vão se 

constituindo como jovens.” 

Isto se dá às vezes entre brumas espessas, pois os jovens revelam embaraços e 

contradições, sobretudo, ao responder às perguntas:“ O que você deseja ser no futuro?”  e 

“Você tem o desejo de estudar fora?”. Partir ou ficar? Neste momento é preciso muita 

coragem pois, o que fica de fora da opção de é muito maior do que aquilo que se escolheu, 

como disse Melucci (2004). Nesta fala ele se refere à importância de ter que escolher uma 
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determinada identidade para agir, pois, cada escolha está para uma determinada expectativa 

social. No caso em estudo, o jovem quilombola pode agir ora como quilombola, ora como 

jovem. O olhar externo como o das professoras anteriormente citadas vê o jovem quilombola 

sem sua especificidade: são jovens como os outros. 

A angustia que precede a decisão de ficar ou não no quilombo é compreensível, pois o 

projeto de vida implica pensar as relações que os constitui como sujeitos. Para muitos jovens 

a realização do sonho profissional e a permanência no quilombo é incompatível, pois eles se 

detém às limitações do lugar e ao apego à família. Querem e precisam estudar mais, porém 

não querem abrir mão de ficar perto da família.  

Entre os jovens que desejam abraçar profissões urbanas- talvez por falta de um 

orientador profissional que os façam perceber que um projeto é gestado na própria realidade, 

pois, como disse Velho (1994),  o projeto pressupõe levar em conta as condições de vida no 

presente, a relação com o passado e com os outros com os quais dividem a vida -  estão os que 

desejam apenas arrumar um emprego, inserindo-se entre os “restritivos”, sujeitando-se a 

qualquer oportunidade de trabalho e de emprego.  

 

4.3 Importância da educação escolar  

 

Esta seção tem a finalidade de compreender como a escola contribui para a formação 

dos jovens quilombolas, reunindo as seguintes questões: Você gosta de estudar? A escola 

atende às necessidades educativas dos jovens e da comunidade? Você tem o desejo de estudar 

fora? Atrelada a esta, perguntou-se: O quê você deseja estudar?  

 Para compreender a importância da escola na vida dos jovens em relação à realização 

pessoal e profissional, é necessário primeiro conhecer o vínculo que ele estabelece com o 

estudo. Para tanto, fizemos uma pergunta direta: você gosta de estudar? Oito sujeitos deram 

respostas positivas, sem se justificarem, às quais reunimos em um só grupo, seguidas de 

outras com justificativas que compõem o segundo grupo: 

 

 Sim. (E, Machado de Assis, 16/05/2013) 

Gosto. (E, Ruth de Sousa, 27/04/2013) 

Eu gosto. (E, Benedita da Silva, 06/05/2013) 

Gosto. (E, Gilberto Gil, 06/05/2013),  

Gosto. (E, Milton Santos, 12/05/2013) 

Gosto. (E, Abdias do Nascimento, 08/05/2013) 

Sim (E, Geni Guimarães, 08/05/2013) 

Sim. (E, Luíza Mahim, 11/05/2013) 

 

Gosto. Só que toda vez que chego da escola é com dor de cabeça, as vistas, só que 

nunca fui das melhores alunas, só em matemática (E, Elisa Lucinda, 06/05/2013). 

Gosto não. Já estudei em Brasília...(E, José do Patrocínio, 07/05/2013). 
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 Mais ou menos. Estudar computação...aprender mais matemática. (E, André 

Rebouças, 06/05/2013) 

Gosto de estudar demais, hum (em tom de ironia). (E, Luís Alberto, 12/05/2013, 

grifos nossos) 

Mais ou menos. Eu gostava mais...esse ano eu tô voltando a gostar. (E, Alzira 

Rufino, 12/05/2013). 

 

 

 A maioria dos jovens respondeu que gosta de estudar. Aqueles que disseram mais ou 

menos que aparece no elenco de respostas do segundo grupo apontou a necessidade de uma 

aprendizagem específica: “Estudar computação... aprender mais matemática”. A outra 

resposta intermediária (mais ou menos) se inclinou mais para menos, considerando as 

expressões faciais da jovem que disse que já gostou mais e esse ano está voltando a gostar. 

Isto denota que gostar de estudar depende do momento, depende da motivação também. 

 Duas pessoas responderam negativamente, considerando que Luís Alberto ironizou e o 

outro foi mais direto: “Gosto não. Já estudei em Brasília... e porque a resposta foi evasiva 

perguntei: e aí? Ele disse, já estudei até em Brasília e não gostei Isto equivale dizer: não é 

porque o estudo é aqui que não gosto, tenho experiência escolar no Distrito Federal.  

 A seguir, as respostas sobre a relação escola e as demandas educativas dos jovens 

 

 Considerando que a escola é uma instituição que está a serviço das demandas da 

comunidade, fizemos este questionamento aos jovens para ver o nível de satisfação que eles 

têm para com os conteúdos e as práticas pedagógicas a partir da seguinte pergunta: 

A escola atende as sua necessidades educativas e as da comunidade? 

Obtivemos um elenco de respostas diversas que começa com a comparação da escola 

da comunidade com a da cidade, passando pelos conteúdos curriculares,  a disciplina imposta 

via regras, pela estrutura física da escola e sua funcionalidade, pelo papel do professor e até o 

julgamento das práticas docentes: 

 

 A de lá
77

 contribui pra gente conhecer nossa história. Na daqui aprende mais sobre a 

diferença. A gente aprende na prática. Lá no quilombo fala mais sobre nossos 

antepassados, aqui fala mais sobre outros quilombos. Os outros lá sofreram o 

mesmo. Aqui não estudamos sobre nossa realidade. (E, Ruth de Souza, 27/04/2013 ) 

Antigamente não... senti dificuldade... aqui falava muito de quilombo, da história da 

comunidade, cheguei em Brasília senti dificuldade. (E, José do Patrocínio, 

07/05/2013 )b 

Sim, porque ensina sobre nossos antepassados e as novas regras de estudo como na 

cidade. (E, Machado de Assis, 16/05/2013) 

 

Acho que não porque um tempo acho bom, outro tempo acho ruim. Porque aqui não 

tem as regra certas. Professor tem que botar regra no aluno. Aqui o aluno faz o que 

quer. Na cidade é diferente.( E, Abdias do Nascimento,) 08/05/2013. 

                                                           
77

 Esta jovem foi entrevistada na cidade 
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A escola da comunidade não supre os desejos. Eu acho que os professores só tem o 

papel de ensinar, é muita bagunça, solta os alunos antes da hora. Na escola e na 

comunidade não tem um parque, só bar. (E, Elisa Lucinda, 06/05/2013) 

Acho que um pouco, porque deveria ter mais professor, mais disciplina e não tem 

todos os livros das disciplina.(E, Milton Santos, 14/05/2013). 

 

A escola não dá o que a gente quer... falta muita coisa. (E, Benedita da Silva, 

06/05/2013) 

Não. Porque não. (Entrevista, Alzira Rufino, 12/05/2013) 

A escola da comunidade não supre as necessidade, não tem capacidade. (E, André 

Rebouças, 06/05/2013) 

Pra mim não, porque quando faltou professor aqui ninguém correu atrás, botaro as 

daqui pra fora que era mais boa.(E, Luis Alberto, 12/05/2013) 

 

A escola, todas coisas não, algumas coisas... tem formação normal, não tem 

computador. Computador tudo parado desde o ano passado. (E, Gilberto Gil, 

06/05/2013) 

Nem todos, porque tem certas coisas que a gente até desejava e não pode cumprir, 

por exemplo, a gente gostaria de ter muita coisa na escola e não tem condições como 

uma quadra. Se aqui tivesse a série nossa poderia ta estudano na comunidade, mas 

não tem e aí foi o jeito de ir pra Lapa, mas eu gostaria muito de estudar aqui. 

(E,Geni Guimarães, 08/05/2013) 

Acho que tudo não. Ah, porque tem muita coisa que a gente queria e não tem. Que 

nem da parte da educação física, jogar vôlei, baleada, essas coisa não tem.(E, Luiza 

Mahim, 11/05/2013). 

