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Vá em busca de seu povo, 

Ame-o 

Aprenda com ele 

Comece com aquilo que ele sabe 

Construa sobre aquilo que ele tem. 

(Kwame N’Krumh). 
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RESUMO 
 
A pesquisa foi desenvolvida com jovens do quilombo de Boitaraca, localizado no 
Baixo Sul Baiano, especificamente no município de Nilo Peçanha. Jovens que no 
período entre 2002 a 2006 – andamento da minha pesquisa de conclusão do curso 
de Pedagogia – até o presente momento, venho acompanhando o desenvolvimento 
de sua infância, com o objetivo de analisar sobre a educação escolar que recebiam 
dentro do quilombo. Uma educação escolar, a qual permite que as histórias, as 
tradições da comunidade e os ensinamentos dos mais velhos transponham as 
paredes da escola do quilombo. Os boitaraquences narram com orgulho as histórias 
que os mais velhos contam. Nascidas nesse meio em que o contar e o narrar são 
essenciais para a formação da identidade e perpetuação do legado cultural do 
quilombo de Boitaraca, as crianças e os jovens crescem, recebendo todo o 
aprendizado necessário para terem orgulho de pertencer ao quilombo de Boitaraca e 
dar continuidade aos valores dos antepassados. Mas, estes jovens ao terminar o 
Ensino Fundamental I, precisam ir para a escola Nair Lopes Jenkins, situada na 
cidade de Nilo Peçanha, para continuar seus estudos no Ensino Fundamental II. É 
no contexto escolar do Nair Lopes Jenkins que se desenrola esta pesquisa de 
mestrado, pois se trata de uma escola que não foi preparada para atender às 
necessidades históricas, sociais e culturais dos boitaraquences e o seu currículo 
oficial, de base neocolonialista, não dialoga com as diversas culturas que transitam o 
espaço escolar e nem abre caminhos para o conhecimento e a aplicação de 
métodos que ampliam o horizonte de convivência entre os indivíduos. Assim, nossa 
inquietação para este trabalho parte da questão: Como a história e a cultura dos 
jovens boitaraquences, bem como, suas vivências e interpretações de mundo são 
contempladas na escola que frequentam fora do quilombo? Esta pergunta nos 
ajudou a refletir sobre as dificuldades educacionais enfrentadas por esses jovens ao 
saírem da escola do “Quilombo”, para estudar na escola da “cidade”. Este trabalho 
de natureza qualitativa, apresenta uma abordagem exploratória, utilizando na coleta 
de dados acervos iconográficos, referencias bibliográficas nacionais e internacionais, 
entrevistas semi-estruturadas realizadas com os professores, coordenador e diretor 
da escola da “cidade”, análises de desenhos projetivos feitos pelos jovens de 
Boitaraca e pelos jovens de Nilo Peçanha, observações e a realização de oficinas 
lúdico-estéticas baseadas no repertório sócio-histórico de Boitaraca. A análise dos 
dados abrem perspectivas para a elaboração de um material didático-pedagógico, 
baseado no direito à alteridade civilizatória dos quilombolas boitaraquences, 
indicando caminhos valiosos para a superação do racismo que organiza o currículo 
escolar. A pesquisa demonstra a importância da educação através da ancestralidade 
africano-brasileira, no fluxo de sucessivas gerações que mantém, com dignidade, a 
herança dos seus antepassados, repondo e ampliando o universo mítico-simbólico 
que sustenta as tradições de um povo, suas organizações territoriais e políticas, 
valores, suas formas de comunicação através de narrativas míticas, modos de 
afirmação existencial e vínculos de sociabilidades.  
 
Palavras-chave: Arkhé. Alteridade Civilizatória Africano-brasileira. Quilombo. 
Boitaraca. Racismo. Educação. 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
The survey was developed with young people of the quilombo of Boitaraca, located 
in the South of Bahia, specifically in the town of from Nilo Peçanha. Young people in 
the period between 2002 to 2006 – progress of my research course completion of 
Pedagogy-so far, I've been following the development of his childhood, with the 
purpose of analyzing on school education they received within the quilombo. School 
education, which allows the stories, traditions and the teachings of elders crossing 
quilombo school walls. The boitaraquences proudly tell the stories that the older 
count. Born in between the count and the narrating are essential to identity formation 
and perpetuation of cultural legacy of the quilombo of Boitaraca, children and young 
people grow up, getting all the necessary learning to be proud of belonging to the 
runaway Boitaraca and give continuity to the values of the ancestors. But, these 
young people at the end of elementary school, I need to go to school Nair Lopes 
Jenkins, located in the town of Nilo Peçanha, to continue his studies in Elementary 
schools II. It is in the school context Nair Lopes Jenkins that unfolds this research, 
because it is a school that was not prepared to meet the historical, social and cultural 
needs of the boitaraquences and its official curriculum, of base neocolonial, not 
dialogue with the various cultures that carried over the school or space opens paths 
to the knowledge and the application of methods that extend the horizon for 
coexistence between individuals. So, our concern for this part of the question: As the 
history and culture of the young boitaraquences, as well as their experiences and 
interpretations of the world are included in school attending out of quilombo? This 
question has helped us to reflect on the educational difficulties faced by these young 
people to leave the school of "Quilombo", to study at the school of the "City". This 
work of qualitative nature, presents an exploratory approach, using data collection 
iconographic collections, national and international bibliographic references, semi-
structured interviews with teachers, Coordinator and Director of the school of "City", 
analysis of projective drawings made by young people of Boitaraca and by young 
people of Nilo Peçanha, observations and playful aesthetic workshops based on 
socio-historical Repertory of Boitaraca. Data analysis open perspectives for the 
development of a didactic-pedagogical material, based on right to civilizing of alterity 
quilombolas boitaraquences, indicating valuable ways for overcoming racism that 
organizes the school curriculum. The research demonstrates the importance of 
education through the African-Brazilian ancestry, the stream of successive 
generations who keeps, with dignity, the legacy of their ancestors, restoring and 
expanding the mythical-symbolic universe that sustains the traditions of a people, 
their organizations and territorial policies, values, its forms of communication through 
mythical narratives, existential affirmation modes and bonds of social arrangements. 
 
 
Keywords: Arkhé. Otherness African-Brazilian Civilization. Quilombo. Boitaraca. 
Racism. Education. 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUÇÃO  
 
 
  
 

 “[...] O sonho e o pensamento estão estreitamente ligados. 
Sobretudo nos momentos em que as sociedades sonham-se a si 
mesmas” (MAFFESOLLI, 1995.p.11). 

 

 
 

            Maffesolli (1995) traz uma reflexão sobre a importância de erguer sonhos, e 

ao levarmos em conta os processos educacionais, consequentemente, a epígrafe 

desafia os educadores da contemporaneidade: tentar erguer modos de sociabilidade 

que caracterizem as experiências coletivas das emoções humanas, e então 

(re)inaugurar, (re)criar, (re)acender outras epistemes, que nos ajudem a lidar com o 

patrimônio dos repertórios de civilização que constituem os territórios oníricos, que 

alimentam a vida de nossas crianças e jovens, que tentam tenazmente relacionar-se 

com a educação institucionalizada pela “Razão Universalista” do Estado. Ou seja, 

precisamos construir, sobretudo, políticas contemporâneas de Educação que 

possam prover às crianças e jovens o direito à alteridade, de existir, de sonhar, 

realizar seus sonhos e através deles prosperar. 

           Nesse contexto, o qual Maffesolli (1995), nos convida a erguer sonhos, nasce 

o meu sonho de trabalhar com o Quilombo de Boitaraca, localizado no Baixo Sul 

Baiano, dentro dos limites da APA do Pratigi1.  Uma comunidade quilombola que 

mantém viva as heranças africanas, seja nas práticas laborais de vínculos de 

sociabilidades, que gera saber e o sustento da comunidade, através do tradicional 

extrativismo da piaçava e do uso do rio para a pescaria, seja nos rituais religiosos de 

cura e devoção, nas festas juninas, nas músicas ou na Dança da Velhinha. 

Manifestações que (re)elaboram o cotidiano do grupo, fortalecendo suas 

identidades.  

            Na adolescência, ao frequentar esta comunidade, em tempos de férias e 

festas, devido aos antigos laços de amizades construídos com os moradores de 

Boitaraca, pude perceber o quão inovadoras eram os processos de aprendizagens 

das crianças e jovens, sobretudo, as organizações e funções desempenhadas por 

cada membro no quilombo. Dessa forma, começa a brotar uma antiga preocupação, 
                                                           
1 Área de Proteção Ambiental do Pratigi. Decreto nº. 7272/2/1998. 



 
 

pela busca em perceber qual a contribuição da escola de Boitaraca na valorização 

das raízes culturais de suas crianças e de seus jovens.  

            Essa preocupação foi sanada em 2006, ao eleger como tema de pesquisa 

monográfica, para a conclusão do curso de Pedagogia, o estudo sobre a história e 

os valores culturais da comunidade, bem como a ação pedagógica da professora, 

Arlete Souza do Rosário, que em nossas conversas, mostrava-se preocupada em 

manter viva a história da comunidade a partir da valorização da memória dos mais 

velhos.  

             O fato de já ter acesso à comunidade muito facilitou nas coletas de 

informações junto aos moradores de Boitaraca. Pude perceber como as formas de 

trabalho e diversão de Boitaraca, se constituíam como educação não-formal, 

ganhando consistência e atravessando as paredes da escola quilombola. Vale 

salientar, que o papel da professora era fundamental para que estas ações 

ganhassem sentido num contexto escolar de base eurocêntrica.  

             Na finalização da escrita da monografia, retornei à comunidade para coletar 

algumas informações sobre a escola. Sentada no passeio da escola no quilombo, 

terminando de anotar os dados fornecidos pela professora, uma jovem 

boitaraquence, que já tinha completado seus anos de estudos na comunidade, pois 

a comunidade atende somente da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, 

sentou-se ao meu lado, perguntou-me se eu já tinha acabado a pesquisa e 

segredou-me que não gostava da escola da “cidade”. Ela, então, me pediu uma 

folha de papel para que pudesse desenhar. Entre um rabisco e outro nós 

conversamos sobre diversas situações, inclusive da sua vontade de deixar de 

estudar. Sem que eu pudesse imaginar, ali estava sendo gerado outro fruto: a 

pesquisa para o mestrado. 

                 Assim, ao me debruçar na análise do desenho e na narrativa de D.A, uma 

jovem boitaraquence de 12 anos, no final do ano de 2006, período em que ela foi 

estudar fora da comunidade, quando a questionei sobre o motivo de não querer ir 

mais a escola do município de Nilo Peçanha, compreendi melhor o sentimento de 

exclusão vivido pelos jovens de Boitaraca face às posturas institucionais, aos 

valores impostos, a distância existente entre o saber proposto pela escola frente às 

suas vivências e toda a carga de recalque ideológico presente nas estâncias da 

sociedade oficial. Nesta conjuntura, a jovem mostra-me o desenho, e em seguida 

fala: 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FOTO 1 – Paisagem da comunidade de Boitaraca  
Desenho: D.A, 12 anos 
 

 

[...] Queria que na escola, contasse um pouco sobre os meus 
antepassados, e que a professora se sentasse debaixo de uma árvore 
e contasse nossa história. Tenho saudade da escola da comunidade. 
Lá o povo todo participa da escola, sentamos no chão, cantamos, meu 
avô sempre vai lá para contar uma história dos antigos. [Aqui, a 
professora acho que nem sabe da história da gente].2 

 

 

           O desenho nos apresenta um adulto debaixo da árvore, contando histórias para 

três crianças, e a fala da jovem corrobora com o desenho, mostrando que a escola 

oficial de ensino não foi preparada para trabalhar com a diversidade, seja de cunho 

social, racial, cultural, político e seu espaço, por muito tempo, absorveu análises 

racistas, produto da manipulação do pensamento científico para servir a um 

processo de subalternização de povos não brancos. Uma forma de excluir, que 

                                                           
2 D.A, 12 anos, 6º ano – moradora de Boitaraca, em 2006. 



 
 

silencia e solapa as identidades de crianças e jovens oriundos de comunidades 

quilombolas.  

            Nesta perspectiva, na escola da “cidade”, os alunos da comunidade de 

Boitaraca, recebem uma proposta curricular diferente da que estão adaptados, a 

qual não valoriza seus saberes, o agir, o sentir. Esta nova proposta imposta aos 

alunos de Boitaraca está baseada nos valores eurocêntricos, que desfiguram e 

desprezam as alteridades nos seus valores mais essenciais dentro da sala de aula. 

Isso colabora para que, cada vez mais esses jovens em formação, reneguem suas 

crenças, seus valores culturais na sua essência e seus modos de viver, próprios de 

Boitaraca.  

           A narrativa da jovem boitaraquence, que em seu meio sócio-cultural-histórico 

vivia intensamente toda a potência de ancestralidade e sociabilidade africana, 

motivou a investigação desta pesquisa, que está voltada a enaltecer as 

características culturais de Boitaraca, a qual os jovens pertencem, e, sobretudo, 

poder atender suas necessidades sócio-educativas. Nesse sentido, coube-nos 

investigar: De que forma a história e a cultura dos jovens boitaraquences, bem 
como, suas vivências e interpretações de mundo são contempladas no espaço 
da sala de aula?  
            O olhar especial lançado sobre a educação que ocorre na escola da “cidade”, 

se coloca como mais uma alternativa para (re)pensar as relações étnicorraciais no 

espaço escolar, discutindo questões que foram historicamente camufladas e/ou 

silenciadas pelas diversas instâncias organizativas da escola, como por exemplo, o 

currículo escolar. Assim, alguns questionamentos foram necessários para a coleta 

de dados: Que impactos o estudar na escola da “cidade” podem provocar 
sobre as identidades culturais dos jovens boitaraquences? De que forma e por 
que as identidades destes jovens são afetadas?   
          No primeiro capítulo, discutiremos sobre a estratégia mais significativa que 

caracterizou a história de luta e resistência dos povos africanos no Brasil no período 

escravista: formação de quilombos. Assim, Munanga (1995); Luz (2000); Anjos 

(1999a; 1999b; 2005); Almeida (2004); Reis (1996); Gomes (2005); Moura (1999) 

nos auxiliam para entender as dinâmicas e conceitos de quilombo.  Situaremos a 

comunidade de Boitaraca como um remanescente de quilombo, apresentando as 

singularidades territoriais, históricas e culturais que influenciaram na escolha do 

território de Nilo Peçanha como estratégia para a constituição deste quilombo. A 



 
 

tradição oral contribui no registro de uma memória local que permite apresentar uma 

história para a origem deste lugar, o qual se trata de uma comunidade quilombola 

que se identifica, ora com suas diversificadas práticas laborais, ora como os 

elementos de um passado comum e uma cultura de resistência e valorização dos 

elementos que compõem a natureza. 

            MBAÉTARACA, nome que intitula esta pesquisa, faz parte do tronco 

linguístico tupi e significa “lagarta voadora”. Esta palavra se transformou na 

corruptela de Boitaraca, que segundo os relatos dos “porta-vozes” da comunidade, 

significa borboleta de cor azul cambiante, uma espécie rara, com cores azuladas 

matizadas, que aparecia no quilombo durante os meses de setembro a dezembro, 

período que corresponde a primavera. De tal modo, ainda na primeira parte, 

discutiremos sobre a origem de Boitaraca, observando a forte influência indígena 

nas práticas de trabalho com a piaçaba como também, nos nomes que demarcam 

os lugares e os festejos que ocorrem na comunidade.  