 

 Apenas um jovem, Machado de Assis se mostra otimista ao responder 

comparativamente sem titubear que sim, que a escola atende às suas necessidades porque 

ensina sobre os antepassados do quilombo e conta com as novas regras de estudo ( ele estava 

falando de métodos de ensino (XXX) como se faz na cidade. 

Vale ressaltar que a maioria desses jovens tem experiência com a escola local e a 

urbana, por isso trouxe a relação entre ambas: Segundo Ruth de Souza a escola do quilombo 

está mais voltada para a história da comunidade e a cidade não enfoca a realidade deles. José 

do Patrocínio afirma que esta foi a dificuldade que encontrou em Brasília, porque na escola da 

comunidade encontrava o aconchego da sua cultura, traduzido nas suas palavras: “aqui falava 

muito (...) da história da comunidade, cheguei em Brasília senti dificuldade”. 

Aparece nas respostas a necessidade de mais professores e há um apelo aos 

professores regentes para que imponham mais limites/“regras” como já é feito na cidade, 

como disseram Milton Santos, Elisa Lucinda e Abdias do Nascimento.  

Além do mais, algumas jovens revelaram a falta de espaços para trabalhar o corpo, fazer 

exercícios físicos, jogar vôlei, enfim, atividades que favoreçam o desenvolvimento físico dos 

jovens. 

 

O lazer é importante para um desenvolvimento mais completo, seja como fonte de 

descoberta de potencialidades humanas, seja como lugar de aprendizagem das relações 

sociais. 
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A ausência de uma quadra de esportes, reivindicada na fala de Geni Guimarães que 

reverbera nas práticas de atividades físicas e desportivas como educação física, vôlei e 

baleada que, segundo Luiza Mahim, essas coisas não têm na comunidade, constitui prejuízos 

para o desenvolvimento no que tange à socialização, à afetividade e à aprendizagem, como no 

excerto acima. Para Carneiro (2001), a juventude rural tem uma vida marcada por privações 

nas possibilidades de lazer, de desenvolvimento e de auto-realização pessoal. 

A fala de Geni Guimarães aborda ainda a ausência da educação básica completa, 

sinalizando a ideia de uma forçada e constante migração para a cidade. 

Em relação às carências apontadas pelos jovens no último bloco - não devem servir de 

pretexto para a construção de estereótipos da juventude rural em que todos os jovens que 

vivem no campo passam ser identificados pelas carências e, em consequência, representa mais 

um setor que carece de atenção do poder público e da sociedade. 

A ausência de lazer não é privativa apenas dos jovens quilombolas, pois noutras partes 

da obra supracitada de Carneiro, ele aponta que existem no Brasil arquipélagos de 

concentração de equipamentos urbanos na área de lazer, revelando o que o caderno FOLHA 

COTIDIANO, do FOLHA DE SÃO PAULO
78

 publicou como matéria sobre esta questão, 

cujo título - São Paulo: Instalações culturais estão concentradas nas regiões de altas rendas, 

longe dos jovens das áreas extremas da cidade  -  já sinaliza a exclusão de grande parte dos 

jovens por falta de condições e espaços de lazer na periferia. Há, portanto, uma correlação 

desse tipo de exclusão independente dos modos de vida dos jovens, bastando para isso 

somente o fato de pertencerem a um segmento social menos favorecido economicamente. 

Esta matéria revela o resultado de um estudo patrocinado pela OMS, apontando o 

abandono da população mais pobre, pois, os centros esportivos e de lazer estão localizados 

nas áreas urbanas de alta renda. 

Cabe ainda dar relevo à fala do jovem Luis Alberto e analisá-la com um cuidado 

maior, pois para ele a escola da comunidade não atende as suas necessidades pela razão 

exposta a seguir, apresentada ipisis iliteri: “Pra mim não, porque quando faltou professor aqui 

ninguém correu atrás, botaro as daqui pra fora que era mais boa”. 

Isto nos remete ao pensamento do poeta cubano José Marti: “Na escola há que se 

aprender a manejar as armas com que na vida se há de lutar”. Nesta fala está implícito o papel 

da escola que é fornecer instrumentos para a luta. A expressão - “ninguém fez nada” no 

momento que faltaram professores - significa que o papel político da escola falhou na 

formação dos sujeitos, pois as professoras da comunidade saíram sem contestação. 

                                                           
78

 Edição de 6 de maio de 2001 
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Diante das limitações desta escola é imperativo saber dos jovens o que fazer em 

relação a isso, questionando sobre estudos futuros. 

Segundo Carneiro (2001), apesar da forma como a escola trata os jovens dos setores 

populares no sentido de “enquadrá-los” numa ordem social e não de valorizá-los, eles 

identificam na escola um instrumento de ascensão social. 

Destarte, o estudo escolar poderia/deveria instrumentalizar os jovens para fazerem a travessia 

presente-futuro. Sob esta ótica é possível relacionar estudo com os projetos de futuro. 

A escola do quilombo mostrou-se insuficiente na formação que oferece, segundo os 

depoimentos da maioria dos jovens no sentido de atender às demandas educativas dos jovens 

e da comunidade. Diante disso, questionamos: você deseja estudar fora? O quê? 

 Eis a resposta dos sujeitos. Um primeiro grupo sinaliza o desejo de sair e se 

profissionalizar e outro grupo responde negativamente: 

 

Tenho. Engenharia civil (Entrevista, Ruth de Souza, 27/04/2013) 

Pretendo. Vou escolher primeiro informática e quero mais outros cursos (E, 

Benedita da Silva,06/05/2013) 

Pretendo. Já saí pra fazer curso e não gostei...muito longe e o lugar é muito ruim. 

Curso bom mais é muito...4 anos. 45 dia lá e 45 dia aqui. (E, Gilberto Gil, 

06/05/2013) 

Vontade tem, mas é difícil. Aqui não tem curso pra ganhar bolsa. Quero fazer 

doutorado, advogado (E, Milton Santos, 14/05/2013) 

Penso ir pra fora trabalhar. (E, José do Patrocínio, 07/05/2013) 

Penso estudar fora.(E ficou reticente e pensativo(XXX)) (E, André Rebouças, 

06/05/2013). Perguntei o que estava pesando na decisão, ele disse que era “ficar 

longe da família e dos amigo”. 

Tenho. Fazer curso pra ser delegado, policial, coisa assim, porque o trabalho de 

policial acho muito bom porque defende os pessoal dos vagabundo. (E, Abdias do 

Nascimento, 08/05/2013) 

Penso em fazer faculdade em outro lugar. Quero ser médica. (E, Alzira Rufino, 

12/05/2013) 

 

Fora não. Estudo até quando tiver aqui. Quando não tiver eu paro. Vou trabaiá na 

roça. (E, Luís Alberto, 12/05/2013).  

Estudar fora, não... Não tenho vontade de sair, ficar anos fora da família, da região... 

Queria fazer administração... pra mim não compensa ficar tanto longe da família, 

não compensa. (E, Elisa Lucinda, 06/05/2013). 

Não. (E, Machado de Assis, 16/05/2013) 

Não. (E, Geni Guimarães, 08/05/2013) 

Não. (E, Luíza Mahim, 11/05/2013) 

 

 

A fala ponderada de Milton Santos sobre a necessidade de pleitear uma bolsa de 

estudo , bem como a de Elisa Lucinda que sente necessidade de estudar administração, mas 

justifica não querer ir porque para ela não compensa ficar tanto tempo longe da família, 

merecem relevo. Ambos os jovens levaram em conta a relação custo-benefício na realização 

profissional.  



119 
 

Milton Santos tem consciência de que concorrer a uma vaga em uma Universidade 

Pública é mais difícil. O mais viável para ele é estudar em uma universidade particular, cujo 

custo é alto e a condição pra ele estudar é só através de financiamento.  

Entre a pergunta - O que você deseja ser no futuro que consta do bloco sobre os 

projetos de vida, correlata a esta última sobre os estudos futuros, os jovens nas suas respostas 

denotam, muitas vezes, contradições  derivadas da angustia em relação a escolher partir ou 

ficar, pois o projeto de vida implica pensar as relações mais próximas que influenciam nessas 

escolhas como ter que abrir mão de coisas vitais para eles como o afastar-se da família. Para 

muitos jovens a realização do sonho profissional e a permanência no quilombo são 

incompatíveis, pois eles se detém às limitações do lugar e ao apego à família. 