            Para fundamentar o trabalho, no segundo capítulo, discuto o itinerário 

metodológico da pesquisa, elencando os principais teóricos e autores essenciais 

para a construção e fundamentação do trabalho. Ressalto a necessidade de se 

compreender como ocorre o processo de educação das crianças boitaraquences na 

escola do “quilombo” e na “cidade”. O embasamento teórico é amparado pelas 

contribuições de André (1986; 2005), Ludke (1986), Velho, (2004); Minayo, (2002); 

Triviños (1987); Geertz (1989) e Erickson (1971), os quais discutem sobre o trabalho 

etnográfico como importante meio de contato direto do pesquisador com as 

experiências do universo pesquisado. Para auxiliar na metodologia da história oral e 

seus instrumentos tive a contribuição de Meihy (2005); Samuel (1990) e Thompson 

(1992). E para interpretar as dificuldades enfrentadas pelos jovens na escola da 

“cidade” tive, como instrumento da pesquisa, o apoio dos desenhos projetivos 

(VISCA, 2008) e contei com o suporte de (PAIN, 1992) e (WEISS, 2007). 

            No terceiro capítulo, discutiremos sobre o processo de educação que 

ocorre na escola do “quilombo” de Boitaraca, analisando a proposta pedagógica 

pensada pela professora Arlete Souza do Rosário, filha desta comunidade, que 

reúne princípios, valores, visão de mundo, modos de sociabilidade, linguagens, os 

quais valorizam o continuum civilizatório africano-brasileiro, a história oral, a 

memória, a ancestralidade (BÂ, 1982); (BOSI, 1994); (LE GOFF, 1996), as vivências 

cotidianas, histórias críticas, de combate e de luta como suporte do processo de 



 
 

ensino-aprendizagem (DOWBOR, 2008); (DAYRELL, 2001); (FREIRE, 1975), 

possibilitando caminhos didático-pedagógicos para a construção da dinâmica do 

vivido/concebido, que contempla os saberes e fazeres desta comunidade (LUZ, 

2003a); (SANTOS, 2007). 

            A abertura da escola do “quilombo”, para a apreensão das vivências 

educativas que compõem a vida destas crianças e dos jovens de Boitaraca 

pressupõe, também, uma visão de mundo que não comporta as cercas de um 

currículo como grade (SILVA, 1999); (MOREIRA, 1995); (CANDAU, 2005; 2008), 

nem permite propostas pedagógicas que insistem em reproduzir os saberes 

europeus. A escola de Boitaraca compreende a educação como acesso para 

diversas leituras, diversas práticas que são as práticas de viver e que geram saber 

na comunidade e fortalecem a identidade do grupo. 

            O quarto capítulo da escrita consiste na análise da problemática da 

pesquisa, a qual busca compreender as dificuldades encontradas pelos jovens de 

Boitaraca ao saírem do “quilombo” para estudar na “cidade”. A trajetória destes 

alunos é revelada pelas tensões causadas pelo silenciamento (LUZ, 1983); (LUZ, 

2003b; 1998); (CAVALLEIRO, 2001; 2011); (FAZZI, 2006); (CUNHA, 2008) em torno 

de práticas preconceituosas e discriminatórias; face às posturas institucionais, aos 

valores impostos, a distância existente entre o saber proposto pela escola frente às 

suas vivências e toda a carga de recalque ideológico (LUZ, 1994) presente nas 

estâncias da sociedade oficial que prejudica suas identidades (SODRÉ, 1999); 

(NASCIMENTO, 2003).  

            Neste sentido, Santomé (1995, p.61) afirma que: “[...] as culturas ou vozes 

dos grupos sociais minoritários/marginalizados que não dispõem de estruturas 

importantes de poder costumam ser silenciados, quando não estereotipadas e 

deformadas para anular suas possibilidades de reação”. A partir disso, os 

questionamentos, de forma mais concisa, propiciaram uma análise sobre o 

preconceito desde o percurso feito pelos jovens do ônibus escolar à escola 

propriamente dita; a omissão e o silenciamento em torno de práticas racistas e 

discriminatórias na escola; a forma hostil, folclorizada e descaracterizada como tem 

sido tratada a cultura negra no espaço escolar historicamente. 

              Ao pensar sobre os processos de silenciamento, preconceito e 

discriminação, o qual os jovens boitaraquences enfrentam na escola da “cidade”, no 
quinto capítulo, consta os resultados coletados durante o itinerário da pesquisa, 



 
 

anunciando futuras propostas pedagógicas (LUZ, 2003a) para a pesquisa de 

doutorado. Propostas que valorizem a arkhé africana de Boitaraca, a partir das 

histórias que contemplam o seu universo como comunidade quilombola. Esta 

proposta pedagógica terá suas bases estruturadas não somente no quilombo de 

Boitaraca, mas também, no quilombo de Jatimane, outra comunidade quilombola 

existente na cidade de Nilo Peçanha, que mantém laços de consanguinidade com o 

quilombo pesquisado, e que também enfrenta as dificuldades da saída de seus 

jovens para a escola da “cidade”. 

            Vale salientar, que o quilombo de Jatimane, nome constituído a partir da 

junção da palavra Jati, que designa um tipo de abelha africana, que produz um mel 

saboroso, e da palavra Mane, nome de um índio que morava neste território quando 

os negros escravizados da fazenda Mutumpiranga ali chegaram, está situado 

também no Baixo-sul Baiano, há 23 km da sede do município de Nilo Peçanha, com 

seus 396 habitantes, pertencentes aos troncos familiares: Rosário e Assunção. 

Segundo os relatos dos mais velhos de Boitaraca, havia um caminho secreto na 

mata fechada, que possibilitava o acesso tanto dos boitaraquences, quanto dos 

jatimanences frequentarem às respectivas comunidades, fortalecendo as 

identidades de seus moradores. 

            Em suma, ao perceber que para Boitaraca e Jatimane, os vínculos entre 

educar e formar a partir da memória, da oralidade são ancestrais, e de grande valor 

para as crianças e jovens quilombolas, a proposta pedagógica pensada para a 

escola da “cidade”, que atende estes jovens, será criada, durante o doutorado como 

estratégia para manter viva a cultura destes dois quilombos, diante do contexto 

colonialista e imperialista euro-americano que vem tentando sobrepor-se a estas 

culturas milenares e tradicionais durante muito tempo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I – MEMÓRIA E HISTÓRIA DE BOITARACA 

 
 
 

A memória é também uma construção do passado, mas pautada em 
emoções e vivências: ela é flexível, e os eventos são lembrados à luz 
da experiência subsequente e das necessidades do presente. 

(Pierre Nora) 
 
 
 
 
 
            Neste capítulo, situaremos Boitaraca como uma comunidade quilombola, 

apresentando as singularidades territoriais, históricas e culturais que influenciaram 

na escolha do território de Nilo Peçanha como estratégia para a constituição deste 

quilombo. Assim, a tradição oral, que se constitui em “formas de vinculação humana, 

isto é, cultura e sociabilidade que caracterizam a diversidade dos povos” (Luz, 2000. 

p. 2), registra uma memória local que permite apresentar uma história para a origem 

deste lugar, o qual se trata de uma comunidade quilombola que se identifica, muitas 

vezes com seus diversificados vínculos de sociabilidades, outras vezes com 

elementos de um passado singular e uma cultura a qual valoriza os elementos que 

compõem a natureza.  

           Através de uma documentação oficial, associada a uma literatura histórica 

específica, foi possível fazer um registro histórico deste espaço territorial, 

favorecendo a argumentação, de que uma tradicional cultura quilombola, uma 

organização de negros escravizados lutou e que, ainda hoje, seus descendentes 

lutam para coexistir nesta região, e não sucumbir à cultura hegemônica. A 

comunidade de Boitaraca apresenta algumas características, as quais podem ser 

associadas ao Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 

instrumento legal para identificação de comunidades remanescentes de quilombo.  

           Dessa forma, ao estudarmos a comunidade de Boitaraca, estaremos trilhando 

o caminho de uma análise cultural, na tentativa de apreender as experiências 

históricas e sua influência sobre comportamentos humanos, buscando decodificar os 

significados que movem e validam atitudes de sujeitos históricos, num espaço em 

que sistemas culturais específicos ajudaram a manter a coesão e a legitimação 

moral desta comunidade.  



 
 

           Em Boitaraca, de maneira fecunda, a terra é o palco das elaborações e 

emoções humanas, estando associada à história da comunidade, além de ser uma 

referência na vida dos boitaraquences, que tanto valorizam os elementos da 

natureza. Neste espaço, “a terra não é apenas realidade física, mas é, antes de 

tudo, um patrimônio comum e, enquanto tal, difere de outras terras, de outros 

lugares e de outros grupos” (GUSMÃO, 2001.  p. 342).  A terra neste contexto surge 

como decorrência do morar. E “morar (...) não se define como mero efeito de um 

fazer comunitário, mas como algo que indica a própria identidade do grupo” 

(SODRÉ, 2002. p.22).  

            No caso de Boitaraca, o morar no quilombo para as pessoas da comunidade 

é fortalecer suas identidades, o que leva a imprimir nesta territorialidade diversas 

marcas na terra, nas árvores, nas casas, no rio. Estas marcas concorrem para fixar o 

ordenamento simbólico da comunidade no espaço-lugar (SODRÉ, 2002). Este 

espaço-lugar fala das relações espaciais, dos corpos vivos e dos grupos sociais 

marcados por símbolos e significados específicos, bem como as rezadeiras, os 

contadores de histórias, os “apanhadores” e as “catadeiras” de piaçaba, transforma-

se no que eles denominam por “meu lugar,” um locus comunal, capaz de ativar a 

memória destes sujeitos históricos, o que propicia o registro sobre a origem do 

grupo, inaugurando uma versão para o topos3 da história de Boitaraca.     

            De acordo com Muniz Sodré (2002), o topos abarca o conceito de 

territorialização e de territorialidade. Esta territorialização deve ser entendida como 

“força de apropriação exclusiva do espaço” (SODRÉ, 2002. p. 14), por isso, capaz 

de organizar regimes de relacionamento. Já a territorialidade é um dado definidor da 

identidade grupal e individual, ou seja, apresenta-se como um elemento 

indispensável para o (re)conhecimento de si pelos outros e definidor de seu alicerce 

social. Nesse sentido, em Boitaraca, o território refere-se tanto a uma 

territorialização (demarcação de fronteiras) quanto a uma territorialidade (estrutura 

social). Aqui, podemos entender o território como um espaço objetivo e subjetivo, em 

que um grupo ou coletividade acumula e transmite bens físicos, simbólicos, 

memoriais, técnicos.  

            Para Sodré (2002), territorialidade remete à ideia de comunhão: repositório 

de uma memória comum, vivências compartilhadas. É neste espaço-lugar em que 

                                                           
3 Sob a Leitura de Sodré, 2002. p. 21, significa Lugar Marcado. 



 
 

Boitaraca cultiva relações de parentesco, de afetividade, de aprendizado, de 

vizinhança e de trabalho, inter-relacionando a memória e a história, para que o 

passado seja admitido como excelência. Uma fonte de (re)constituição das 

vivências, histórias, culturas e tradições dos boitaraquences. Uma forma de ensino-

aprendizagem fecundo que habita o quilombo. 

 

 

1.1 – BAIXO SUL: UMA HISTÓRIA DE TRADIÇÃO QUILOMBOLA  
 
 
 
            No período referente ao tráfico de africanos para as Américas, já existiam na 

África Central, mais especificamente na área formada pela atual República 

Democrática do Congo (antigo Zaire) e Angola, diversas formas de organizações e 

resistência dentro da região, conhecidos como reinos, estados, sociedades de 

linhagem ou até mesmo como quilombo. A palavra kilombo é originária da língua 

banto4 umbundo, falada pelo povo ovimbundo, que se refere a um tipo de instituição 

sociopolítica militar.  

            Nesse contexto, o Kilombo fornecia uma “estrutura firme, capaz de unir um 

grande número de estranhos” (MILLER, 1995.p. 159). Quando Miller (1995) fala 

sobre um número de estranhos, ele se refere à diversidade de etnias que se 

juntavam com o mesmo propósito. Uma forma que alguns grupos Bantu estavam 

constituídos socialmente, sendo em seguida interrompida por causa do tráfico. Mas 

aqui no Brasil, os povos oriundos destas regiões tentaram reproduzir o mesmo 

ambiente em terras americanas.  

            O atual conceito de quilombo difere fundamentalmente do que representava 

no transcorrer do regime escravocrata, e mesmo quase um século após a abolição 

da escravidão. O que antes era uma categoria vinculada à criminalidade, à 

marginalidade e ao banditismo, é hoje considerado, de acordo com a perspectiva 

antropológica mais recente, dentre outros elementos, como um ente vivo e dinâmico, 

“um lócus de produção simbólica” (Marques, 2009) sujeito às constantes mudanças. 
                                                           
4 Bantu – conceito linguístico utilizado pelos europeus para classificar povos que utilizavam palavras 
mais importantes com as mesmas raízes de uma mesma raiz linguística. Os reinos da Civilização 
Bantu ficavam na região compreendida entre Camarões e Nigéria, Centro e Sul da África. Bantu é o 
plural de Muntu, que seria o ser humano, o indivíduo. (Cadernos Pedagógicos do Ilê Aiyê, 
vol.2.1994).   
 



 
 

O quilombo também está associado a um poderoso instrumento político-

organizacional e ao acesso a políticas públicas. 

            Contemporaneamente, o conceito de quilombo utilizado no Brasil é bastante 

amplo, sobremaneira, a partir da revisão historiográfica efetivada pela antropologia, 

a qual traz uma renovação conceitual, que sinaliza um movimento em busca de uma 

reconstrução historiográfica que dê conta de fazer nascer a condição de sujeitos 

históricos efetivada pelos escravizados, apesar das adversidades históricas as quais 

negros e negras enfrentaram. Esse posicionamento contemporâneo leva em 

consideração que a forma de organização quilombola no território brasileiro se 

efetivou de maneira dinâmica. Nesse sentido, é bastante pertinente o que discute 

Luz (2000) ao dizer que os quilombos: 

 

 
Se caracterizavam pela dimensão pan-africanista de sua luta, 
implantando e expandindo os valores negro-africanos nas Américas 
e se constituindo num baluarte de resistência contra o escravismo 
colonialista, dando continuidade ao processo de guerra de libertação 
africana. Comunidades-Estados (...) os quilombos foram 
responsáveis por quebrar a estrutura capitalista escravista colonial, 
além de desgastarem continuamente os exércitos colonialistas, 
estabelecendo as bases para as lutas de independência do 
continente. (LUZ, 2000.p. 307-308). 
 
 
 
 

            Esta reflexão sinaliza para o fato de que desde África, alguns dos estratos de 

povos africanos escravizados em território brasileiro, haviam construído em suas 

trajetórias uma longa história de organização social, política e militar. Os negros 

rompiam as amarras da corrente da exploração colonialista-imperialista. Para Luz 

(2000), a dimensão pan-africanista dos quilombos está pautada na luta de libertação 

do negro nas Américas desde o início de colonização em cada região. Uma maneira 

dos negros expandirem um continuum de valores civilizatórios africanos (LUZ, 2000).  

            Na busca por estratégias de libertação podemos citar aqui, a atuação 

diplomática da rainha do reino do Ndongo e Matamba, a rainha Ginga. 

Contemporânea de Zumbi dos Palmares (1655-1695), ambos pareceram 

compartilhar de um tempo e de um espaço-lugar comum de resistência: o quilombo. 