Gilberto Gil que disse apenas que pensa em estudar fora, já foi e não gostou, mas 

respondeu afirmativamente que pretende sair. Ele já teve esta experiência e não gostou, não 

por causa do curso, técnicas agrícolas sediado em Campo Formoso no estado da Bahia, dentro 

da pedagogia da alternância. Segundo ele, o curso era longe de qualquer povoado, não tinha 

posto telefônico, “muito longe dos pais”, sua queixa principal e acabou voltando. Se houvesse 

curso na localidade ou mais perto facilitaria a vida desse e de outros jovens. Ainda assim, 

pensa em outra tentativa de ir estudar fora. Seu desejo de estudar fora está carregado de 

angustia vinculado a uma experiência individual anterior mal sucedida. 

 Outras contradições são encontradas nas falas das moças que desejam ser médicas. 

Luiza Mahim disse não querer estudar fora e, em contrapartida, quer ser médica. Geni 

Magalhães também respondeu que não queria sair da comunidade para estudar e seu desejo, 

ser médica, indubitavelmente, a empurra para a cidade caso queira mesmo a realização deste 

sonho que vai sendo protelado nas suas palavras: “eu desejo pra mim assim, ser médica (...), 

mas por enquanto não, mas daqui pra frente tenho que sair”. 

Escolher ser médica denota projeção de prestígio social, mas não há ancoragem em 

possibilidade concreta de se realizar dentro do contexto em que vive. 

Luís Alberto que declarou não querer estudar fora: “Fora não. Estudo até quando tiver 

aqui” e afirmou que prefere trabalhar na roça a sair da comunidade. Posteriormente afirmou 

que alimenta o sonho de ser advogado. 

 Outra jovem que quer ser médica, Alzira Rufino e outra, Benedita da Silva que 

pretende fazer curso de informática e arrumar um emprego, ambas foram taxativas: não 

querem voltar pra roça! 

 A jovem Benedita da Silva que declarou que quer fazer curso de informática e arrumar 

um emprego, portanto, não quer voltar, em um momento da entrevista que trata das diferenças 
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entre os jovens da cidade e da comunidade, ela enfatizou que uma das diferenças é que os 

jovens da comunidade se preocupam em dar uma vida melhor para os pais. 

O “não quero voltar”, neste caso, está condicionado às limitações locais como a falta 

de perspectiva de um futuro melhor, à dificuldade de abraçar uma profissão que possa ser 

desenvolvida perto de casa. 

A partir desses dados empíricos, fazemos coro com Carneiro (2001, p.66), o qual, 

considerando a tendência mundial afirma: “todo jovem rural é um migrante potencial”. No 

quilombo os jovens são preparados mais para sair do que ficar, embora esta decisão esteja 

acompanhada de muita angústia. Porém, quem tem influencia na política local, as lideranças 

não atentaram ainda para a necessidade de contribuírem para modificar esta tendência. 

O sonho dos jovens quilombolas oscila, desta forma, entre os limites da comunidade, o 

apego ao local, à família e a relação de angustia desse afeto com o projeto pessoal. Este, não 

tem ponto de contato com o projeto coletivo que compreendemos ser o fortalecimento da 

identidade quilombola e da continuidade da luta empunhada pelos seus pais e líderes. Para 

tanto, faz-se necessário que os jovens 

permaneçam para assumir a comunidade segundo a lógica da sucessão geracional.   A 

prioridade dos jovens é a própria sobrevivência pessoal, denotando sinais de individualismo e 

falta de orientação para o futuro.  

 

4.4 Espaços de ocupação e sociabilidade dos jovens 

 

Os lugares ocupados pelos jovens no quilombo não podem ser encarados como 

unidades independentes e, além dos espaços intracomunitarios, devemos considerar também a 

relação dos jovens com a cidade. Para construir uma compreensão sobre como os jovens se 

situam nestes espaços e constroem seus processos de sociabilidade, relacionamos as 

percepções entre o dito (nas entrevistas), o não dito (contido nos registros das observações) e 

o vivido (experiências juvenis na prática, sendo estas mais difíceis de abordar por serem mais 

subjetivas) pelos colaboradores da pesquisa em espaços como a família, a igreja, a associação 

quilombola e a cidade. Estes dados ora se aproximam e ora se distanciam, em momentos 

estratégicos, denotando a complexidade deste aspecto da realidade dos jovens. 

Os jovens têm um lugar na família, lugar de filhos (o mais velho, o do meio ou o 

caçula, por exemplo), cuja posição, via de regra, é subalterna à dos pais, a quem eles devem 

obediência e respeito. Uma das formas de solidificar esse respeito se traduz no hábito de 

tomar a benção dos paise dos mais velhos da comunidade. 
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 O ato de tomar a benção a todos os adultos é ainda mais freqüente entre as crianças 

que, não raro, solicitam serem abençoadas por meio das professoras e até mesmo por pessoas 

adultas que não pertencem a sua comunidade quando delas se aproximam. 

Entretanto, a fala de um senhor - pai de uma colaboradora que é liderança na 

comunidade, que não quis que seu nome fosse revelado - aponta para uma perda progressiva 

deste costume, pois os laços de afeto e consideração dos jovens em relação aos adultos da 

comunidade estão se perdendo. Ele disse que alguns jovens costumavam chamar todos de tio 

como um tratamento carinhoso, considerando todos dentro de um vínculo familiar e de 

proximidade e tomavam a benção e hoje eles nem o cumprimentam, fingem que não o vê. 

Outros ainda cumprimentam e tomam a bênção só esporadicamente (DC, AN, 09/10/2013). 

Um senhor sustenta o exposto acima: 

 

Hoje em dia os jovem não tem respeito com os mais véi não. Naquela época quem 

via falar que os mais novo xingava os mais véi? Hoje em dia criança desse tamanho 

(gesticula) fala cada um palavrão que o camarada precisa de vê. Naquela época não 

era (...), era a criação dos mais véi (...). É o tempo também (...), a lei dos homi, 

pruque de primeiro os fie errava e os pais executava, né? Dava uma surra! Hoje em 

dia se o pai der uma bronca no fie, disse que vai pra cadeia. A promessa é essa. Na 

época que os pai tinha o direito de executar os fie, os fie tinha respeito” (E, Sr 

Raimundo, 10/10/2013). 

 

 

 

A dificuldade da qual o senhor Raimundo fala é a existência de um aparato legal que 

protege crianças e jovens como o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
79

, por 

exemplo, deixando evidente a barreira que isso construiu no trato da educação com os filhos. 

Executar para ele era o dever que tinha os pais de corrigir os filhos mediante castigo (surra) 

dentro da educação para boas maneiras.  

Dentro de casa, de um modo geral, as observações revelaram que há uma relação 

intergeracional harmoniosa e também entre os irmãos, considerando, porém, que a presença 

de quem observa altera o comportamento dos sujeitos observados. Cada um nesta relação tem 

uma função dentro da questão de gênero. 

 Às filhas é delegado o cuidado com a casa na condição de ajudante da mãe 

(geralmente, suas atividades acontecem no período matutino) e para os filhos há a 

incumbência de ajudar os pais na roça (DC,12,05/2013). Como o ano de 2013 foi ruim para a 

lavoura por causa da seca os rapazes sempre eram encontrados em casa e na sala, mais 

precisamente no sofá que é o lugar privilegiado onde sempre estavam deitados, assistindo 

televisão com os demais da família e, outras vezes estavam ouvindo música, quando não 

estavam com o grupo de amigos.  

                                                           
79

 O ECA foi criado pela lei8.069, de 13 de julho de 1990. 
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A dimensão familiar constitui um quadro de referência que se alarga para toda 

comunidade que é construída por laços de parentesco. Segundo Ruth de Sousa, “a família nos 

orienta falando mais sobre nossa história, como tudo aconteceu. Eles são mais velhos, 

guardam essa história. Meu avô era descendente de escravos”. (E, 27/04/2013).  

Desta forma, materializa-se o pertencimento, de cujo tronco familiar todos do 

quilombo são provenientes, pois, ela fala de uma história comum na expressão “nossa 

história”. O jovem quilombola no presente recebe informação através de diversas instancias 

que as gerações anteriores foram escravizadas e esse aspecto de sua descendência implica na 

consciência de que, ainda que as mudanças nas rotas biográficas desses sujeitos aconteçam, 

ou seja, para onde quer que vá essa juventude, sua história tem seu lugar determinado pela 

ascendência familiar e a identidade permanece ligada ao grupo de referência. 

Outro espaço observado é a igreja (Igreja Nossa senhora Aparecida),onde não se 

percebe a participação dos jovens nos rituais religiosos. A festa de Nossa Senhora Aparecida é 

para eles “ um acontecimento!” Só que eles são levados mais pelo movimento que a ocasião 

traz, do que pelo sentimento de religiosidade propriamente dito. Segundo observações in loco, 

traduzidos em registros de campo, enquanto os adultos e crianças rezam no interior da Igreja, 

os jovens constroem espaços de ocupação alternativos, ou seja, ficam reunidos fora da Igreja, 

paquerando ou arrumando namoro. As conversas às vezes são seguidas de gargalhadas que 

ressoam no interior da Igreja ( DC, 10/12/2013). 

Esta associação juvenil se dá de forma livre de interesses específicos, pelo simples fato 

de estar junto a seus pares. 

A observação das formas de sociabilidade dos jovens de Araçá/Cariacá têm um 

sentido muito próximo ao da definição postulada acima no que concerne à valorização dos 

amigos, dos encontros e reuniões casuais.   

Em relação ao envolvimento dos jovens com as questões comunitárias consideramos a 

Associação
80

 como o espaço por excelência para a manifestação desse engajamento na 

comunidade. A associação é definida aqui como uma entidade jurídica sem a qual não há 

representatividade junto ao governo, nem diálogo com os órgãos competentes que possam 

conferir reconhecimento de comunidade “remanescente” ao quilombo. 

Neste bloco, levamos em conta também que os jovens têm acesso livre a cidade e isso 

pode repercutir nas escolhas que fazem na vida, lançamos então duas perguntas:  

Primeiro perguntamos aos jovens sobre o que é a associação com o objetivo de captar 

os sentidos que tem essa organização social para eles e perceber o grau de envolvimento deles 

com os assuntos da comunidade. A inserção dos jovens nos assuntos comunitários é 
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importante para compreender como está sendo a ocupação do espaço por eles em relação aos 

adultos e ao grupo de modo geral. 

 A segunda é uma pergunta direta sobre o lugar que eles mais gostam – da cidade ou 

da comunidade. Ambas tratam de questões muito subjetivas e políticas, pois tratam de afeto, 

apego e de escolhas e, a depender do nível de envolvimento dos jovens com a comunidade, 

pode reforçar ou não o gosto pela cidade e, consequentemente, o movimento migratório.  

 A comunidade criou a associação em torno de um objetivo comum e a associação 

criou o quilombo no campo do direito e, desta forma, consolida-se a organização comunitária 

internamente e, externamente, o reconhecimento como comunidade quilombola é tributário 

desta relação.  

 Quando os jovens foram questionados sobre o que é a associação, as respostas foram 

tão diversificadas que podemos reuni-las em três grupos através dos núcleos de sentido: 

associação é concebida como o espaço que sedia a entidade (concebida como casa, lugar) 

relacionada a sua funcionalidade; como organização relacionada ao desenvolvimento local; 

como um espaço “deles”, dos outros, dos adultos e ainda, associação como algo que ainda não 

ganhou sentido para os jovens por não terem vivência participativa.  

 Desta forma, temos as seguintes respostas:  

 

A Associação é o lugar de unir várias pessoas e discutir e sair projetos e idéias de 

muitas pessoas. Eu sou difícil vim aqui. ((E, Benedita da Silva, 06/05/2013) 

Associação, casa de encontro de pessoas pra resolver tudo no quilombo, no 

coletivo.( E, Elisa Lucinda, 06/05/2013) 

Associação – Casa de reunir as pessoas. Tõ participando pra associar. (E, André 

Rebouças, 06/05/2013) 

Lugar que reúne muitas coisa pra discutir, sobre um bucado de projeto, sobre a 

comunidade. (E, Gilberto Gil, 06/05/2013). 

Associação é casa de reunião para associadores da comunidade. (E, Luis Alberto, 

12/05/2013). 

A associação é onde eles fais reunião. (E, José do Patrocínio, 07/05/2013). 

 

 Associação eu nem sei o que significa... é um lugar de reunir todos os quilombolas 

pra conversar sobre a comunidade. muito difícil participar (é difícil participar 

significa que é rara sua participação nas reuniões (XXX). (E, Geni Guimarães 

08/05/2013)  

 

A próxima resposta traz a concepção de um modelo de organização comunitária: 

 

A associação é uma organização dos moradores pra tocar a comunidade pra frente, 

no sentido de desenvolver, melhorar. (E, Machado de Assis, 16/05/2013). 

 

 É importante enfatizar que a diferença das respostas anteriores em relação a esta se dá 

entre a noção de organização como forma da comunidade se desenvolver e a noção de lugar, 

casa-sede da associação e sua funcionalidade. Porém, o ponto de contato que há entre ambos 
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os blocos é a participação na vida coletiva, que possibilita a construção de ideias novas e 

projetos. 

Na resposta seguinte o sujeito concebe a associação como algo dos outros, denotando falta de 

pertencimento: “a associação é onde eles fais reunião”. (José do Patrocínio, 07/05/2013). 

As respostas que seguem denotam desconhecimento sobre a entidade. Uns assumem 

de forma direta que não participam, outros dão respostas evasivas sobre a funcionalidade: 

 
 Significa que aí essa associação é dos quilombola, nela fala mais da consciência 

negra, dos quilombola. Participo às vezes. Às vezes sim, às vezes não. (E,Abdias do 

Nascimento, 08/05/2013 

Serve pra reunião, porque lá ninguém faz nada, não comemora nada. (Alzira Rufino, 

12 /05/2013) 

Eu não participo...( fez um gesto com as mão e com os ombros como sinal de 

desconhecimento(XXX)). (E, Ruth de Sousa, 27/04/2013) 

Associação? Não participo. Associação...hum, não sei, não participo. (E, Luiza 

Mahim, 11/05/2013) 

 Associação eu nem sei o que significa... é um lugar de reunir todos os quilombolas 

pra conversar sobre a comunidade. É muito difícil participar. (E, Geni Guimarães, 

08/05/2013) 

Associação? Sabe que nem sei? (E, Milton Santos, 14/05/2013). 

 

Neste último bloco, percebe-se que há um esvaziamento e/ou ausência de sentido pela 

falta de envolvimento desses jovens com os assuntos da comunidade. 

Muitos assumem não participar das reuniões, ao que inferimos que estão fora das instancias 

de tomada de decisão da comunidade. Ao responder que  a associação “é um lugar onde eles 

fais reunião”, o jovem deixa claro que a associação é o lugar “deles”, dos outros, dos adultos. 

 Os que revelaram mais conhecimento sobre a associação são aqueles de família de 

tradição ativamente política na comunidade. Ainda assim, o que esses sujeitos sabem sobre a 

associação se aprende na interação com as lideranças de forma indireta. 

Segundo D. Abenice, quando os jovens completam 18 anos são orientados pela própria 

família a se associarem. (DC, 03/05/2013). Ainda assim, esta filiação é para fins de aquisição 

de materiais físicos garantidos por programas como o Brasil Quilombola, entre outras 

vantagens. O sentido de fortalecer o grupo enquanto coletivo está fora do horizonte da 

maioria. 

 Os dados empíricos denotam que a maioria dos jovens não dá importância aos 

assuntos concernentes à associação em sua localidade decorrente do enfraquecimento das 

relações políticas e de confiança entre seus membros ao longo dos anos. O que pode ser 

observado é um esvaziamento cada vez maior nas reuniões da associação pelos adultos a 

ponto de faltar quórum e as decisões importantes serem proteladas para o mês seguinte, pois 

as reuniões são mensais, salvo as de caráter extraordinário. 



125 
 

 O futebol como principal lazer tem tido mais prioridade para todas as gerações que os 

assuntos comunitários, pois absorve grande parte dos associados nas manhãs de domingo que, 

uma vez por mês coincide com o horário de encontro dos sócios na sede da associação. 