Nzinga Mbandi Ngola “conhecida e enaltecida nas congadas brasileiras tornou-se 

rainha do Ndongo em 1623, estando com 41 anos de idade [...] ela realizava 



 
 

exércitos militares e era considerada exímia combatente” (LUZ, 2000.p. 298). Assim, 

na tentativa de negociar a devolução das terras do Reino Ndongo ocupadas pelos 

portugueses, em troca, Nzinga, se converteu politicamente ao cristianismo, 

recebendo o nome de D. Anna de Sousa, mas como os portugueses não 

respeitaram o tratado de paz, e criaram uma situação de desordem no reino de 

Ngola, a guerreira, diante da gravidade da situação e da hesitação de seu irmão, 

toma o poder e o comando da resistência à ocupação das terras de Ngola e 

Matamba. 

             Não conseguindo a paz com os portugueses em troca de seu 

reconhecimento como rainha de Matamba, Ginga renegou a fé católica, aliou-se aos 

guerreiros jagas 5  de Oeste e fundou o modelo de resistência e de guerra que 

constituía no que conhecemos hoje como quilombo. Com sua política diplomática, 

conseguiu formar uma poderosa coligação com os estados de Matamba, Ndongo, 

Congo, Kassanje, Dembos e Kissama, e comandou a resistência à ocupação 

colonial e ao tráfico de escravos no seu reino por cerca de quarenta anos, usando 

táticas de guerrilhas e de ataques aos fortes coloniais portugueses, incluindo 

pagamentos com escravos e trocas de reféns. Com suas estratégias discretas, não 

se restringia a forjar a unidade dos africanos frente aos colonialistas portugueses, 

mas também, o fortalecimento dos vínculos sociais dentro dos quilombos, o cuidado 

com “as crianças, os enfermos e desamparados. A rainha se dedicava com grande 

amor às crianças, mandando distribuir farta alimentação” (LUZ, 2000.p. 307). 

            Os quilombos, como acampamentos militares nas guerrilhas africanas de 

movimento da rainha Nzinga contra as forças coloniais portuguesas, se desdobram 

diversas formas de luta no Brasil de acordo com o contexto histórico, político e 

social. A exemplo destes acampamentos negros destaca-se o quilombo de Palmares 

com sua vasta área libertada do colonialismo e do escravismo durante cerca de um 

século, assumindo a dimensão de um reino africano (LUZ, 2000). 

            Ao refletirmos sobre as constituições dos quilombos desde África podemos 

compreender a inserção de seus espaços políticos como origem do pan-africanismo 

na sua luta e expansão dos valores africano-brasileiro (LUZ, 2000). Nessa linha de 

raciocínio, Luz (2000); Gomes (1996); Reis (1996); Anjos (1999a); Almeida (2004) 

entre outros, elaboram uma vigorosa produção literária sobre os quilombos no Brasil. 

                                                           
5 Ler LUZ, 2000. p. 299. 



 
 

Tais abordagens não deixam dúvidas sobre a ampla diversidade de modos de 

organização de aquilombamento. Da mesma maneira, eles afirmam que os 

quilombos sempre tiveram maneiras diversas e próprias de organização, a depender 

das exigências e das condições de cada situação e de cada espaço geográfico 

(ANJOS, 1999a). Enfim, a estrutura de aquilombamentos souberam e sabem se 

contrapor a ordem estabelecida, forjando o emergir do seu próprio momento 

histórico.  

              Neste contexto, a maioria das regiões brasileiras, onde existiu o sistema de 

produção escravista criminoso, formaram-se organizações fortes de negros e negras 

por intermédio dos quilombos, como forma de luta e de coexistência e, na região do 

Baixo sul baiano, não poderia ser diferente. Os “porta-vozes” de Boitaraca relatam 

minuciosamente sua história através da memória, e, em contrapartida, os 

documentos oficiais colaboram, informando sobre o histórico desta região.  

            Assim, é de lá que vamos buscar pré-requisitos para entendermos aspectos 

de uma dimensão pan-africanista, que busca manter de forma absoluta a recusa ao 

sistema de valores de formação social escravista colonial, materializado na 

conservação dos vínculos sociais, nos laços de consanguinidade, no trato com a 

piaçaba, na pequena produção de mel de abelha africana, na pesca, na 

mariscagem, nos rituais de fé e devoção. Um modos vivendi impregnado de 

sabedoria ancestral estabelecido no interior da comunidade, que remete-nos ao 

lugar da memória e da história de formação e tradição africana da população 

boitaraquence. 

           Ao me aproximar do passado histórico do lugar, podemos constatar que a 

ocupação territorial do Baixo Sul da Bahia, remonta aos primórdios da colonização 

brasileira. Assim, para compreendermos a formação do município de Nilo Peçanha, 

é necessário incluir os processos ocorridos no percurso da capitania dos Ilhéus onde 

estavam as Vilas de Camamu e Cairu, analisando a que região pertencia a Vila de 

Cairu, a qual teve seu território desmembrado com a emancipação dos municípios 

de Nilo Peçanha e Ituberá, mas que também trouxe fatores os quais contribuíram 

para a formação econômica, política, social do município de Nilo Peçanha, 

principalmente, para a formação de sua população. Uma população de raízes 

africanas observado no seu legado histórico, no modo de viver, nos vínculos sociais 

construídos entre eles e nas manifestações culturais ocorridas nesta cidade.  



 
 

            A povoação da área onde hoje está localizada a cidade de Nilo Peçanha teve 

início com a Vila Santo Antônio de Boipeba, em 1565, elevada à categoria de 

freguesia pelo bispo, D. Constantino Barrada, no ano de 1618 com o nome de Divino 

Espírito Santo de Boipeba. Esta ocupação aconteceu devido aos fracassos dos 

moradores da Vila de Santo Antônio de Boipeba, situada na ilha homônima, em 

combater os índios Aimorés, antigos habitantes da área, que para resistir ao trabalho 

escravo provocou incessantes ataques aos engenhos da região, paralisando a 

produção de açúcar. Segundo Schwartz (1988), os botocudos (em especial os 

Gueren do Nordeste) conhecidos como Aimoré, em todo o período colonial ofereceu 

resistência mais contínua e eficaz contra os portugueses (SCHWARTZ, 1988.p. 43-

59). 

            Em 1811, a freguesia tornou-se Vila de Nova Boipeba e em, 24 de dezembro 

de 1930, por meio do decreto estadual nº. 7149, a antiga Vila de Nova Boipeba 

passou a chamar-se município de Nilo Peçanha, em homenagem ao político 

fluminense que havia governado o Brasil nos anos de 1909-1910 6 , após o 

falecimento do presidente titular, Afonso Penna. Um político que ficou conhecido por 

ter marcado o seu governo com a criação do Serviço de Proteção aos Índios e por 

ter estabelecido o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria.  

            A cidade de Nilo Peçanha tinha como principal fonte econômica o cultivo da 

mandioca, dendê ou a produção de farinha, em menor escala, o plantio da cana de 

açúcar, sendo a agricultura de subsistência a principal atividade de sua pequena 

população. Apesar de apresentar-se como um tímido fabricante de açúcar, a cidade 

de Nilo Peçanha viu florescer em seu perímetro urbano um pequeno engenho, nas 

terras da fazenda Mutumpiranga, cujas ruínas sobrevivem até hoje, marcando a 

memória e a história do lugar. 

          Vale salientar, que pela proximidade a cidades, nas quais a influencia de 

etnias indígenas era marcante, os lugares em Nilo Peçanha ganha diversos nomes 

de origem Tupi, a exemplo do rio Mutumpiranga, mutum significa ave, piranga 

significa vermelho, “ave vermelha”. Uma espécie rara que havia em grande 

quantidade nas terras da fazenda do Sr. Joaquim Gomes Machado. Um fazendeiro, 

segundo relatos dos boitaraquences, rico e muito conhecido por seus “requintes” de 

crueldade com a população negra escravizada em sua fazenda. 

                                                           
6 Enciclopédia dos municípios brasileiros. IBGE. Vol.XX. Rio de Janeiro. 1958.  p. 83/86. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
     
 
   
  
  
 
 
 
 
 
   
FOTO 2 - Ruínas do Sobrado do Mutumpiranga – Nilo Peçanha/Ba 
Fotografia: Mille Fernandes, em 01 de Abril de 2007 
 
 
 
 
 
 
            Vilhena (1996) faz referência a esta fazenda, sublinhando a importância do 

pequeno rio “Mutumpiranga para o escoamento da produção. Donde se podia 

perceber que, mesmo pequena, a produção era comercializada com outras cidades 

e vilas circunvizinhas” (VILHENA, 1969. p. 498). Nesta conjuntura, a existência do 

engenho desde o século XVIII certamente implicava a presença de negros 

escravizados nas terras, mesmo que em plantéis pequenos. A população negra na 

região como um todo não deveria ser muito grande, dada a ausência de grandes 

latifúndios e das imensas porções de terras inexploradas, o que facilitou a formação 

de pequenas propriedades, que em virtude de suas características produtivas não 

mantinham grande número de escravizados.  

           Cidades próximas como Camamu e Cairú, centros populacionais do sul da 

Bahia desde o século XVII, “com populações acima de 3.000 pessoas no século 

XVIII” (REIS, 1996. p. 334), possuíam um número considerável de negros 

escravizados, que, juntamente com negros de regiões circunvizinhas, poderiam 



 
 

constituir núcleos populacionais em caso de fuga ou formar pequenos mocambos 

nas imensas áreas desabitadas das florestas do sul da Bahia. Schwartz (Apud 

GOMES, 2005) “afirmou [a existência de] formação de mocambos estáveis na região 

de Cairu e Camamu – região sul da capitania da Bahia” (GOMES, 2005.p. 403). É 

importante salientar, que o aspecto espacial relevante nos antigos quilombos é o seu 

sítio geográfico, geralmente bem estratégico, ocupando regiões de topografia 

acidentada e ou vales florestados e férteis com sistemas de vigilância nas áreas 

mais altas (ANJOS, 1999). Na região do baixo sul, a fuga de negros podia ser 

facilitada por um ecossistema formado pelos – rios, mangues, florestas – espaços 

ideais e específicos que proporciona proteção e alternativa de vida em liberdade. 

            Reis (1996) traz uma análise acerca da formação de um quilombo na vila de 

Barra do Rio de Contas, atual Itacaré, também no sul da Bahia, onde afirma que 

desde o século XVII, foram formados mocambos em áreas próximas a “Camamu e 

Cairú”. O objeto da análise de Reis (1996) mostra que no quilombo do Oitizeiro, em 

Itacaré, os negros escravizados trabalhavam para “homens livres e seus escravos, 

ambos assumindo o papel de protetores e empregadores de quilombolas” (REIS, 

1996. p. 332).  Isto pode ser atestado em documentos provenientes da Vila de Cairú 

que autorizavam o recrutamento de índios e o empréstimo de armas de fogo para a 

tomada de assalto a um mocambo. 

           Uma documentação oficial informou que, em 1692, o Governador do Brasil e 

o Desembargador, Dyonísio de Ávila, foram parabenizados pelo “zelo com que 

suplantaram o levantamento dos negros em Camamu” 7. Posteriormente, em 1696, 

as Ordens Régias informam sobre a criação do “... posto de Capitão-mor das 

entradas dos mocambos e negros fugidos” 8, para atuar na região sul da província 

baiana. Em 1722, “ordena o Rei não só se extingam os índios, mas se destruam os 

mocambos de negros” 9 do distrito de Cairu. Em 1806, novamente o registro dos 

Anais10 divulga notícias de negros fugidos nesta região. 

            A partir destes documentos, podemos perceber que o Baixo Sul, 

geograficamente, foi favorável a rotas de fuga devido a sua densa vegetação, vazio 

populacional, farta em alimentos advindos da caça, pesca e mariscagem. Desta 

forma, “aproveitando uma região despovoada e pouco guardada, os escravizados 
                                                           
7 APEBA – Anais do Arquivo Público da Bahia, vol.III. Documento 96. 
8APEBA – Anais do Arquivo Público da Bahia, vol. XXXI. Fl.2. Filme 2. 
9APEBA – Anais do Arquivo Público da Bahia, vol.XXVIII. Documento nº 6. 
10APEBA – Anais do Arquivo Público da Bahia, Ordens Régias, vol.101, doc.114. 



 
 

formariam mocambos, desde pelo menos o século XVII em Camamu, Cairu e Ilhéus” 

(REIS, 1996.p. 339).  

           Em outra pesquisa de Reis (1996), sobre fuga de escravizados e posterior 

aquilombamento dos cativos do Engenho de Santana, em Ilhéus, na Bahia, o autor 

afirmou que os escravizados se sublevaram e ocuparam “o engenho por 3 anos, de 

1821 a 1824; neste último ano, parte deles, fugindo de uma tropa punitiva, se 

infiltrou nas matas dando origem a um quilombo. Em 1828, os escravizados que 

ficaram no engenho ameaçaram novo levante”(REIS,1979.p.285). Quanto ao 

resultado desta “tropa punitiva,” o historiador informa que três focos quilombolas 

teriam sido destruídos, mas só capturaram seis escravizados, entre os quais 

estavam dois homens, duas mulheres e duas crianças (REIS, 1979.p.285). Portanto, 

os demais escravizados não capturados aquilombaram-se nesta região. Gomes 

(2005) salienta que havia uma intensa rede de relações econômicas e sociais, a qual 

possibilitava a sustentação destes quilombos e, ao mesmo tempo, as fugas faziam 

parte de táticas montadas pelos escravizados, que incluíam até escondê-los em 

fazendas vizinhas, o que significava haver um circuito de comunicação entre 

escravizados nas fazendas e quilombolas. 

           Ainda no mesmo texto, Reis (1996) levanta a hipótese de que este 

aquilombamento teria se aproximado de uma forma de produção camponesa, seu 

argumento tem base na produção encontrada nos assentamentos quilombolas, “eles 

plantavam (mandioca, café, cana, algodão) pescavam e teciam suas próprias roupas 

[...] certamente os quilombolas utilizaram sua experiência no Santana, onde, além da 

cana, se cultivava também ‘gêneros alimentícios’ e algodão e se manufaturava 

panos” (REIS, 1996. p. 290).  Uma cultura quilombola como resultado de uma 

influência africana gerou comunidades negras nesta região.  

           Nesse mesmo ponto de vista, ao argumentar sobre quilombos no Baixo Sul 

Baiano, Gomes (2005) afirma que no passado “(...) havia até mesmo uma tradição 

de formação de grandes quilombos, como foi o caso de um em Cairu, em 1723, com 

mais de quatrocentos negros” (GOMES, 2005.p. 414). 

           A argumentação de Gomes (2005) nos encaminha para duas verificações: em 

primeiro lugar, a uma tentativa de aproximação entre a memória e história, onde nos 

deparamos com a constituição de uma tradicional cultura de aquilombamento no 

Baixo-sul, o que pode ser esclarecido como uma dinâmica de luta e coexistência, 

onde a perpetuação das tradições culturais dos vínculos de sociabilidades, festas, 



 
 

saberes, danças e músicas, não só garantiram a sobrevivência da comunidade, 

como também se tornaram (re)elaborações de uma tradição africana; e em segundo 

lugar, a comprovação tem referência com a auto-representação identitária dos 

boitaraquences como remanescentes de quilombo desta região, o que nos leva a 

considerar que, habitando em locais parcialmente isolados, em um ambiente 

protetor, os quilombolas teriam conseguido a invisibilidade necessária à sua 

sobrevivência e liberdade, (re)criando ao longo do tempo um espaço no qual seus 

valores africano-brasileiro pudessem ser perpetuado. 

           Mas, a geografia natural do Baixo Sul Baiano propiciou também camuflagens 

para práticas ilegais. Num levantamento bibliográfico sobre a região, há informação 

de tráfico negreiro clandestino nestas águas. Ao traçar um histórico para a região, 

Souza (2000) informa que o Morro de São Paulo, juntamente com Cairu e Boipeba, 

durante os séculos XVII e XVIII, tornou-se uma espécie de zona franca, “... muito 

frequentada pelos navegantes [...] não só para os negócios lícitos, como também, 

[...] grande parte dos navios que procediam do reino de Angola faziam negócios 

clandestinos em Morro de São Paulo, antes de entrarem na Baía de Todos os 

Santos” (SOUZA, 2002. p. 30). 

           Ao discutir sobre o tráfico ilegal de escravizados e as estratégias de 

resistência contra o regime escravo no Baixo Sul Baiano, Silva (2007) utiliza como 

objeto de análise as ações judiciais, movidas com base no dispositivo legal teorizado 

pelo artigo 1° de novembro de 1831, que predizia a liberdade dos africanos 

introduzidos ilegalmente no país a partir desta data. O autor informa, sobre “o 

desembarque ilegal de africanos ocorrido na Baía de Camamu” (SILVA, 2007. p. 46), 

especificamente, Taipús.  Imediações de Barra Grande de Camamu foi um local 

utilizado para a “desova” de africanos contrabandeados. Uma informação que 

confirma que neste espaço territorial, várias foram as estratégias de luta utilizadas 

pelos escravizados em prol da conquista de sua liberdade.  

            O mapa abaixo, nos fornece uma visão da rota clandestina de escravizados 

entre Morro de São Paulo e a Baía de Camamu, nas imediações da região do baixo 

sul baiano: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
                    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FOTO 3 – Mapa dos Principais Sítios Quilombolas Brasileiros – Séc. XVII e XIX                                
   FONTE: Projeto Cartográfico – Prof. Rafael Sanzio Araújo dos Anjos. Brasília/DF, 2000. 

 

 



 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 4 – Mapa da estrada BL 264. 
FONTE: Acervo do DERBA Departamento de Estrada e Rodagem da Bahia, d/s. 2010. 

 

 

 

            O primeiro mapa representa os territórios de grande concentração 

quilombola entre os séculos XVII e XIX, e o segundo mapa DERBA – 2010, ajuda na 

identificação destes territórios na atualidade. Nessa perspectiva, ao compreender a 

história como uma interpretação do passado para apreender o presente, facilitando 



 
 

elucidar questões culturais aparentemente enigmáticas, o histórico, aqui 

apresentado, delineia uma dinâmica de luta, formada numa longa duração, e 

marcada por elementos fortes como: tráfico ilegal de escravos, tradição em práticas 

de aquilombamento, baixa demografia, espaço geográfico protetor – com floresta, 

que protegia os negros dos olhares do colonizador, arquipélago e regiões de 

beirada, que além de serem propícios para a rota de fuga, fornecia o alimento do 

corpo para que se mantivessem vivos. Uma constatação que reforça nosso 

argumento, de que Boitaraca é uma das comunidades remanescentes de quilombo 

que habita esta região.   

 

 
1.2 – SITUANDO O QUILOMBO DE BOITARACA E TECENDO SUA ORIGEM 
ATRAVÉS DA MEMÓRIA  
 
 
 
 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 
sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da 
lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 
sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível 
de longas latências e de repentinas revitalizações (NORA, 1984, 
p.19). 
 

 
 

 
                A questão da memória como subsídio para compreender o território de 

Boitaraca é uma dialética de lembrança e esquecimento, aliás, deixa aqui de ser 

limitação para a historiografia, e passa a ser fator de enriquecimento de 

perspectivas. Essa virada na compreensão da memória apresenta vários 

desdobramentos para a história do quilombo: desde uma possibilidade para que a 

própria historiografia possa repensar seus pressupostos fundamentais, até as 

possibilidades de uso da Memória – coletiva ou individual – como fonte histórica.           

            Dessa maneira, a memória é sempre uma construção feita no presente, a 

partir de vivências e experiências ocorridas num passado sobre o qual se deseja 

refletir e entender. É sempre no contexto de relações que construímos nossas 

lembranças, mesmo que aparentemente individualizadas. A memória também tem a 

função de produção ou percepção de sentimentos de pertinência a passados 

comuns, o que, por sua vez, se constitui em aspecto imprescindível ao 



 
 

estabelecimento de identidades calcadas em experiências compartilhadas, não 

somente no campo histórico ou material, como também e, sobretudo, no campo 

simbólico. 

            Com o auxílio da memória dos boitaraquences e dos documentos que 

dialogam sobre o histórico de Boitaraca, podemos compreender que esta 

comunidade se formou em meados do século XVIII, coexistindo através da força da 

palavra e do tradicional extrativismo da piaçava. Comunidade localizada 

geograficamente, segundo as informações técnicas da AMUBS11, a 22 km da sede 

do município de Nilo Peçanha, Baixo-Sul do Estado da Bahia, próxima ao Rio dos 

Patos, Costa do Dendê – região litorânea assim intitulada, devido aos municípios de 

Cairú, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Maraú, Taperoá e Valença que fazem limite com 

a cidade de Nilo Peçanha, os quais, devido à indústria OPALMA, localizada na 

cidade de Taperoá, exportam grande quantidade de produtos derivados do dendê. 

           O trato com o dendê (Elaus guineeusis), da família das palmáceas originária 

do oeste da África, especificamente da Guiné, consta nos relatos dos primeiros 

navegadores, como parte integrante da paisagem e da cultura popular de África, 

desde o século XV. Ao ser introduzido no continente americano pelo comércio de 

escravizados, chegou à região nordeste do Brasil durante o século XVII, adaptando-

se bem ao clima e ao solo da região sul e sudeste da Bahia (FERRAZ, 2003). Para 

as populações negras o “lidar” com o dendê sempre foi uma das atividades 

realizadas pelos mais velhos. Uma atividade passada de mãe para filha, que servia 

como trocas de saberes, de sustento, como também estratégias de organização de 

fuga. No momento em que as diversas famílias se reuniam para “macerar”, 

“amassar” e “pilar” o dendê, vínculos sociais se constituíam para fortalecer as 

possíveis conjurações que estouravam nos interiores dos engenhos, como forma de 

luta contra o sistema colonial.  

           Neste contexto de heranças africanas, do pilar o dendê à compilar as ideias 

de luta contra o sistema colonial, encontramos o quilombo de Boitaraca, com 50 

famílias, que somam 200 pessoas entre adultos e crianças, situado dentro dos 

contornos da Área de Proteção Ambiental do Pratigi, um espaço no qual predomina 

a Mata Atlântica, envolvendo 160 hectares de terra, que abrange um total de cinco 

                                                           
11 Relatório técnico da AMUBS – Associação dos Municípios do Baixo Sul da Bahia. Cairu, Camamu, 
Igrapiúna, Ituberá, Maraú, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá e 
Valença. Pasta de Comunidade Quilombolas do Baixo Sul. S/n. 



 
 

municípios, sendo estes: Ibirapitanga, Piraí do Norte, Igrapiúna, Ituberá e a cidade 

de Nilo Peçanha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 5 – APAs Estaduais da Costa do Dendê 
FONTE: Arquivo Projetos Corredores Ecológicos, 2010.  

A parte de imagem com identificação de relação rId17 não foi encontrada no arquivo.



 
 

            Ao fazermos a análise do mapa das APAs, que interligam as cidades do 

Baixo-sul, podemos visualizar onde se concentra a área de atuação da APA do 

Pratigi. Nesta área, estão identificadas 52 comunidades rurais com diferentes perfis 

socioeconômicos, e mais três zonas urbanas referentes aos municípios de 

Igrapiúna, Ituberá e Nilo Peçanha. De acordo com este recorte espacial cartográfico, 

referências peculiares da diversidade socioeconômica são refletidas na conservação 

ambiental presentes na natureza da APA do Pratigi, dividida em seus três ecopolos 

ou também conhecidos como ecossistemas. Este ecossistema visto por outro 

ângulo, nos leva a observar que a preservação das matas em algumas subzonas 

favoreceu a constituição do quilombo de Boitaraca. Um território privilegiado, que se 

aproxima da ideia de um “corredor ecológico,” uma riqueza percebida na fauna e 

flora, como também na história e na cultura do lugar.  

            As observações das imagens dos mapas trazem representações gráficas do 

mundo real, se firmam como ferramentas eficazes de interpretação e leitura do 

território, possibilitando revelar a territorialidade das construções sociais e feições 

naturais do espaço da comunidade, mostrando os fatos geográficos e os seus 

conflitos. Só que não podemos esquecer que “um mapa não é o território” (ANJOS, 

1999), por isso, as imagens cartográficas e suas demarcações simbólicas nos 

possibilitam melhores representações e leitura da história do território de Boitaraca, 

mas não é suficiente para descrever o ambiente desta comunidade, com seus 

lugares fascinantes em meio às matas e nascentes de rios, que resguarda segredos 

e linguagens, os quais somente são revelados em dias como o da Armação e 

Queima do Presépio de Natal, no Tríduo de Santo Antônio e nas festas de Nossa 

Senhora da Conceição, quando o grupo que compõe a Dança da Velhinha se reúne 

num espetáculo esplêndido em que cores, sonoridades e coreografias principiam 

ciclos de comunalidade mantidos pelos jovens da comunidade, no intuito de 

homenagear as mulheres mais velhas do quilombo.  

           Para compreender o espaço que compõe Boitaraca é preciso considerar este 

espaço como um território em que se desenvolvem emoções humanas. Um território, 

em que práticas sociais e culturais são vivenciadas todos os dias, na forma de 

arrumar suas casas, na maneira de se relacionar com os integrantes da 

comunidade, de plantar e colher a piaçaba, na maneira de ensinar as crianças e aos 

jovens. Neste ínterim, são os moradores locais, com suas leituras densas sobre 

Boitaraca, que trarão sentido para a história deste lugar. Por isso, Dona Madalena 



 
 

Rosário, por exemplo, ao recorrer à memória de sua infância para nos contar sobre 

Boitaraca, lembra que: 

 
Os negros escravos vieram de Nilo Peçanha de um sobrado 
chamado Mutumpiranga, porque tem um corgo[córrego], ali dava pra 
se esconder. E vieram fugidos, e vieram se escondendo. Só sei que 
minha madrinha me falou que deram aqui, e como era mata bruta, 
mata virgem, eles vieram. E negro desesperado para se esconder, 
não tem lugar, né? Vai mesmo invadindo por pau e espinho. Aonde 
dá pra se esconder, se esconde mesmo. E foi o caso dos escravos 
que se arrancharam aqui12.  
 
 
 

 
            O trecho da entrevista concedida por D. Madalena Rosário faz lembrar 

Thomson (1997), que ao defender a oralidade como possibilidade de fonte histórica 

observa que “as histórias que relembramos não são representações exatas do 

nosso passado, mas trazem aspectos desse passado e os moldam para que se 

ajustem as nossas identidades e aspirações atuais” (THOMSON, 1997. p. 57). Na 

verdade, D. Madalena está fazendo um reconto do que lhe foi dito por sua madrinha 

D. Maria do Amparo Conceição Rosário, falecida em 2002, com aproximadamente 

120 anos – esta sim, teria lembranças do cativeiro e, “alfinetada” com perguntas de 

sua afilhada Madalena, teria contado “essas histórias” dos negros fujões que 

originaram a comunidade de Boitaraca.  

            Para comunidades de cultura africana, como é o caso de Boitaraca, a 

transmissão da tradição oral é entendida como um processo educativo que 

possibilita a Comunidade conhecer seu passado de escravidão, construir sua 

identidade histórica e orientar seus membros para valores morais, éticos e religiosos. 

“Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de preservação 

de sabedoria dos ancestrais” (VANSINA, 1982.p. 97), mas como a sobrevivência da 

cultura transmitida pela memória de geração para geração.  

           Em Boitaraca, esta memória tem função de ligar o homem à palavra que 

profere, uma ligação muito intensa que não deixa escapar a essência das histórias 

que compõem este lugar. A memória se configura como o principal meio de 

apreensão das histórias de ocupação deste território e das formas de vida da 

população da comunidade. Uma memória consolidada na construção feita no 

                                                           
12 Moradora da comunidade de Jatimane, entrevista realizada no dia 21 de maio de 2006. 



 
 

presente, a partir de vivências e experiências ocorridas num passado sobre o qual 

se deseja refletir e entender.  

           Assim, o passado cultural herdado é em grande medida transmitido pela 

oralidade, que corresponde à natureza da memória, “reservatório” de gerações 

sucessivas, com a mesma força vital em forma de relato, canto e emoção, 

reelaborando a história e a vida no cotidiano da comunidade. Não podemos pensar a 

história que se vive em Boitaraca, sem a história que se conta. Isso porque sabemos 

que a vida não dispensa a narrativa, bem como, a narrativa não dispensa a vida. 

Não há exceções, pois todos em Boitaraca navegam pelos mares do contar e do 

viver.    

            As narrativas sobre a comunidade se revelam e se escondem na arte do 

contar que multiplica os espaços da história e amplia os seus poderes de 

encantamento. O ser e o estar no mundo para os boitaraquences exigem da 

memória reflexão e devaneios. Contar a história da comunidade, sistematizá-la, 

definir seus possíveis sentidos ou sua falta de sentido, é um ofício importante para 

construção e afirmação das mais diferentes práticas culturais existentes na 

comunidade. 

            Cada narrador em Boitaraca tem seus traços, seus ritmos, sua linguagem, 

em sintonia com o vivido-concebido, no aqui e agora. Os narradores projetam 

futuros, animam tempos aparentemente mortos, testemunham frustrações e 

esperanças. Traz à tona as vivências passadas e as experiências presentes no 

contexto do contar. A narrativa dialoga com sua memória viva, os seus sonhos e os 

desejos. Mas há algo que os aproximam dos outros: cada narrador, em Boitaraca, 

quer ser entendido, quer socializar as suas experiências (BENJAMIN, 1994), o 

discurso solitário é para, eles, quase insuportável, pois é sempre representado por 

um momento de suspensão e de suspeitas com relação a sua própria história e sua 

articulação com as histórias dos outros. 

       Vale sublinhar, que mesmo (re)constituída, esta memória sempre nos remete a 

uma dimensão coletiva e social – e, por extensão – institucional. Desta forma, foi 

sempre no contexto destas relações de coletividade que, não somente Dona 

Madalena, como também os outros boitaraquences, que são considerados como 

“porta-vozes” da comunidade, (re)constituíram suas lembranças, do tempo do 

cativeiro. Estas memórias também têm a função de produção ou percepção de 

sentimentos de pertinência a passados comuns, o que, por sua vez, constitui-se em 



 
 

“verdade”, aspecto imprescindível ao estabelecimento de identidades calcadas em 

experiências compartilhadas, não somente no campo histórico ou material, como 

também e, sobretudo, no campo simbólico. “Verdades que são gravadas nas 

memórias das pessoas mais velhas e em mais nenhum lugar, eventos do passado 

que só eles podem explicar-nos, vistas sumidas que só eles podem lembrar”. 

(SAMUEL, 1989-1990, p. 230). 