 O que conduz os quilombolas a essas fragilidades organizativas? O fortalecimento da 

associação é necessário, cuja cooperação pode trazer benefícios que contribuam para 

potencializar o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida de todos, 

principalmente dos jovens. É, pois, na associação como instância deliberativa e decisória que 

podem ser construídos projetos para aumentar a perspectiva de futuro dos jovens no 

quilombo, sem precisar sair da sua localidade. 

A participação das pessoas nas experiências comunitárias, de modo especial na 

associação é ainda limitada segundo discurso do então presidente da associação, Sr. João Paulo 

81
. Na ocasião ele disse que não basta pagar uma taxa para ser associado, o importante é 

participar. Nesta reunião, as atividades de filiação de novas pessoas que seriam feitas naquele 

dia ficaram pendentes porque faltou quórum para decidir quem poderia se filiar. 

Compareceram muitas pessoas inclusive, moradoras da cidade que se diziam ser 

parentes de pessoas de lá, vieram pleitear a filiação para, provavelmente serem inseridos em 

alguns direitos conferidos aos quilombolas. Em razão desta primeira visita da maioria dos 

presentes naquele dia, o presidente fez o seguinte esclarecimento: “Pra labutar com o ser 

humano precisa cautela e paciência, respeitar ao direito de cada um. Quando não respeita 

direito de cada um, há coisa difícil de resolver.” 

 Ao tempo que ele falava em “direito de cada um,” falava na verdade da dificuldade 

que estava por vir, de definir, no coletivo, quem tem direito à filiação, pois cada candidato 

seria submetido à apreciação da assembleia dos associados que têm poder de decisão de acordo 

com os critérios estabelecidos por eles, para evitar filiações aleatórias e controversas. A 

resposta negativa para alguns gera, provavelmente, contendas. 

Vale ressaltar que não basta, neste caso, a auto- referência como quilombola ou mesmo 

afirmar ser parente, é preciso ter uma história construída no lugar e comungar com eles o 

mesmo modo de vida.  

Compreende-se que os jovens constituem uma geração diferente em relação aos 

adultos, seja no modo de vida, seja na forma de ocupar os espaços comunitários, mas em 

relação à participação dos assuntos relevantes da comunidade, as duas gerações hoje se 

aproximam, exceto, em se tratando das lideranças. Portanto, não podemos culpar os jovens 

pela indiferença, pois eles como integrantes da comunidade assimilam dos adultos a falta de 

interesse pelos assuntos coletivos. 
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 A relação dos jovens com a cidade divide suas vidas em dois universos (rural e 

urbano) que são, a um tempo, diferentes e complementares e esse híbrido cultural tem 

implicações nas suas escolhas. Portanto, os entrevistados responderam à pergunta - Você 

gosta mais da cidade ou da comunidade? 

- de forma bem dividida, segundo a exposição abaixo: 

 

 

Gosto mais daqui (cidade(XXX)) (E, Ruth de Souza27/04/2013). 

Gosto mais de lá. (cidade(XXX)) (E, Alzira Rufino, 12/05/2013). 

 Eu gosto mais de Serra do Ramalho. Na cidade pode trabalhar de dia e fazer curso a 

noite e aqui não. (E, Benedita da Silva, 06/05/2013) 

Gosto mais da cidade. È dividido, as duas parte é bom, mais a cidade é melhor. Dos 

dois. (E, |Luís Alberto, 12/05/2013) 

Gosto muito daqui, mais da cidade gosto mais porque na cidade a gente se diverte 

mais. Aqui deu a noite tem que dormir...é tudo escuro. (E, Gilberto Gil, 06/05/2013).  

Gosto da cidade, purquê aqui a gente não tem muito que fazer (E, José do 

Patrocínio, 07/05/2013).  

 

Gosto mais daqui. Da cidade gosto das festa e carnaval. (E, André Rebouças, 

06/05/2013). 

 

Daqui (do quilombo (XXX). Aqui falta lazer... (E, Elisa Lucinda, 06/05/2013) 

Gosto mais daqui, da vida daqui. (E, Milton Santos,12/05/2013) 

Da vida na comunidade, estar entre família. É um lugar calmo, familiar.(E, Machado 

de Assis, 16/05/2013) 

aqui mesmo. (E, Abdias do Nascimento, 08/05/2013) 

A vida na comunidade. (E,Geni Guimarães, o8/05/2013). 

Da comunidade. (E, Vanessa, Luíza Mahim, 11/05/2013). 

 

 

As duas primeiras pessoas que declararam gostar mais da cidade têm experiência com 

a morada urbana e aprenderam a gostar mais de lá. A segunda, no início da pesquisa 

trabalhava de babá na cidade e ia no quilombo nos fins de semana. A primeira o faz quando 

quer, denotando um enfraquecimento do vínculo familiar e comunitário. A segunda saiu do 

emprego e quis continuar morando na cidade com a avó e não se adaptou porque, segundo 

suas palavras, “minha vó pegava muito no meu pé”. (DC, 10/10/2013). Hoje está na 

comunidade que ela chama muitas vezes de assentamento, mas alimenta o desejo de voltar 

para a cidade. 

 A Benedita da Silva que diz gostar mais de Serra do Ramalho (outra cidade) tem 

umirmão que mora lá em razão de trabalho. E há quatro pessoas divididas entre gostar da 

cidade e do quilombo. 

 Se considerarmos os que preferem a cidade e os que estão divididos entre esta e a 

comunidade, há uma inclinação da maioria pela vida urbana, pois a juventude tem uma 

dinâmica própria e o seu gostar está ligado às novidades que a cidade pode lhes oferecer como 
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alternativa de viver a condição juvenil e aumentar seu campo de escolhas em relação ao 

estudo e ao trabalho. 

Entre os que valorizam mais a comunidade, um a associa à vida entre famílias: “da 

vida na comunidade, estar entre família. É um lugar calmo, familiar”, denotando ter apreço ao 

lugar que mora e a sua família. 

Os outros justificam que gostam da comunidade apesar de sentir falta do lazer;  

“Gosto mais daqui. Da cidade gosto das festa e carnaval”,   “daqui. Aqui falta lazer”. 

 Sintetizando este bloco, os dados apontam que a maioria dos jovens não dão 

importância aos assuntos concernentes à associação, que é o centro de forças da comunidade, 

poderíamos dizer. Suspeitamos que isso se dê em razão do enfraquecimento do capital social 

ao longo dos anos, chegando ao ponto de extinguirem as reuniões com os associados, pois o 

presidente desistiu.  

Ele foi assimilando a desmotivação das pessoas a cada dia e isso culminou em 

esvaziamento contínuo e decisões importantes, não raro, foram proteladas. Conclusão: o cargo 

está vago e aí o Sr João Paulo alegou também problema de saúde 

Esta fragilidade organizativa perdura, embora Tomásia aceitasse a presidência da 

associação, não pode tomar posse, pois faltou a secretária para lavrar a ata. 

O fortalecimento da associação é necessário, cuja cooperação pode trazer benefícios 

que contribuam para potencializar o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida de 

todos, principalmente dos jovens. 

Os quilombolas se mobilizaram, se organizaram e, deste modo, se constituíram como 

tais. Conquistaram o direito de permanecerem na terra na qualidade de proprietários. Os 

jovens como os adultos hoje têm pouco interesse pelos assuntos da coletividade, evidenciando 

apatia ou comodismo.  

 Destarte, a presença do jovem quilombola na cidade se dá, principalmente, em razão 

dos estudos e trabalho como fatores de inserção social. Podemos citar o exemplo de uma 

quilombola com estágio remunerado no INSS –, cujo critério de seleção é o desempenho 

escolar e por isso ela se fixou na cidade, morando na casa de uma tia.  