            O relato de Dona Madalena traz esta marca forte da memória ao narrar sobre 

a localização de Boitaraca que se tornou estratégica para acoitar negros que fugiam 

das fazendas para se livrar dos castigos, primeiro devido ao córrego, que numa 

análise cartográfica, desemboca no Rio dos Patos e segundo, pelo outeiro13, que 

proporcionava uma visão vigilante de quem entrava e saía da comunidade. Pode-se 

observar através da foto abaixo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 6 – Vista do Mirante da Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Boitaraca/BA 
Fotografia: Mille Fernandes, 2006. 
 
 
 
 
 
             Nessa perspectiva, analisando o histórico de formação de Boitaraca relatado 

por Dona Madalena, é notório perceber que os escravizados fugiam dos castigos e 

repressões, das chicotadas e penalidades desumanas do engenho do sobrado 
                                                           
13  Segundo os moradores de Boitaraca, era um morro acima da igreja, habitado pelos antigos 
moradores da comunidade, que há aproximadamente 85 anos atrás desceram e estabeleceram-se no 
vale em que a comunidade está estabelecida hoje. 



 
 

Mutumpiranga, para se esconder no Outeiro. Um lugar estratégico, o qual 

proporciona uma visão privilegiada de controle e proteção da comunidade, uma 

maneira dos negros que fugiam das fazendas se defenderem de possíveis ataques 

dos donos de engenho. As fugas individuais ou grupais e a formação de quilombos 

foi uma forma de resistência mais usual e mais presente durante o período da 

escravidão. Os escravizados, mesmo sob a ameaça do chicote, rebelavam-se 

individual ou coletivamente, e, após a fuga organizavam-se em grupos para garantir 

armas, alimentos e outras necessidades, até mesmo, para realizar outras ambições, 

como investidas contra a classe dos senhores. 

           Para confirmar os relatos de memória de Dona Madalena, Seu Manoel, 

corroborando com Dona Adeílda Assunção, moradores de Boitaraca, afirmaram que 

realmente “a população de Boitaraca veio do quilombo. O pessoal cansou de achar 

no outeiro cachimbo e panela de ferro, que dizem que era dos quilombos. Lembro 

que minha mãe fazia comida nela”. 14  Desde que os primeiros africanos foram 

trazidos para o Brasil sob o estatuto de escravizados e submetidos a um sistema 

brutal e perverso da cultura eurocêntrica, tiveram que criar estratégias de 

resistências para manter viva sua cultura, sua religião, formas de organização de 

princípios inaugurais, enfim, sua arkhé15 africana. As formações de comunidades 

quilombolas foi uma destas importantes estratégias de resistência que se contrapôs 

ao cativeiro, salvaguardando a cultura africana. 

            O quilombo representou a (re)constituição da identidade do negro enquanto 

povo, uma recuperação do vínculo rompido quando da sua captura na África para 

ser transplantado para terras desconhecidas (LUZ, 2000). Os aspectos dessa 

historicidade são coadjuvantes com os critérios que dão sustentação, 

contemporaneamente a organização e mobilização dos remanescentes de 

quilombos que ocupam hoje suas terras, através da compra, herança ou posse – as 

chamadas terras de pretos – como forma de resistência e luta política. 

            O histórico do território, o qual se formou a comunidade de Boitaraca 

possibilita-nos o reconhecimento das relações que historicamente se constituíram 
                                                           
14 Seu Manoel e dona Adeílda, moradores da comunidade de Boitaraca. Entrevista realizada no dia 
21 de maio de 2006. 
15  Segundo Narcimária Luz (1999.p.49-68), palavra de origem grega, utilizada para interpretar o 
discurso da comunalidade africano-brasielira, significa (...) princípios inaugurais que imprimem sentido 
e força, direção e presença a linguagem. Princípio-começo-origem, e princípio-poder-comando. Não 
se trata, apenas, de referir-se a antiguidade e/ou anterioridade, mas o princípio inaugural, constitutivo, 
recriador de toda experiência africana. 
 



 
 

como objeto de interpretação das diversas formas de ocupação/formação das 

chamadas terras de preto, como resultado das diferentes estratégias de liberdade 

empreendidas pelos negros e negras.  

            Assim, trazer à luz a história que compõe a formação de Boitaraca através da 

memória dos mais velhos nos faz considerar as relações que se estabelecem entre 

a memória e as questões que envolvem os lugares, tempos e poderes. As 

memórias, individual e coletiva, sempre se faz em algum lugar, que lhes imprime 

uma referência. Os lugares constituem-se referência importante na memória de 

indivíduos e sociedades e as mudanças empreendidas nestes locais sempre 

acarretam mudanças na percepção da realidade e de vidas, que ficarão registradas.  

            Certeau (2002), ainda sobre esta discussão, nos lembra que os lugares 

permitem e interditam as produções da história, tornando possíveis certas pesquisas 

em função de conjunturas e problemáticas comuns e, por outro lado, 

impossibilitando outras. Por sua vez, os indivíduos também estão em constante 

disputa pelo poder. As relações entre poderes, muitas vezes, definem o que será 

lembrado e o que deverá ser esquecido. É no âmbito de poderes que se define o 

que ficará registrado em livros e programas escolares, se tornando memória 

histórica, ou a história oficial (PORTELLI, 1997). 

  É através da (re)elaboração/ressemantização da memória dos “porta-vozes” 

da comunidade que podemos entender, em sua essência, a formação de Boitaraca e 

como estes boitaraquences (re)elaboram o passado. Nesta circunstância, o relato de 

Sr. Nael e de Dona Adeílda, nos mostra, de forma bem clara, o sentimento de 

pertença, sobre o qual a comunidade está inserida. Um sentimento que o simples 

fato dos boitaraquences viverem num espaço quilombola já os identifica 

socialmente, gerando uma identidade ideológica-cultural, articulada em função de 

interesses específicos, muitas vezes econômicos, de classe e que reconhece 

também sua base territorial de reprodução. 

            Para manter forte a base territorial entre os boitaraquences, por muito tempo 

Boitaraca era uma comunidade fechada, a constituição familiar se organizava 

entorno de dois troncos familiares: Rosário e Assunção. Percebemos nesta dinâmica 

que para assegurar a posse da terra houve casamentos endogâmicos. A narrativa 

concedida por Sr. Nael Neto nos revela esta prática quando diz que: 

 



 
 

Muita gente casou primo com primo. Desses mais velhos, muitos 
casou primo com primo. (...) Era necessário, porque queriam tomar 
nossas terras. Hoje não, a gente não casa mais com nossos 
parentes, porque não estamos mais preocupados, porque ninguém 
vai tomar nossas terras. Todo mundo sabe que esta comunidade é 
um quilombo. 
 
 
 

            De acordo com a fala de seu Nael, pode-se concluir que a prática dos 

casamentos endogâmicos constituiu, para a comunidade de Boitaraca, uma 

estratégia para perpetuarem a habitação das terras onde moravam, ou seja, um 

mecanismo social criado para a manutenção do patrimônio humano social, uma vez 

que somente uma família havia migrado para a área e fixado residência. Com o 

aumento da população e o fortalecimento da comunidade a prática endogâmica foi 

perdendo sua força. Documentos oficiais informam que desde 19 de abril de 2005 a 

comunidade foi reconhecida como quilombo, recebendo da Fundação Palmares a 

certificação e do INCRA, a posse da terra. 

           É desta terra que os boitaraquences buscam forças para coexistir na 

contemporaneidade, estabelecendo redes de relação dialética com a sociedade, 

negando e afirmando valores, em um processo contínuo de criação de estratégias 

de sobrevivência. Um solo fecundo, onde a terra é o principal meio de produção e 

sustento da comunidade. “É da terra e na terra que desenvolvem todas as atividades 

da vida, é onde plantam e colhem o fruto de seu trabalho e também onde marcam 

sua história” (MOURA, 1999, p.100).  É nesta terra que a comunidade (re)elabora 

suas tradições culturais, mantendo viva a força da palavra que atravessa gerações e 

que fortalece a identidade da comunidade. A terra, aqui, não é vista como uma 

propriedade particular, mas como um bem de uso comum, já que a identidade 

cultural foi construída com a apropriação comunal do espaço.    

           Ao longo de gerações, os boitaraquences desenvolveram uma série de 

maneiras de conviver com os ambientes frágeis construindo conhecimentos que são 

constituídos pela terra e transmitidos oralmente de geração para geração. Saberes, 

técnicas e práticas organizadas e (re)significados em uma correlação do indivíduo 

com o coletivo, com a natureza e com processos produtivos artesanais, seja nas 

habilidades laborais, seja nas (re)elaborações das festas que acontecem em 

Boitaraca.  Maneiras de viver que permitem a constituição de uma identidade cultural 

aos diferentes grupos sociais que se consolidam como comunidade. Uma vivência 



 
 

que possibilita uma reflexão acerca do locus comunal africano e a organização de 

um mundo singular.  

            Neste espaço, pode-se aproximar o “ontem do hoje” num processo dinâmico, 

sem perder de vista a essência de suas tradições. O universo cultural ancestral que 

os foi legado, encontra-se presente em suas vivências e é o que, de certo modo, tem 

afirmado a sua identidade e existência enquanto comunidade remanescente de 

quilombo, sem os excluir da condição que os faz aportar no mundo, como indivíduos 

contemporâneos.  

            Assim, os Contadores de história, as rezadeiras, os trabalhadores do sisal – 

“apanhadores”, “catadeiras”, moradores locais tem um papel importante na 

comunidade de Boitaraca: transmitir suas tradições culturais expressas nas cantigas 

que embalam os sambas de roda, na Dança da Velhinha, no ritual da “Queima das 

Palhas”, quando se recolhe o presépio natalino, uma festa de tradição escrava, 

comemorada à base de licor, mungunzá e bolo, festividades presentes também no 

Tríduo de Santo Antônio e no ritual das Cinzas na Quarta-feira Maior. Estes são 

sujeitos históricos, portadores de uma identidade que expressa em sua vivência a 

singularidade de uma população dentro de uma nação plural, contam uma história a 

partir da memória da população local, nas suas lembranças, na representação do 

seu imaginário, investigado nos silêncios e nas reticências das falas colhidas em 

entrevistas e depoimentos, e na análise de imagens de suas festas religiosas.  

           Estas festas podem ser entendidas, ao considerarmos essas manifestações 

culturais ameríndias e africanas como fazendo parte da arkhé da comunidade, ou 

seja, culturas portadoras de um corpo de vivências e linguagens que dão sentido 

profundo à existência comunitária, as relações com o meio ambiente e que apontam 

perspectivas de renovação e expansão futura para Boitaraca. Esta arkhé designa 

força, energia e linguagem que emanam dos festejos que ocorrem em Boitaraca um 

significado profundo do ethos africano, onde a convivência tem em seu âmago o 

acolhimento, que é elaborado através dos ensinamentos dos mais velhos e pela 

(re)elaboração deste aprendizado pelos mais novos, num processo que serve para 

manter princípios, valores e o comportamento da comunidade. Uma forma de 

afirmação existencial e preservação de valores que a singulariza e diferencia, em 

suas linguagens e nos vínculos que estabelecem com o trabalho, com a oralidade, a 

memória e a ancestralidade. 



 
 

1.3 – VÍNCULOS DE SOCIABILIDADES, DE SABERES E DE SUSTENTO DA 
COMUNIDADE 
 
 
 
             Ao trazer para o bojo da discussão a noção de práticas laborais como 

vínculos de sociabilidades no quilombo de Boitaraca, procuro enfatizá-lo como uma 

prática de produção de saber e de valorização da cultura africana, fortemente 

sentida no interior da comunidade, e não como produção meramente capitalista. 

Falar do trabalho nesta comunidade é trazer à tona saberes oriundos das ações 

elaboradas durante séculos pelos negros escravizados que tinham o rio e a piaçaba 

como fontes de sabedoria ancestral e de sobrevivência. De tal modo, de geração a 

geração, foi passada esta sabedoria e este respeito pelos dois ancestrais vivos que 

sustentam a comunidade: o rio e a piaçaba. 

              O quilombo de Boitaraca, como forma de proteger a posse da terra e a 

manutenção de suas tradições culturais, durante muito tempo, ficou parcialmente 

fechado a qualquer tipo de manifestação cultural que não estivesse voltada a 

valorizar suas raízes. Dessa maneira, a estratégica localização desta comunidade, 

entre o rio, o mangue e a mata, proporcionou aos boitaraquences o desenvolvimento 

de práticas laborais diversificadas, as quais nasceram de um legado deixado pelos 

mais velhos.  

            Uma herança estabelecida entre a cultura e a geografia do lugar, 

preenchendo uma relação íntima entre o Homem e a Natureza. A ancestralidade se 

materializa na realização da produção familiar direcionada a uma agricultura de 

subsistência, associada à tradicional atividade extrativista da piaçava e uma oficial e 

preponderante atividade pesqueira, que ainda hoje serve como base de sustentação 

comercial entre o quilombo e as cidades circunvizinhas.  

            A comunidade permite uma relação intrínseca com a natureza ao mesmo 

tempo em que as relações são tecidas e vivenciadas pelos sujeitos. Se tornou muito 

comum às famílias boitaraquences viverem da mesma forma que seus 

antepassados. O manuseio da terra continuou a ser tradicionalmente usado, de 

acordo com o modo das gerações passadas, houve algumas (re)elaborações  e 

(re)adaptações, mas sempre envolvendo respeito e valorização a natureza. Além do 

respeito e valorização a natureza, há imbricado nas ações cotidianas o respeito e a 

valorização ao outro. Numa ação individual, todo o coletivo se envolve, participa, 



 
 

opina, é uma forma de crescerem juntos, acentuando relações de sociabilidades que 

compõem de forma necessária, saber, lazer e trabalho. 

            Neste espaço, a memória tornou-se uma herança, através da qual manteve-

se viva a história e as tradições orais tornaram-se mais estáveis, com o recurso do 

“testemunho transmitido verbalmente de uma geração para outra” (VANSINA, 

1982.p. 157), uma espécie de orientação para o comportamento local, transmitido 

boca a boca, boca a ouvido entre as gerações, num processo em que os mais 

velhos ensinam aos mais novos. São histórias contadas na hora em que os homens 

colhem a piaçaba, no momento em que as mulheres catam e separam a piaçaba, na 

transformação da piaçaba em artesanato, na pescaria, debaixo da árvore ao redor 

do clarão da fogueira, nas noites de lua cheia ou no cotidiano da criação dos filhos, 

saberes ensinados e transmitidos entre os boitaraquences.  

           Uma relação de participação entre Homem e os ancestrais que compõe a 

Natureza. Uma relação vivida e entendida como um saber herdado dos ancestrais. 

Neste contexto, podemos analisar sobre a ideia de herança ancestral, em que 

alguns saberes podem ser considerados como “heranças de tudo aquilo que nossos 

ancestrais vieram a conhecer” (BOKAR apud BÂ, 1982. p. 181) e foi registrado 

através da memória dos “porta-vozes” locais, saberes transmitidos pela oralidade ou 

aprendidos por uma observação contínua. Para Gusmão (2001), esta “herança 

quilombola resulta assim do fato de cada grupo negro ter desenvolvido práticas de 

resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num 

determinado lugar” (GUSMÃO, 2001.p. 343).  

           Observando alguns critérios diferentes e indenitários, uma cultura de 

resistência como o desdobramento de uma herança ancestral, materializada em um 

conjunto de práticas culturais, entre elas, a valorização de elementos da natureza, 

as trilhas na floresta, a identificação de determinadas ervas, o plantio ou a retirada 

de uma determinada lavoura, a terra certa para este ou aquele tipo de plantio, não 

só em Boitaraca, mas em “muitas regiões brasileiras, alguns quilombolas e grupos 

de fugitivos acabaram quase reconhecidos como camponeses” (GOMES,2005.p. 