Há outros jovens que vivem na itinerância cotidiana do quilombo para a cidade e da 

cidade para o quilombo para estudar. Outros se ocupam com subempregos em lava-jato e 

outros com trabalhos temporários na época da romaria, seja nas vendas em barracas de roupas 

ou como trabalhadores ambulantes, seja nos serviços domésticos em hotéis e pensões. Estes 

fatores fazem com que os jovens desenvolvam certo gosto pela cidade e o modelo de 

organização comunitária deve ser repensado se quiserem fixar os jovens na comunidade, pois 

os jovens estão mais preparados para sair da comunidade do que ficar. 
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Sobre os laços afetivos que os jovens desenvolvem com a cidade ou com o quilombo, 

repercutindo nas escolhas entre os dois espaços, deve-se considerar que todos os jovens nesta 

pesquisa têm transito entre esses dois mundos e cada um desses espaços tem, a seu modo, 

marcas sociais e simbólicas diferenciadas, mas que dialogam entre si. 

Nestas circunstancias, apenas a título de reflexão, há que se perguntar pelas referências 

que tem o jovem quilombola hoje e como isso reverbera na sua identidade. 

Os espaços ocupados pelos jovens na família, na igreja, na associação quilombola e na 

cidade têm as peculiaridades juvenis. 

Sobre a ocupação dos jovens nos espaços intercomunitários: há uma hierarquia na 

família onde os filhos sofrem a imposição dos pais; na igreja que é um espaço inclusivo fica a 

lacuna da presença dos jovens por escolha dos mesmos ou por falta de estímulo e convite dos 

adultos para envolvê-los para fazer leituras e dirigir os cantos, por exemplo. 

 Na associação dos adultos há uma completa ausência dos jovens, mas há uma 

associação alternativa dos jovens como uma forma lúdica de encontrar com os amigos. As 

práticas intrageracionais se dão espontaneamente através de reuniões na frente da escola onde 

eles vão encostando suas motos,  bicicletas e cavalos na frente da escola, no campo de futebol, 

nas conversas embaixo de uma árvore no espaço na frente da casa de algum deles. 

 Nos grupos que formam na escola e nos outros espaços como na Igreja, à revelia das 

estruturas formais destes lugares, eles se juntam e constroem novas formas de sociabilidade 

pelo simples fato de serem acolhidos e pertencer a um grupo de idade. 

Na cidade, os jovens estão por razões diversas: pela exigência de trabalho que a vida 

moderna impõe, pelos estudos ou para se divertirem. Enfim, os jovens se inserem nos espaços 

comunitários ou na cidade, revelando múltiplas formas de sociabilidade e isto difere muito 

das forma de sociabilidade juvenil em outros tempos no  quilombo. 

 

5.0 À guisa de considerações finais 

Neste estudo busquei compreender a especificidade da categoria jovem quilombola, 

apreendendo a forma como este sujeito constrói sua identidade. Para tanto, Karl Mannheim 

(1973; 1993) serviu como aporte teórico de grande contribuição para pensar juventude a partir 

do conceito de geração, cujo termo é atravessado por complexas relações sociais.  

Conforme Feixas e Leccardi(2010), os estudos sobre o conceito de geração servem como 

metáfora para a construção do tempo social e influencia não só no debate teórico, mas 

também  no impacto público das pesquisas sobre a juventude. Destarte, este conceito serviu 

de base para nosso estudo, sobretudo, em relação aos pressupostos que compõem a posição 
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geracional, no caso, posição ocupada pela juventude com as devidas adaptações, pois aqui 

trabalhamos com a noção de comunidade e não de sociedade como nos estudos de Mannheim. 

Os jovens quilombolas estão, assim, situados no que Mannheim denomina de posição 

geracional, da qual têm um ângulo que os possibilitam partilhar a mesma visão de mundo, 

dividir os mesmos problemas com seu grupo de idade onde o tempo de cada um se vincula ao 

tempo social e, por esta razão processam os acontecimentos de forma semelhante, 

repercutindo no que pensam e como pensam, no que vivem e como vivem, no que sentem e 

como sentem. Dentro destes aspectos, poder-se-ia dizer que os jovens quilombolas formam 

uma geração ou que são contemporâneos entre si. 

Entretanto, Mannheim (1973) nos seus estudos considera os eventos que quebram a 

continuidade histórica para compor o conceito de geração. Sociologicamente falando, uma 

geração finda quandohá uma modificação nos processos econômicos, políticos e culturais e 

tornam o sistema anterior superado e sem significado num determinado tempo-

espaço,emergindo novos protagonistas que formam uma nova geração. 

Na vida coletiva do quilombo, ultimamente, a comunidade viu acontecer dia após dia uma 

desativação das reuniões na associação, causando uma ruptura na luta e minando o poder 

político do grupo, uma espécie de mudança às avessas do que Mannheim analisou. Para este 

autor, o motor da mudança social é a história da sucessão geracional que causa um 

determinado impacto, fazendo com que as experiências sociais anteriores sejam superadas. 

 Visto por este ângulo, esta sucessão geracional de forma linear não se deu. A sucessão se 

dá em processos multifacetados de substituições e reordenações entre gerações e nem sempre 

é fácil de identificá-la. 

A geração que está no poder hoje é aquela que lutou para que a comunidade ganhasse a 

identidade de quilombo e, com ela conquistasse direitos específicos. A vez dos jovens de 15 a 

25 anos ainda não chegou, mas é possível que dentro das relações intergeracionais haja 

possibilidade de mulheres ou membros de famílias não hegemônicas renovarem a liderança 

política na comunidade, uma vez que parte desta liderança que aí está também está abrindo 

mão de seu lugar de comando na associação e outra parte está migrando para a cidade junto 

com seus filhos em busca de melhores oportunidades educacionais e, consequentemente, de 

uma boa colocação no mercado de trabalho. 

 Esta complexidade que forma o conceito de geração, cuja aplicabilidade do termo é difícil 

na sua expressão mais pragmática, pois só o fato dos sujeitos receberem as mesmas 

influências sociais não é, neste contexto, suficiente para fazer nascer uma nova geração, traz 

dúvidas sobre a sua ressurgência, as quais divido com o leitor num diálogo que não cessa, 
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pois, a pesquisa é apenas uma possibilidade de interpretação entre tantas, um ponto de vista a 

mais. 

Disso, depreende-se a ideia de que a continuidade da história e da vida coletiva do 

quilombo está atrelada, paradoxalmente, a uma ruptura com a inércia e à possibilidade de 

criar ações políticas pelos adultos no sentido de possibilitar maior interação dos jovens nos 

assuntos da comunidade, podendo partir também da iniciativa dos próprios jovens quando 

perceberem a necessidade de romper com esta situação. Assim poderá acontecer a sucessão 

geracional que concebemos como continuidade (da historia do quilombo) na mudança 

(geracional), caso contrário a comunidade estaria fadada à estagnação.  

Os moradores, a partir do momento que lutaram e tiveram a posse legal da terra, passaram 

de um lugar de subordinado à condição de sujeitos, portanto, são protagonistas políticos. O 

que os conduziu depois à fragilidade na rede de relações que construíram? Será que a adesão 

ao associativismo foi meramente instrumental para se transformarem em proprietários 

privados da terra e uma vez que isso foi consolidado não tiveram outras motivações? Ainda 

que isso não tenha sido objeto de estudo, encontrei nesta questão uma suspeita que pudesse 

justificar a apatia dos jovens em relação aos problemas locais. A desmotivação dos mais 

velhos acaba contagiando os jovens.  

A título de provocação, a juventude que a comunidade deseja é a mesma juventude que 

esta comunidade está formando? Os jovens que a comunidade quer e precisa são aqueles que 

darão continuidade a sua história e se importam com os assuntos comunitários no processo de 

sucessão geracional. A juventude que a sociedade está formando é aquela que é preparada 

mais para sair do quilombo do que ficar e os jovens vão saindo, gradualmente, a partir da 

necessidade de conclusão da educação básica. E isto pode acontecer de forma definitiva, pois 

não há um projeto comunitário e/ou público para segurá-los no quilombo. 

Os jovens têm consciência da situação que os envolve. Sabem o que os adultos pensam 

sobre eles - “Eles reclamam (dos jovens (XXX)), mas ninguém faz nada”  - enquanto isso, 

vão se construindo como sujeitos em contraste com os jovens do meio urbano nas suas idas e 

vindas e com os adultos no seu entorno, bem como na identificação com o modo de vida do 

seu grupo de origem, à medida que trazem as questões locais para sua auto definição como 

quilombolas.  