33). No caso de Boitaraca, o tempo certo para a retirada da piaçava, com suas 

sucessivas etapas de beneficiamento, e a necessidade em garantir a sobrevivência 

mantiveram vivos vários saberes, a exemplo dos conhecimentos sobre as tábuas de 

marés, a orientação astral em que a lua é referência, bem como a necessidade em 

conhecer o curso das águas, envolvendo o rio e o mar. 



 
 

              Desta forma, numa comunidade quilombola que tem suas raízes fincadas 

na terra e no rio, o território emerge impregnado por dois aspectos: a funcionalidade 

e a subjetividade, que são regidos por elementos culturais, historicamente 

compartilhados. Um espaço funcional, porque os boitaraquences cultivam os 

recursos naturais que garantem a sobrevivência material e Subjetiva devido ao 

simbólico-cultural existente na comunidade. 

            Por estes critérios, o território em questão é mais que um simples lugar, pois 

não é só a morada dos boitaraquences na terra, é um lugar que passa a ser 

concebido como um patrimônio ambiental, e confunde-se com suas próprias vidas. A 

terra se torna uma ideia de “herança, mas também um (re)aprendizado das relações 

profundas entre o homem e o seu meio” (SANTOS, 1996.p. 261). 

 

1.3.1 – O RIO 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 
      FOTO 7 – Rio Mutumpiranga, Boitaraca – Nilo Peçanha/BA 
      Fotografia: Mille Fernandes, 2007. 

 

 

            Fonte de energia vital, o rio em Boitaraca representa longevidade. A água 

doce é um importante elemento na vida da comunidade. Há quem diga que a água 



 
 

do rio Mutumpiranga, fundida à lama do mangue, possua poderes diversos. Uma 

maneira de (re)elaborar o pensamento ancestral dos boitaraquences, os ligando à 

terra e ao céu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  FOTO 8 – Rio/Mangue Mutumpiranga, Boitaraca – Nilo Peçanha/BA 
  Fotografia: Mille Fernandes, 2007. 
 

 

            Os mais velhos dizem que a “água e a lama significam vida e renovação”. 

Uma frase que nos remete ao pensamento africano sobre o surgimento do homem 

na terra. A água, que vindo das “nascentes” no entorno da mata, tem como 

finalidade prática abastecer o uso doméstico, aliviar a sede, limpar o corpo e matar a 

fome, tem também uma função simbólica: manter viva uma cultura milenar que une a 

população. Numa comunidade que nasceu e se desenvolveu entre as águas do rio e 

as matas, a água representa um ancestral, uma “mãe”, que alimenta a comunidade 

e de onde a população retira parte do seu sustento, como os variados tipos de 

peixes e mariscos. 

            O rio Mutumpiranga é referência na história do grupo e, como já vimos, está 

presente na explicação histórica do lugar. Águas que viabilizaram a fuga dos 

escravizados e o intercâmbio social e comercial com cidades vizinhas. Por muito 

tempo esta comunidade ficou parcialmente isolada, tendo como formas de 



 
 

deslocamento “trilhas” na mata e as canoas que faziam o percurso para cidades 

litorâneas em rotas simultâneas entre o rio e o mar, transportando mercadorias e 

pessoas. Desta forma, os dois elementos da natureza, terra e água, estão 

diretamente relacionados à sobrevivência de Boitaraca.  

 

1.3.2 – A PIAÇABA 
 
 
 

"Planta não fala, mas é viva. Quando chego aqui dou bom dia a todos”.16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    
      FOTO 9 – Sr. Nael na plantação de piaçaba, Boitaraca – Nilo Peçanha/BA 
      Fotografia: Mille Fernandes, 2006.           
 
 
 
 
 
           Pedir licença, conversar com as plantas é um ritual constantemente usado 

como forma de saudar os elementos da natureza que mantém viva o físico, o 

                                                           
16 Entrevista concedida pelo Sr. Nael, em 2006. 



 
 

fisiológico e o simbólico da população na comunidade. No caso específico de 

Boitaraca, a piaçaba, assim como a atividade pesqueira foram os elementos 

tradicionalmente utilizados nas regulares trocas mercantis, entre os boitaraquences 

e o seu entorno social. Segundo Gomes (2005) uma das características fundamental 

dos quilombos:  

 
Foi [...] a paulatina gestação de uma economia de base camponesa. 
Os quilombos procuravam fixar-se não muito distante de locais onde 
pudessem efetuar trocas mercantis. Mesmo quando procuravam 
refúgios em [...] florestas, não permaneciam isolados. Desenvolviam 
atividades econômicas que se integrariam à economia local 
(GOMES, 2005.p. 33). 

 

 

            Internamente, em Boitaraca, o trabalho com a piaçaba, vai além das práticas 

mercantis, ele pode ser entendido como uma marca culturalmente distintiva para o 

grupo. Uma marca que foi herdada pela presença africana e indígena e que 

ultrapassa o pensamento econômico capitalista. Plantar, colher e produzir utensílios 

com a piaçaba é uma maneira de (re)atualizar a memória e transmitir os saberes às 

crianças e aos jovens da comunidade.           

            A piaçaba ou piaçava, planta nativa da região do Baixo Sul baiano é a 

palmácea nativa, cientificamente denominada por Palmal ou Attaba Funifera Martius, 

uma espécie endêmica, que predomina esta região sob forma de bosque17. Attalea 

Funífera Martius é uma espécie natural da Mata Atlântica, cujo termo de origem 

Tupi, significa “planta fibrosa” (BUENO, 1982 apud VINHA; SILVA, 1998), no 

quilombo de Boitaraca, é uma fonte de sobrevivência, pois a sua “lida” diária é um 

saber que foi tradicionalmente herdado de uma cultura afro-ameríndia, traz viva a 

cultura divulgada pelas diferentes gerações.  

            O manejo desta planta na região sul da Bahia é uma herança cultural 

atribuída aos índios tupinambás (BUENO, 1982 apud VINHA; SILVA, 1998), que 

utilizavam o trançado para fabricar objetos, o que mais tarde foi adotado pelos 

negros escravizados, trabalhadores rurais e pescadores para suprir as necessidades 

de produção de uso próprio como chapéus e tapetes, geralmente confeccionados 

pelas mulheres.  

                                                           
17Área de Proteção Ambiental do Pratigi. Plano de Manejo. Zoneamento-Ecológico-Econômico 
(Plano de Gestão). 2004. p.308. 



 
 

            Ao longo do tempo, o processo de extração e processamento desta planta 

nativa garantiu o sustento dos boitaraquences e estabeleceu uma divisão sexual de 

papéis. Na atividade, de extração e processamento da piaçabeira, ocorre uma 

tradicional divisão sexual de funções. Para tanto, cabe ao homem as funções de 

“tirar” ou “apanhar” as piaçabas. Estes desenvolvem “o trabalho de corte, 

enfadamento, amarro e transporte,” 18 um trabalho artesanal e perigoso, que requer 

rapidez e habilidade. A imagem que segue, propicia uma melhor compreensão desta 

realidade vivenciada pelos trabalhadores da piaçava.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
             FOTO 10 - Tirador de piaçava, Boitaraca – Nilo Peçanha/BA 
            FONTE - Acervo icnográfico da Cooprap, s/d. 2006. 

 

 

            Na observação in locu, a atividade de colher a piaçaba é um trabalho de 

risco. Os “apanhadores” fazem uma passarela com duas talas da palma e 

atravessam de uma árvore a outra com rapidez. Baseada na conservação de 

técnicas, a colheita, exige desenvoltura corporal e muita atenção. Como ilustres 
                                                           
18Área de Proteção Ambiental do Pratigi. Plano de Manejo. Zoneamento-Ecológico-Econômico 
(Plano de Gestão). 2004. p. 254. 



 
 

equilibristas, os “apanhadores” passam o dia colhendo a piaçaba e contando 

histórias para seus filhos, que fazem questão de acompanhá-los na “lida”, num turno 

oposto a escola. As elaborações de saberes são geradas nos momentos de 

trabalho, uma prática proveniente de um legado transmitido de uma geração para 

outra.     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FOTO 11 – Sr. José separando a piaçava          FOTO 12 – Piaçaba beneficiamento 
Fotografia: Mille Fernandes, 2006                       Fotografia: Mille Fernandes, 2006 
 
 

 

 

            No tradicional trabalho com a piaçaba, verificamos uma divisão sexual de 

atividade. Assim, após o corte, enfadamento e amarro, a piaçaba é transportada 

para dentro da comunidade, e tem início o trabalho de processamento do vegetal. 

Um segundo momento do trabalho com a piaçava, é a fase do beneficiamento do 

produto. Uma função feminina, que compreende uma variedade de atividades 

desempenhadas pelas “catadeiras” e “penteadeiras” de piaçaba.  

 

 



 
 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
 
                  
                        FOTO 13 – Mulher Penteando a piaçava 
                      FONTE: Acervo icnográfico do IDES, 2006 

 

 

            Em Boitaraca, o beneficiamento da piaçaba, concretizado pelas mulheres, é 

realizado em área livre, locais denominados por catador. A maioria destes locais 

chamados de catador estão localizados à beira do rio. Há outros casos, em que o 

catador é adaptado a um espaço doméstico, um terreiro ou o quintal de uma casa. 

Vale salientar, que a necessidade de ser próximo ao rio ocorre porque, muitas 

vezes, as “catadeiras”, depois de pentear a piaçaba colocam-na na água para 

inchar. Uma maneira de dar resistência à planta na produção de vassouras ou na 

cobertura de casas ou quiosques.  

            As “catadeiras” no processo de intercambiar suas experiências relata que na 

comunidade, o trabalho com a piaçava, se aprende desde pequeno: “aprendi vendo 

minha mãe catar e pentear a piaçaba” 19. Perante esta informação, percebemos que 

o trabalho de processamento da piaçaba, é uma função feminina, mas envolve os 

                                                           
19 D. Celina Neves Assunção, 74 anos natural de Boitaraca, catadeira/penteadeira de piaçava e 
marisqueira. Entrevista concedida a autora em Boitaraca, no dia 05.09.2006. 



 
 

filhos menores que, ao acompanharem sua mãe na labuta diária, apreendem o 

conhecimento prático de forma longa. 

            Depois de todo o trabalho de beneficiamento, as “catadeiras” separam uma 

quantidade de piaçaba que será utilizada para a fabricação de vassoura, outra para 

o uso em coberturas de casas e quiosques e uma outra quantidade, com fibras mais 

grossas, para a produção do artesanato.  Uma produção que começou tímida, hoje, 

possui uma cooperativa que reúne mais quatro comunidades quilombolas; duas da 

cidade de Nilo Peçanha – Boitaraca e Jatimane, e duas da cidade circunvizinha 

Ituberá – Lagoa Santa e Ingazeira. Cooperativa que contribui para divulgar o 

trabalho belíssimo destas mulheres. Mulheres que utilizam as mãos não somente 

para trançar as fibras do vegetal na produção de lindos utensílios, mas para trançar 

saberes que enriquece a aprendizagem de seus filhos.  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         FOTO 14 – As catadeiras produzindo artesanato 
         Fotografia: Mille Fernandes, 2006. 
 
 
 
 



 
 

            As mulheres, ao ar livre, usam toda sua criatividade para produzir as mais 

belas bolsas, fruteiras, cestas, mandalas, jogos americanos, argolas e tudo mais que 

se pode imaginar. Curioso observar, que os desenhos frequentemente utilizados na 

confecção do artesanato tem sempre o sentido espiral. Numa análise sob a leitura 

simbólica dos valores africano-brasileiro (LUZ, 2003b) esta disposição do espiral 

pode se referi a linhagem, ao início, meio e fim de gerações que se sucedem e que 

aprendem as lições deixadas por suas mães, avós, tias e madrinhas.  

            Apreender as coisas da terra é condição para a existência comunal, garantia 

de sobrevivência na “lida” com o rio e com a piaçaba, mantém viva uma tradição 

africana na divisão sexual de papéis, na cultura de subsistência e nas suas 

referências simbólicas. Um espaço territorial de aprendizagens onde a posse e 

fixação à terra parecem ter sido resolvidos em um tempo distante, pelos 

antepassados e o chão é vivido em coletividade com base em fronteiras imaginárias, 

segundo as quais  o espaço se tornou um  “todo” amplo e variado entre a terra, o 

mar, o mangue e o rio, e os saberes aprendidos com os ancestrais são ali 

considerados como uma herança imaterial. 

 

 
1.4 – FESTEJOS CULTURAIS: GERANDO SOCIABILIDADES, CONSTRUINDO   

IDENTIDADE E (RE)ATUALIZANDO A MEMÓRIA 
 
 

             O catolicismo português trouxe para o Brasil diversas imagens de santos, os 

quais a população negra transformou em “símbolos de sua fé em Deus, de sua 

paciência apesar de tudo, de sua dignidade em situações de extrema miséria e 

degradação” (HOORNAERT, 1977.p. 369). Estes santos, além de sacralizar a vida 

brasileira e lhe conferir estatuto de cristandade, nos engenhos e, sobretudo, nos 

quilombos serviram de escudo protetor de sua fé, se revelaram como uma 

configuração “importante de anúncio da mensagem aos pobres” (HOORNAERT, p. 

1977.p. 398) e aos sofredores. Uma estratégia de sobrevivência das suas religiões 

de origem africana. 

            Em Boitaraca, o catolicismo foi (re)criado a partir dos valores de origem 

africano-brasileiro. A devoção que é dirigida a Santo Antônio, a Nossa Senhora da 

Conceição ou as outras diversas manifestações religiosas ocorridas no interior da 

comunidade são (re)elaborações de um catolicismo marcado por práticas 



 
 

espetaculares externas da fé, presentes nas pomposas missas, nas procissões 

cheias de alegorias, nas festas, nas músicas, danças e fogos de artifícios. 

            As festas, organizadas por esta comunidade em homenagem aos Santos 

Padroeiros e de Devoção, são momentos máximos da vida dos boitaraquences. São 

manifestações que intercambiam energias entre os homens e as divindades, num 

processo em que não se separa o tempo passado do tempo presente.   

           Segundo do Adeílda Assunção: 

 
As festas de Tradição em Boitaraca, é uma forma de lembrar do 
passado, principalmente a Dança da Velhinha é uma forma cultural 
de valorização das pessoas da comunidade. Cada movimentação 
que a gente faz e passa para os nossos filhos e netos, ficará para 
sempre vivo na comunidade, porque são nossas vidas colocadas em 
ação todos os dias, (...) uma prática de vida deixada pelos nossos 
avôs e pais20. 
 
 
 
 

           No capítulo anterior foi discutido a variedade cultural das práticas laborais 

como vínculos de sociabilidades dos boitaraquences, marcada por uma forte ligação 

entre a terra e a preservação do meio ambiente. Uma forma de viver singular desta 

comunidade, considerada como uma herança africana deixada por seus 

antepassados. A partir das vivências proporcionadas pela pesquisa pude perceber 

que este legado cultural não se restringe apenas às práticas laborais, pois em nome 

de suas crenças e de seus valores, os boitaraquences celebram e festejam suas 

tradições. 

             Ao entender que, em território brasileiro, o universo destas manifestações 

culturais pode ser percebido como um resultado dialógico das variadas raízes 

culturais afro-ameríndia e até mesmo europeia, no caso específico desta escrita, as 

manifestações culturais e religiosas desenvolvidas no interior da comunidade são 

abordadas sob o enfoque da perspectiva de uma cultura negra que luta e vem 

lutando para coexistir na contemporaneidade. Estas manifestações culturais e de fé, 

realizadas pela comunidade fortalece a identidade dos boitaraquences. Assim, a 

narrativa de Dona Adeílda, possui um corpo de vivências e linguagens que dão 

sentido profundo à existência comunitária é uma forte marca de pertencimento, que 

traduz um conjunto de fenômenos articulados entre si, que se desenrolam, ao longo 
                                                           
20 Dona Adeílda, 66 anos. Entrevista concedida em 2006. 



 
 

da vida, em contexto afetivo, social e cultural, podendo ser metaforicamente 

comparado à arte de navegar em meio à tempestade.  

           Para Gusmão (2001) as “manifestações culturais e tradições, (...) têm servido 

para preservar o espaço físico e social, (...) daqueles que primeiro instituíram a 

comunidade quilombola” (GUSMÃO, 2001.p. 346), acrescentaria aqui, que estas 

manifestações culturais não servem somente para preservar o espaço físico e social 

de Boitaraca, como também fortalece a identidade, elevando a autoestima dos 

boitaraquences.  

            O desvendar das manifestações culturais dos boitaraquences nos permite 

analisar os múltiplos significados e mensagens envolvidas nas organizações lúdicas 

de suas expressões culturais, como os festejos do Tríduo de Santo Antônio, da 

Padroeira Nossa Senhora da Conceição, do Enterro do Ano Velho e da 

Armação e Queima das Palhas dos Presépios – uma variação da festa aos Reis 

Magos – que tradicionalmente é celebrado pela comunidade de Boitaraca. Uma 

outra forma de manifestação cultural, que pode ser entendida como uma 

etnocenologia, é a Dança da Velhinha que traz em sua temática, ensinamentos 

sobre valores comportamentais dos mais velhos de Boitaraca, aqui entendidas como 

uma forma lúdica de (re)atualização da memória que, não se limitando à oralidade 

dos mais velhos, se apropria de outras formas de comunicação, a exemplo destas 

expressões artísticas que atuam na interface entre a ludicidade e a memória. Afinal, 

uma linguagem cultural pode assumir várias formas de comunicação. 

            Estas linguagens culturais que assumem várias formas de comunicação, 

encontram na Armação dos Presépios, na Queima das Palhas, no Tríduo de Santo 

Antônio, na Dança da Velhinha e na festa da Padroeira Nossa Senhora da 

Conceição, formas de perpetuar o legado deixado por seus ancestrais. Uma história, 

que se constrói, cotidianamente, desde o início da vida de cada geração, a cada 

ação, a cada palavra, num longo processo que se inscreve em um contexto 

específico e se (re)constrói de forma coletiva, ao longo do tempo, na qual o 

ambiente e tudo que o compõe são coautores de suas próprias aprendizagens. 

             Neste contexto, o espaço festivo na comunidade desponta como um local 

privilegiado que faz intercâmbio entre passado/presente/futuro, ao mesmo tempo em 

que mede diferentes dimensões, como a fantasia e a realidade, ou o sagrado e o 

profano, pode transcender as esferas do educar, da política, lazer, estética, tradição, 



 
 

e até do trabalho. Todas estas dimensões podem ser entendidas como uma forma 

de coexistência. 

 

1.4.1 – Armação do Presépio e Queima das Palhas  
 
            Segundo Abreu (1999), na historiografia brasileira, a temática da festa é um 

“atraente caminho para se conhecer uma coletividade” (ABREU, 1999.p. 38), e, de 

maneira específica, as “festas religiosas emergiram dos estudos de história cultural 

como um local privilegiado para se pensar o exercício da religiosidade popular e sua 

relação dinâmica, criativa e política” (ABREU, 1999.p. 37), permitindo observar 

valores, comportamentos de uma determinada coletividade.  O festejo da Armação 

do Presépio de Natal e da Queima de suas Palhas é uma comemoração produzida e 

(re)elaborada por toda uma coletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         FOTO 15: Presépio Natalino – Igreja de Nossa Senhora da Conceição/ Boitaraca 
         Fotografia: Mille Fernandes, 2012. 
 
 

 

             Na primeira semana do mês de dezembro, os boitaraquences Armam o 

Presépio natalino para a chegada do Menino Jesus. O Presépio contém imagens de 



 
 

santos da igreja, de Maria e José – pais de Jesus – e todas as personagens que 

contemplam o imaginário da igreja católica referente ao nascimento de Cristo, mas 

contém, em grande quantidade, muitas palhas que preenchem a manjedoura, a 

lateral do Presépio e outros espaços, os quais o Presépio abrange. Estas palhas são 

consideradas pela comunidade como símbolo de cura, pois servirão como remédio 

após serem queimadas. Vale salientar, que o Presépio é armado na igreja – 

coletividade, e, é armado também, nas casas dos moradores – individualidade. 

            Depois da celebração natalina, marcada por uma essência cristã católica, os 

boitaraquences organizam uma festa assinalada pelo colorido da cultura africano-

brasileira, a qual eles chamam de Queima das Palhas dos Presépios, no dia 06 de 

janeiro, num estado de coletividade, característico dos dias festivos, em que a rotina 

diária é rompida, a comunidade de Boitaraca desarma os presépios, recolhendo as 

palhinhas na igreja onde são armazenadas até à hora da festa. Durante o dia, o 

entra e sai de casa em casa marca a inquietação das matriarcas, que unem às suas 

atividades laborais o preparo dos comes e bebes que será saboreado por todos, na 

finalização do festejo.  

            À noite acontece a missa na Igreja e, logo em seguida, a festa ganha a rua, 

num espetáculo de cantos, danças e saudações. Toda a comunidade dão-se as 

mãos ao redor de uma imensa fogueira que aos poucos, embalada pelas músicas 

entoada pela comunidade, vai queimando as Palhas dos Presépios que foram 

colocadas ali. Neste mesmo local, cada família fica responsável em trazer um prato 

típico para compor a mesa. Uma abundância de comida e bebida é servida à 

comunidade, enquanto uma estonteante chuva de fogos alcança os céus, 

comemorando o dia de festa.  

            O festejo da Queima das Palhas dos Presépios pode ser entendido como 

uma tradição de resistência, encontrada como uma cultura viva não só em Boitaraca 

como também, em Jatimane e em São Francisco, comunidades quilombolas com 

estreitos laços de consanguinidade com Boitaraca. Resguardando as 

particularidades culturais destes quilombos, eles apresentam em comum o fato de 

considerarem este festejo como fruto de uma experiência escrava vivida na região 

do Baixo-sul baiano, uma análise que nos remete a afirmação de Gomes (2005) 

quando diz que “a cultura quilombola é uma extensão da cultura escrava” (GOMES, 

2005.p. 270-271). 



 
 

            Dessa maneira, ao se tratar de uma celebração ao Deus Menino, a qual foi 

(re)criada pela comunidade de Boitaraca podemos garantir que o festejo das 

Queimas das Palhas carregam elementos do imaginário escravista. Estes elementos 

africanos estão presentes na música, na dança, e nos cânticos da festa, marcando 

um encontro cultural entre a fé e o profano. Dentro de Boitaraca, esta manifestação 

cultural é uma festividade tecida no cotidiano dos trabalhadores da piaçaba, que 

inspirados numa tradição religiosa e cultural (re)inventam aspectos significativos 

desta celebração natalina, numa mescla de cultura e devoção. 

           Neste sentido, Gusmão enfatiza que as “festas, danças, rezas, mantêm e 

atualizam a memória histórica, a identidade pessoal e coletiva, além de ensinar aos 

mais novos o significado e a razão da vida partilhada com a terra e com os parentes” 

(GUSMÃO, 2001.p. 346), o que reforça os elementos de uma cultura de resistência 

explícita no espaço da festividade em Boitaraca, lugar propicio para reforçar valores 

locais expressos nas atitudes, nos gestos e comportamentos da comunidade. Para 

compreender mais o contexto e significado da festa a professora da comunidade, 

Arlete Souza do Rosário, nos esclarece que: 

 

 
É uma festa muito gostosa, nós nos reunimos na primeira semana de 
dezembro, armamos na igreja um Presépio grande, representando o 
nascimento do Menino Jesus. Depois as pessoas armam seus 
presépios em casa, que vai até o dia seis de janeiro, com a queima 
das palhas. Juntamos todos e queimamos as palhas do presépio que 
significa que Cristo nasceu, viveu e morreu por nós e que está vivo 
dentro de nós. (...) A queima das palhas é uma tradição antiga, as 
pessoas mais velhas dizem que era um costume desde o período da 
escravidão e nós mantemos até hoje. No final da Queima, cada 
pessoa da comunidade com seus paninhos recolhem as cinzas e 
guarda, pois os mais velhos sempre nos ensinou que as cinzas 
servem para curar.21 

 
 

           A professora nos explica que os presépios são armados seguindo as leis da 

igreja, a partir da primeira semana de dezembro e recolhido seis de janeiro, com a 

festa aos Reis Magos. Inicialmente, é uma celebração natalina marcada pelo 

catolicismo, porém o seu encerramento é celebrado com base na tradição local, com 

muita comida, bebida, cantos e danças e onde as cinzas são benzidas e guardadas 

                                                           
21Profª. Arlete Souza do Rosário. Entrevista concedida a autora em Boitaraca, no dia 06.08.2006. 



 
 

para o uso no caso de uma picada de cobra, de escorpião ou qualquer emergência 

de saúde.          

            As informações contidas no depoimento da professora nos faz analisar as 

informações sobre uma dinâmica de interatividade entre elementos da cultura luso-

europeia e seus valores católicos da festa, adaptados à sobrevivência de uma 

tradição local, fruto de um antigo costume assimilado por toda comunidade como 

sendo uma tradição escrava. Estas informações culturais, contidas no depoimento, 

expressam a mescla de valores que validam os comportamentos destes sujeitos 

históricos, ressaltando que houve uma (re)significação nas práticas culturais e 

religiosas, mas em algum momento da história houve uma conversão, uma mudança 

na cosmovisão deste povo, que optou ou foi forçado, através da catequese, a mudar 

a sua relação com o sagrado, todavia este catolicismo não foi absorvido de forma 

“intacta”, a sua aceitação “por parte dos africanos foi lenta e desigual, e mesmo 

quando parecem registrar-se manifestações de devoção à fé cristã, continuam a 

poder ser encontrados elementos do passado religioso africano em coexistência 

com as práticas cristãs” (SWEET, 2007. p. 225), enfim, o catolicismo foi (re)adaptado 

a arkhé africana.             

           A narrativa da professora Arlete Souza do Rosário e as práticas ocorridas em 

Boitaraca nos remetem aos estudos de Souza M. (2002a) sobre a religiosidade de 

comunidades africano-brasileiras, quando aborda sobre o catolicismo negro, 

chamando atenção para a importância da religião cristã católica na África Centro-

ocidental entre os séculos XVI a XVIII, como resultado de um processo 

evangelizador empreendido pelo reino português. Sobre esta conversão católica, a 

autora esclarece:  

 
Se em territórios africanos (...) ocupados pelos portugueses (...) o 
catolicismo deixou discretos vestígios no período pré-colonial, na 
América portuguesa os africanos muitas vezes a ele se renderam, 
não sem recheá-los de contribuições de suas religiões tradicionais 
(SOUZA M., 2002a. p. 143).  

 
 

            O catolicismo faz parte de uma longa duração da história de alguns grupos 

étnicos africanos. Este catolicismo (re)significado teria sido fruto de um encontro de 

duas religiões, uma composição de elementos do cristianismo combinado a distintos 



 
 

elementos da cosmogonia dos povos bantos, definindo “as religiões que se 

formaram através de missões exploratórias empreendidas por Portugal, Espanha e 

Roma. Um encontro que adquiriu contornos mais significativos no território brasileiro 

onde o, parafraseando John Thornton (2004), “catolicismo africano”, criou raízes e 

prosperou, numa cultura dinâmica, em que ao longo do tempo, indivíduos e suas 

comunidades de várias procedências investiram em novos significados, ao 

ressaltarem suas diversidades culturais, mantendo viva suas crenças e hábitos.  

            De acordo com estas evidências, Souza M. (2002a) argumenta que no 

momento da forçada diáspora, este elemento religioso já fazia parte da bagagem 

cultural de muitos africanos escravizados e trazidos para o Brasil. Nesta perspectiva, 

Miranda (2006) contribui dizendo que os “valores e padrões culturais herdados da 

África incorporaram-se aos padrões religiosos da América portuguesa” (MIRANDA, 

2006.p. 80). Ou seja, os africanos e seus descendentes “naturalizaram o catolicismo, 

integrando muitos elementos que coincidiam com suas próprias mundividências” 

(SWEET, 2007.p. 238). Dessa maneira, baseados nestas semelhanças simbólicas, 

criaram formas únicas de catolicismo africano-brasileiro. 

            No período entre as festividades da Armação e Queima do Presépio de 

Natal, especificamente na virada do Ano Novo, acontece no quilombo uma 

manifestação cultural a qual os boitaraquences denominam como o Enterro do Ano 
Velho. Toda a comunidade, em especial as crianças, sai pelas ruas do quilombo 

carregando um caixão com um boneco vestido e com um nome votado pela 

comunidade, que representará o Ano Velho. Dessa forma, todo o quilombo caminha, 

entoando a seguinte música: 

 
Vamo, Vamo, Vamo 

Pela rua passear 
Enterrar o Ano Velho 

Que o Novo vai chegar 
 

Vamo, Vamo, Vamo 
Pela rua passear 

Enterrar o Ano Velho 
Que o Novo vai chegar 

 
 
 

            Segundo a professora Arlete Souza do Rosário esta é uma manifestação 

cultural que surgiu como forma de fortalecer a alegria da comunidade. Uma forma 



 
 

simbólica de se despedir do Ano Velho para receber com honrarias o Ano Novo. 

Assim, a professora acrescenta: 

 

 
A gente elege o nome do boneco, pensando em alguém da 
comunidade (...) fazemos uma votação e escolhemos o nome. Esse 
enterro é entendido como um momento alegre. É uma brincadeira. 
Fazemos o caixão, vestimos o boneco, colocamos tudo que ele tem 
direito. (...) Se possível colocamos características da pessoa que 
está sendo homenageada. Tem a viúva que vai do lado chorando 
lamentando a péssima pessoa que ele foi durante todo o ano. (...) 
Com o boneco, nós enterramos nossas tristezas, desejando que 
nossa alegria seja cada vez maior no Ano vindouro. 

 
 
 
 
            E no momento do enterro do Ano Velho toda a comunidade canta e dança ao 

redor do caixão, e ao enterrá-lo as crianças cantam:  
 

 

Adeus Ano Velho 
Feliz Ano Novo 

Que tudo se realize no Ano que vai nascer 
Muito dinheiro no bolso 
Saúde pra dar e vender 

 
Adeus Ano Velho 
Feliz Ano Novo 

Que tudo se realize no Ano que vai nascer 
Muito dinheiro no bolso 
Saúde pra dar e vender 

 

 

            Logo depois do enterro do Ano Velho, os boitaraquences retomam às 

festividades da Queima da Palha do Presépio de Natal. Percebemos que dentro de 

uma lógica própria, a cultura das populações negras construiu novas alternativas de 

sobrevivência, algo que só pode ser entendido na simultaneidade das dimensões 

onde resistência e contradições alimentaram o imaginário do povo negro, dando 

possibilidades aos grupos sociais (re)criarem, (re)inaugurarem e (re)estruturarem 

uma nova realidade às suas práticas culturais.  