 Nesse processo buscam também construir uma identidade futura com a 

profissionalização, mas a maioria dos desejos não encontra ressonância na sua realidade 

econômica e isso os deixa angustiados e divididos no momento de ter que partir para outras 

paragens para perseguir seus sonhos.  
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O projeto pessoal é, para os jovens, a oportunidade de reverem seu percurso biográfico, 

situarem-se no tempo presente para se lançarem ao futuro desejável, possibilitando-os pensar 

seu lugar no mundo e que lugar o mundo contemporâneo lhes reserva, sendo que para uma 

elaboração mais adequada desse trânsito, a educação é a moeda corrente para conquistar 

trabalho e barganhar bens sociais e simbólicos.  

A relação dos jovens com a educação poderia ampliar as chances de uma inclusão no 

mercado de trabalho, porém, nas escolas que eles têm acesso há duas situações a serem 

consideradas: a primeira é que na escola da comunidade há um corte na continuidade dos 

estudos que força os jovens a viver em transito do quilombo para a cidade e vice-versa. A 

exclusão desses jovens começa com a negação de uma escola com a qual os quilombolas 

possam se identificar e chega até o fracasso escolar, pois seu estar na escola não significa que 

eles conseguem aprender, deparando-se com a exclusão de dentro, como diz Bourdieu (2004). 

A segunda situação é que na escola da cidade há um agravante: além dos jovens 

quilombolas não se reconhecerem no currículo, pois este não contempla sua especificidade, os 

sujeitos urbanos (uma professora e alguns colegas) os percebem através do estereótipo da 

origem (roça e “zona”) aplicando-lhes preconceito e discriminação. Neste sentido, os sujeitos 

experimentam “a diferença que os inferioriza” 

E quando são vistos como iguais (como lembraram as professoras citadas anteriormente), 

sua identidade é dissolvida e “a suposta igualdade os descaracteriza”. Na fala das professoras 

analisadas a identidade dos jovens é tomada como um dado e não como uma construção: “eles 

são iguais aos jovens da cidade”. A identidade quando vista como construção abre novas 

possibilidades de ações interventivas na escola de forma a favorecer o sujeito em processo. 

A partir da máxima de Durkheim, para quem a educação é sinônimo de imposição, 

reconhecemos que dentro desse processo de transmissão intergeracional de saber acumulado e 

bens simbólicos, há diferentes espaços educativos no quilombo, como a família, a associação 

quilombola, a igreja, bem como a comunidade como um espaço mais amplo que possibilita o 

jovem assimilar seus modos de vida, basilar para a construção da identidade. 

Desta forma, a escola pode influenciar o futuro dos jovens de forma positiva ou negativa, 

mas não pode determinar, pois ela não é o único ambiente formador, a própria comunidade 

onde a vida pulsa plenamente é o terreno físico-simbólico onde a identidade se constrói à 

medida que possibilita o jovem assimilar seus modos de vida e aprender com o próprio 

contexto. 

 Quem é, pois, o jovem quilombola? È difícil defini-los. Não há palavras que sejam 

capazes de dizer exatamente o que é ser jovem e o que é ser quilombola. O que os singulariza 

são as experiências vividas na própria pele que se dão a conhecer somente quando 
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verbalizadas por estes sujeitos. Daí, aprendemos o significado de ser jovem quilombola em 

seu contexto de uso, onde os sentidos variam conforme a forma como são acessados. 

Entretanto, Goffman
82

 atenta para o modo como o eu é representado em diferentes 

situações sociais. Tomando a vida como um palco, o ator é mascarado e apresenta simulações. 

O papel representado é influenciado pelo papel dos expectadores presentes. 

(o observador pode alterar o comportamento do ator/jovem) e quem representa precisa 

agradar para ter aceitação social. 

O propósito de citar este autor é para lembrar o leitor que além do dito, há o vivido e o 

sentido que formam um conjunto de ações e experiências dos jovens, construindo as 

informações necessárias para validar a pesquisa e ter do sujeito, no caso o jovem, pelo menos 

uma idéia aproximada, haja vista que no cenário da vida, há um jogo de luz e sombra, que são 

elementos de dissimulação e devemos estar atentos para não cairmos em ciladas.  

Tomando a vida como um cenário e o jovem como protagonista da sua vida, a própria 

ideia de protagonismo pode desnovelar um papel “escrito por outros”, a escolha de uma 

profissão, por exemplo, pode ser o desejo dos adultos, haja vista que a expectativa alheia 

influencia nas escolhas pessoais. 

Faz-se necessário pensar o futuro que mora nos sonhos dos jovens quilombolas. O sonho 

habita o espaço dos desejos não realizados e é o desejo que os move.  Nestes jovens, vida e 

sonhos se misturam, eles de tanto sonhar com o novo podem mudar sua realidade, seu 

percurso biográfico. Porém, com uma realidade adversa, o sonho pode se tornar utopia e 

culminar em frustração. Parte da juventude quilombola sonha com rumos que lhes 

oportunizam novas vivências que nem sempre encontram ancoragem na sua realidade. 

A ideia de juventude é, portanto, uma experiência muito particular e intransferível. Cada 

pessoa vive a seu modo a juventude em um contexto específico e aqueles que pensam o jovem 

a partir de um modelo ideal se fecharam em seu mundo  e não se articularam de modo a 

envolvê-los em um projeto comunitário/público sustentável.  

O jovem deve usufruir desse tempo célere e rítmico como uma música,, pois, ser jovem é 

algo muito transitório, considerando que no quilombo os casamentos são precoces e a possível 

realização de outros sonhos, como arrumar um emprego (qualquer trabalho), ser médica, 

advogado, os inserem na vida adulta. 

Há uma lacuna deixada pelos adultos, mais velhos e lideranças a ser ocupada pelos jovens 

que são vistos a partir de um modelo ideal: aqueles que têm energia para assumir a 

continuidade da vida comunitária, com a história de uma suposta ancestralidade comum, 

entretanto não assumem. Os jovens quilombolas são acusados pelos mais velhos de não 
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querer nada na vida e disso depende os rumos que a comunidade deve tomar daqui para 

frente. 

Diante disso, os jovens expressam um sentimento ambivalente: há uma recusa dese 

responsabilizarem com o passado porque isto é uma imposição e, apesar de perceberem a 

importância de cultivar esta memória, ao mesmo tempo, há a necessidade de deixar espaço no 

seu viver para novas experiências. 

Outro ponto relevante na pesquisa é a forma como os jovens ocupam os diversos espaços 

locais que é muito peculiar, trazendo para o debate novas formas de sociabilidade juvenis em 

relação aos adultos em “seu tempo”. 

No espaço da família, para cada posição ocupada pelo jovem há uma expectativa 

correspondente. 

 Na associação, o lugar do jovem está em vacância, pois sua participação política na 

comunidade é insuficiente. Alguns percebem a relevância da associação, mas estão longe dos 

seus horizontes se envolverem com as questões coletivas. Sabem que um dia têm/devem 

assumir um posto de comando para dar continuidade à luta que outros quilombolas 

começaram. A igreja é, a exemplo da associação, outro lugar que espera a presença do jovem. 

Esta presença juvenil constrói um espaço alternativo do lado de fora durante as festividades 

religiosas do quilombo. 

Outros espaços alternativos são construídos no encontro com os amigos nos bares, restrito 

aos rapazes, reuniões casuais nas casas dos amigos e amigas (para ambos os sexos) e no 

campo de futebol. 

Espero ter contribuído através deste estudo com o debate sobre a diversidade de modos de 

vida juvenis, destacando o perfil de jovens em uma comunidade quilombola, Araçá/Cariacá, 

Bom Jesus da Lapa BA. Essa juventude quilombola tem uma identidade composta de três 

elementos: jovem, negro e quilombola e isso traz um caráter de “negociação 

constante”(BOURDIEU, 1983). Eles se complementam e se sobrepõem, em momentos 

estratégicos, a depender da situação.  

Este estudo pode servir às pesquisas acadêmicas que desejam investigar sobre a identidade 

de jovens quilombolas, servindo também para dar visibilidade a esta categoria e para pensar a 

importância social das pesquisas sobre a juventude para criar novas proposições políticas. 
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1TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Pesquisa: A Construção da Identidade Quilombola na Percepção dos Jovens de Araçá-

Cariacá. 

Para adultos e lideranças 

Eu, _________________________________________, dou meu consentimento livre 

e esclarecido para participar como voluntário do projeto supracitado sob a responsabilidade da 

pesquisadora Kleide Iraci Marques Silva, mestranda do Curso de Pós-Graduação em 

Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia –UNEB, orientada pelo 

professor Marcos Luciano Lopes Messeder do Curso de  Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade, UNEB/ Campus I. 

Assinando este termo de consentimento estou ciente de que: 

 Esta pesquisa se justifica pela relevância que tem ganhado os estudos sobre identidade 

nos últimos tempos. No caso deste estudo, a identidade quilombola na percepção dos 

jovens, tem importância em razão da escassez de produção científica sobre jovens de 

comunidades quilombolas, possibilitando com este trabalho dar visibilidade a estes 

sujeitos. 

 O objetivo deste estudo é compreender como os jovens constroem suas relações de 

pertencimento a uma comunidade negra quilombola nos dias de hoje. 

 Durante o estudo serão feitas entrevistas que serão gravadas e posteriormente 

destruídas. Os dados relativos a minha identidade serão revelados. 

 Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente minha 

participação na referida pesquisa. 

 Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa sem 

sofrer qualquer retaliação. 

 Os resultados gerais obtidos nesta pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os 

objetivos propostos, incluída sua participação em congresso ou em revista científica 

especializada. 

 Poderei contatar a pesquisadora pelos telefones: (77) 99917607 ou (71)93696262 ou 

pelo e-mail kleideiracimarques@hotmail.com, ou caso tenha dúvida sobre o 

comportamento da pesquisadora ou sobre mudanças na pesquisa posso entrar em 

contato com o orientador da pesquisadora pelo telefone (71) 99576021. 

Bom Jesus da Lapa, ______ de ____2013. 

_________________________________ 

Assinatura do voluntário. 

_________________________________ 

Assinatura da pesquisadora. 

2TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
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(Para os jovens). 

Pesquisa: A Construção da Identidade Quilombola na Percepção dos Jovens de Araçá-Cariacá. 

Eu, _________________________________________, dou meu consentimento livre e esclarecido 

para participar como voluntário do projeto supracitado sob a responsabilidade da pesquisadora Kleide 

Iraci Marques Silva, mestranda do Curso de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da 

Universidade do Estado da Bahia –UNEB, orientada pelo professor Marcos Luciano Lopes Messeder 

do Curso de  Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, UNEB/ Campus I. 

Assinando este termo de consentimento estou ciente de que: Esta pesquisa se justifica pela relevância 

que tem ganhado os estudos sobre identidade nos últimos tempos. No caso deste estudo, a identidade 

quilombola na percepção dos jovens, tem importância em razão da escassez de produção científica 

sobre jovens de comunidades quilombolas, possibilitando com este trabalho dar visibilidade a estes 

sujeitos. 

 O objetivo deste estudo é compreender como os jovens constroem suas relações de 

pertencimento a uma comunidade negra quilombola nos dias de hoje. 

 Durante o estudo serão feitas entrevistas que serão gravadas e posteriormente destruídas. Os 

dados relativos a minha identidade não serão revelados. 

 Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente minha 

participação na referida pesquisa. 

 Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa sem sofrer 

qualquer retaliação. 

 Os resultados gerais obtidos nesta pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos 

propostos, incluída sua participação em congresso ou em revista científica especializada. 

 Poderei contatar a pesquisadora pelos telefones: (77) 99917607 ou (71)93696262 ou pelo e-

mail kleideiracimarques@hotmail.com, ou caso tenha dúvida sobre o comportamento da 

pesquisadora ou sobre mudanças na pesquisa posso entrar em contato com o orientador da 

pesquisadora pelo telefone (71) 99576021. 

Bom Jesus da Lapa, ______ de ____2013. 

_________________________________ 

Assinatura do voluntário. 

_________________________________ 

Assinatura da pesquisadora. 

__________________________________ 

Assinatura do/da responsável 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- CAMPUS – I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE 

Roteiro de entrevista com os/as jovens de Araçá/Cariacá. 

Nome:____________________________________________ 

Idade:__________ 

Filiação:___________________________________________ 

Escola:____________________________ (  )Urbana  (  )Rural 

Série: _____________________________________________ 

Trabalho: __________________________________________ 

Religião: __________________________________________ 

Início da entrevista:___________ 

Fim da entrevista:_____________ 

 Questões: 

1     O que é ser jovem para você? 

1 Qual a diferença dos jovens da comunidade em relação aos jovens da cidade? 

 

2 Você gosta mais da cidade ou da comunidade de vocês? 

 

3 Como você acha que os mais velhos e os líderes da comunidade vêem os jovens daqui? 

 

4 O que é ser quilombola para você? 

 

5 Você gosta de estudar? 

 

6 Você acha que a escola da comunidade atende os desejos dos jovens e do povo daqui? 

 

7 Você tem vontade de estudar fora? O que? 

 

8 O que você deseja ser no futuro? 

 

9 O que é a Associação para você? 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- CAMPUS – I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 

CONTEMPORANEIDADE 

Roteiro de entrevista com os/as adultos e lideranças de Araçá/Cariacá. 

Nome:____________________________________________ 

Idade:__________ 

Filiação:___________________________________________ 

Grau de instrução: ___________________________________ 

Trabalho: __________________________________________ 

Religião: __________________________________________ 

Início da entrevista:___________ 

Fim da entrevista:_____________  

 

 Questões: 

 

1O que acha sobre a juventude de hoje? 

 

2 O que mudou em relação à juventude de seu tempo e a de hoje? 

 

3 Qual a lembrança que você tem de sua juventude? 

 

4 Como você vê o futuro desses jovens daqui? 

 

5 O que mais interessa os jovens daqui? 

 

6 A comunidade tem algum projeto para os jovens? Qual? 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- CAMPUS – I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 

CONTEMPORANEIDADE 

Roteiro de entrevista com os/as adultos e lideranças de Araçá/Cariacá. 

Nome:____________________________________________ 

Idade:__________ 

Filiação:___________________________________________ 

Grau de instrução: ___________________________________ 

Trabalho/função: __________________________________________ 

Religião: __________________________________________ 

Início da entrevista:___________ 

Fim da entrevista:_____________  

 

Questões: 

 

1 Como foi/está sendo sua trajetória profissional? 

 

2 Você já tinha alguma experiência em trabalho com quilombolas? 

 

3 O que você acha dos jovens de hoje? 

 

4Qual a diferença dos jovens quilombolas em relação aos da cidade? 

 

5 Como é o envolvimento dos jovens com as práticas escolares? 

 

6 Qual a maior dificuldade que você encontrou no trabalho com os jovens quilombolas? 

 

7 A escola desenvolve algum projeto com/ para os jovens? 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO- CAMPUS – I 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 

CONTEMPORANEIDADE 

Questionário 

Nome:____________________________________________ 

Idade:__________ 

Filiação:___________________________________________ 

Grau de instrução: ___________________________________ 

Trabalho: __________________________________________ 

Religião: __________________________________________ 

Início:___________ 

Fim:_____________ 

1 Tem renda familiar? 

(  ) Sim    (  ) Não 

Se sim qual a renda?________ 

Tem bolsa família?  

() Sim    (  ) Não 

 

2 Tem dívida com banco proveniente de projeto/Crédito rural? 

(  ) Sim   (  )Não PRONAF A 

Se sim, quanto?____________ 

 

3Tem assistência técnica para realizar o projeto financiado? 

() Sim   (  )Não Só no ínicio 

Se si,, qual profissional? 

()Técnico Agrícola (  )Agrônomo (  )Médico Veterinário (  ) Zootecnista 

 

4 Atividade econômica 

4.1(  )Criação de gado Qual (  )Suino  ( ) Bovino (  )Equino (  ) Ovino 

 

4.2 Plantação de roça( )Sim   (   ) Não 

(  ) Milho   (  )Arroz   (  ) Feijão   ( X ) mandioca 

Outra _________ 

 

4.3Planta horta?  

(  ) Sim   () Não 
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Se sim, onde?_______________ 

 

5 Tem casa na cidade? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

6 Tem algum meio de transporte? 

( ) Sim   (  ) Não 

Se sim, qual? _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