 

 



 
 

1.4.2 – O TRÍDUO DE SANTO ANTÔNIO 

 

“Se queres milagres, 
implora confiante 

de Antônio o favor. 
Seu braço é tão forte 

que do erro e da morte 
destrói o furor…” 

 

 

 

  A vivência do sagrado representou para a história dos negros em diáspora, 

um forte indicativo de resistência e sobrevivência cultural. Tecido pelas contas e fios 

das miçangas africanas, o relacionamento identitário entre negros de etnias diversas 

foi vivenciado no Brasil, mesmo quando o sistema colonial ensinava que as mesmas 

contas prestavam-se à devoção católica. Os negros desafiaram os laços cristãos, 

rompendo-os nos espaços abertos pelo sistema colonial (LUZ, 2000) para, assim, 

tecerem as suas histórias de lutas, preservando seus vínculos identitários. 

           No espaço dialógico da festa, a população baiana escrava ou forra se 

apropriou de valores da religiosidade ocidental portuguesa e adicionou suas 

singularidades, mesmo porque “sabemos da insistência dos negros em fazer um 

mundo seu do lugar e hora de festejar, um mundo que desejavam sempre mais 

ampliado em tempo, espaço, formas gestos, jeitos, com abundância de dança, 

música, comida, dádivas e deuses” (REIS, 2002. p. 102).  

Foi por meio das estratégias de sobrevivência, possibilitada pelo culto religioso 

prestado às divindades das duas tradições religiosas, que o negro pôde reviver 

seu ethos africano, evocando suas memórias, incluindo rituais dentro e fora da 

igreja, e usando seus instrumentos de percussão na execução de suas músicas e 

danças. É por esse viés que podemos falar de um processo de coexistência vivido 

pelos boitaraquences devotos de Santo Antônio que, na tessitura da religião oficial, 

trançou a sua religiosidade a partir de uma cosmovisão africana, unindo rezas e 

festas em um só ambiente (LUZ, 2000). 

            No Brasil, os africanos “não permitiam que o caráter dos santos fosse 

petrificado pela igreja católica. Muitas vezes, transformavam as características dos 

santos, tornando-os mais humanos e mais receptivos às necessidades específicas 



 
 

da sua comunidade” (SWEET, 2007. p. 241). Em Boitaraca este processo não foi 

diferente, pois o quilombo tem Santo Antônio como o soldado guerreiro, que ajudou 

os escravizados a fugir da fazenda do Mutumpiranga, por conta da história de 

trabalho e luta dos negros por melhorias na qualidade de vida. Podemos observar na 

fala de Dona Maria Madalena, quando diz que “sua madrinha sempre contava que 

Santo Antônio protegia os negros fugidos, principalmente na hora de se esconder no 

mato. Era só o negro falar assim”: 

 
 
 

“Se milagres desejais 
Recorrei a Santo Antônio, 

Vereis fugir o demônio 
E as tentações infernais. 

 
Recupera-se o perdido 
Rompe-se a dura prisão 

E no auge do furacão 
Cede o mar embravecido. 

Pela Sua intercessão 
Foge a peste, o erro, a morte 

O fraco torna-se forte 
E torna-se o enfermo são. 

 
Todos os males humanos 

Se moderam e retiram 
Digam-no aqueles que o viram 
E digam-no os Paduanos22.” 

 
 
 
 

Os africanos escravizados ao tornarem humanos os santos católicos, 

modificando-os em defensores de suas lutas, transformavam estes símbolos 

católicos em espíritos de antepassados, porém, ao modo africano. Ainda que, os 

santos católicos não pudessem substituir os espíritos ancestrais africanos, de certa 

maneira, no imaginário da população africana, estes santos acabavam assumindo 

um lugar adjacente o que proporcionou um intercambio entre as crenças africanas e 

as crenças do catolicismo (SWEET, 2007). 

Não há como falar em cultura quilombola sem citar a organização dos festejos 

de santo, que são manifestações marcantes para a história de vida e de luta dessas 

                                                           
22 Escritos em que se narram virtudes dos religiosos e as recompensas que essas virtudes lhes 
mereceram nas suas existências passadas. 



 
 

pessoas. “(...) A presença dos santos na vida humana é considerada viva e atuante” 

(AZZI apud LUZ, 2000. p. 349), assim, a devoção se afirma como momento de 

agradecimento, mas também de resistência da cultura local, pois é através dela que 

compartilham os saberes religiosos, o respeito ao próximo e se posicionam 

enquanto sujeitos de direitos e de demandas. Dentro da comunidade, a festa de 

Santo Antônio é sinônimo de tradição, crença, fé e, sobretudo, de valorização da 

cultura negra. 

         A festa de Santo Antônio em Boitaraca não se restringe apenas as celebrações 

religiosas atuais, reúnem também ritos e costumes antigos, como os tradicionais 

benditos ao santo e a ladainha em latim cantado pelas rezadoras da região. Este 

acontecimento envolve todos os membros de Boitaraca e de seu entorno. As 

comunidades ao redor de Boitaraca e algumas pessoas de Nilo Peçanha vão 

homenagear o Santo Protetor dos escravizados.  

         Embora Santo Antônio não seja o padroeiro de Boitaraca, podemos dizer que a 

festa deste santo é a manifestação cultural mais representativa da religiosidade 

desses sujeitos, o culto ao santo com as rezas cantadas, se realiza em momentos 

especiais, cria um ambiente de devoção e crença que desperta e enaltece nas 

pessoas valores como a harmonia, fé, solidariedade, cooperação e partilha, além de 

potencializar o sentimento de pertencimento ao local, pois desde o preparo do altar 

do santo homenageado23, os festeiros recebem o auxílio de outras pessoas na 

elaboração das diversas tarefas, que se realiza a partir da aptidão e da habilidade de 

cada membro da comunidade, nada é imposto. Elas chegam e se agregam ao 

trabalho de preparação, de organização e de execução da festa. 

 É um momento de alegria, hora de lembrar os “antigos causos” que este 

festejo remete. “Causos” “da ‘cumade’ que pediu um marido ao santo casamenteiro, 

mas o marido bebia muito e não prestava”; “Da filha do ‘cumpade’ que era doida 

para arrumar um noivo, colocou o santo no sereno, e demorou para casar, porque a 

simpatia estava errada, era pra amarrar o santo de cabeça para baixo no pé da 

cama”. Entre risos, palmas, cantos e conversas, estas histórias são (re)atualizadas 

pela memória coletiva, e compõe o contexto da festa de Santo Antônio. 

    A reza em homenagem ao santo é realizada de forma cantada durante três 

dias. O ritual segue da seguinte maneira, no início da tarde o festeiro estoura fogos 

                                                           
23 Na comunidade de Boitaraca se homenageia Santo Antônio durante três dias do mês de junho: 11, 
12 e 13 (que é o dia do santo). Esses três dias é chamado de Tríduo de Santo Antônio. 



 
 

de artifícios indicando aos vizinhos que logo mais se reunirão para a reza. Esse 

artifício é um importante instrumento de comunicação para avisar a comunidade do 

entorno que moram a mais de 8 quilômetros de Boitaraca, “assim ao escutarem o 

barulho, sabem que está ocorrendo as festividades”24.  

     Os devotos se reúnem em volta do altar do santo e as mulheres entoam a 

reza. Cantam a primeira parte das rezas e as demais pessoas completam as frases, 

também de forma cantada, assim formam um coro, cantando as preces. E, o ápice 

dessa devoção é o momento da oração ao santo, finalizando as ladainhas com os 

homens. Ao término desse momento, novamente os festeiros estouram fogos 

comunicando que haverá a Dança da Velhinha, e em seguida o “alimento do corpo” 

mingau, mungunzá, milho cozido entre outros sabores de Boitaraca. Esses modos 

de cultivo da cultura são legados deixados pelos antepassados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       FOTO 16 – Altar de Santo Antônio – Casa de D. Andrelina Maria25 
       Fotografia: Mille Fernandes, 2012. 

 
                                                           
24 Dona Maria Madalena moradora de Jatimane 
25 D. Andrelina Mª. Souza Assunção, 78 anos. Moradora de Boitaraca. Entrevista realizada em 2012. 



 
 

     A religiosidade praticada pelos boitaraquences está relacionada a 

valorização da cultura negra. Uma cultura de luta que não depende da figura do 

padre ou do ambiente da Igreja para que seja realizada a reza e o culto ao santo que 

eles mesmos elegem para serem devotados. 

            Os boitaraquences são devotos desse santo "camarada". Acreditam, assim 

como seus avós e pais, na força que este santo possui de proteger a comunidade. 

Por isso, os boitaraquences precisam mostrar respeito e homenageá-lo, pois “(...) o 

santo atende aos pedidos que lhes são feitos, o que coloca o cristão na obrigação 

de cumprir as promessas feitas” (AZZI apud LUZ, 2000.p 349). Segundo o relato de 

Seu Nael, “o quilombo de Boitaraca sempre foi protegido por este santo e por Nossa 

Senhora da Conceição, que é a padroeira da comunidade”.  E assim, seu Nael 

prossegue contando:  

 

 
Sempre peço a Deus e aos Santos que me dê mais uns anos de 
vida para que eu possa viver com meus filhos. Meu amor maior são 
os meus filhos. Assim como meus pais me criaram, quero criar meus 
filhos. Para que eles vejam que eu estou vivo e ainda posso fazer 
qualquer coisa por eles e eles por mim26. 

 
 
 
 
             A comunidade, através das rezas aos Santos protetores de Boitaraca, 

pedem forças para vencer os desafios da vida, mantendo-os vivos para passar para 

seus filhos os ensinamentos, que os mais velhos deixaram como legado cultural. A 

aprendizagem é constante dentro do quilombo, tudo que é feito, seja nas festas 

cotidianas, nos almoços natalinos, no trabalho da pesca e da piaçaba, está inserido 

o “passar o saber”. As crianças e os jovens acompanham toda a movimentação da 

comunidade sem perder qualquer produção de saber. O saber da vida. 

            Em determinado momento, começam as cantorias e danças, e é assim que 

começa o conhecimento:  

 

 
Fui ao mato cortar lenha, 

Santo Antônio me chamou. 
Quando o santo chama a gente  

que fará os pecador. 
                                                           
26 Seu Manoel (Nael), morador de Boitaraca. 



 
 

 
            E todos, principalmente as crianças, na roda, respondem, acompanhando 

com pandeiro e tambor: 

 
Na porta da sala, 
tá me chamando. 

Oh gente danada,  
tá me xingando! 

Eu não sou daqui, 
Vou me arretirando. 
Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! 

Santo Antônio me chamou! 
 

 
 
 
1.4.3 – A PADROEIRA: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
 
            A cultura quilombola permeia, de fato, entre a tradição e a resistência 

cultural, ambas se completam em seu contexto. Podemos verificar no cotidiano dos 

boitaraquences essa viabilidade como forma de compreender os processos de 

afirmação da identidade cultural que ocorrem e se fortalecem no espaço da 

comunidade. 

             A festa de Nossa Senhora da Conceição, assim como a festa do Tríduo de 

Santo Antônio, (re)significa as tradições elaboradas pelos antepassados. Esta 

(re)significação preserva os costumes, crenças e ritos, desencadeando um processo 

de resistência cultural no interior da vida comunitária de um quilombo, que mantém 

seus espaços culturais socialmente criados e que busca afirmar suas tradições na 

sociedade contemporânea. 

            Processos estes que são identificados nos pormenores das relações 

estabelecidas pelos sujeitos, na maneira como se relacionam entre si e com seus 

cotidianos, nos laços de vizinhança, nas partilhas, na organização social para os 

festejos religiosos, na mútua cooperação entre as pessoas em prol do coletivo, nos 

detalhes observados dos objetos e hábitos cultivados e nas narrativas dos 

indivíduos, no modo como ocupam funções e realizam as tarefas conjuntas e, 

sobretudo, a identificação destes processos de afirmação da identidade cultural se 

verifica na tomada de consciência desses sujeitos, que se projetam na preservação 

e resistência de sua cultura através da memória.  



 
 

            Assim, percebemos a ideia de pertencimento, que fortalece a identidade e a 

união religiosa da comunidade através da narrativa de Rosemaria Assunção 27 

quando diz: 

 
Os mais velhos contam que quando os primeiros Negros chegaram 
aqui trouxeram a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Eles 
colocaram a imagem em local sagrado e rezavam pedindo auxílio e 
proteção. Depois da libertação, a reza passou a ser feita nas casas. 
Agora temos a Capela e procuramos manter a tradição. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
         
        
 
       
 
 
 
 
 
            
 
           
 
          FOTO 17 – Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Boitaraca 
          Fotografia: Mille Fernandes, 2007. 
 
 
 
 
 
           A narrativa de Rosemaria Assunção reconstrói a identidade da comunidade, 

não apenas como “relatos factuais” (Pollack, 1989), mas um trabalho de 

reconstrução de si mesmo, mediante a utilização da história oral, definindo seu lugar 

social e suas relações com os outros. O contar sobre a vinda da santa para a 

                                                           
27 Presidente da Associação  de moradores de Boitaraca. 



 
 

comunidade é uma maneira dos boitaraquences se mostrarem protegidos dos 

perigos e dos castigos provindos da época do cativeiro.  

            Hoje existe a igreja onde ocorrem os cultos religiosos e reuniões. Segundo, 

os moradores, essa igreja foi construída em 1992, e os moradores escolheram 

Nossa Senhora da Conceição como a santa protetora do local, por conta das 

histórias dos mais velhos, que compõe o cotidiano de Boitaraca, ao dizer que a 

imagem de Nossa Senhora da Conceição foi trazida pelos escravizados, ao fugirem 

da fazenda do Mutumpiranga. Podemos observar que a escolha desta santa está 

ligada ao fato dela ter intercedido pelos negros durante suas fugas.  

            Neste sentido, a história oral se impõe aqui como direito de participação 

social, vinculada ao direito de cidadania, pois garante sentido social à vida dos 

depoentes, que passam a entender a sequência histórica e se sentem parte do 

contexto em que vivem. Esse processo contribui como um entendimento de 

preservação a cultura, pois os boitaraquences estão preservando sua história, 

resguardando o motivo pelo qual continuam lutando por melhorias de qualidade de 

vida e maior reconhecimento social. Para esta comunidade resistir culturalmente 

significa criar estratégias de conquista de direitos sociais no espaço onde estão 

inseridos, além de potencializar os discursos em prol da ampliação dos saberes das 

crianças e da justiça social. Para Le Goff (1996), esta memória é um elemento 

essencial da identidade, individual ou coletiva. 

            Ao considerarmos a cultura negra como espaço de resistência, porque 

através dela retoma a historicidade vivida por essas pessoas, desde o princípio até 

os dias atuais, observamos que cada vez mais, diante do cenário globalizante em 

que a comunidade está inserida, esses grupos étnicos e culturais procuram 

alternativas de preservação de sua cultura e utilizam os espaços conquistados para 

potencializar suas manifestações culturais e religiosas com o intuito de afirmar suas 

tradições, buscando o benefício coletivo dos membros de toda a comunidade. 

           A religiosidade é um potencializador de uma tradição no espaço da 

comunidade, conforme conversas com as lideranças locais, verifica-se, por meio da 

narrativa, que uma festa religiosa mantém a devoção e é também uma forma de se 

fazer presente neste território. Por isso, os remanescentes de quilombo entendem 

que ter uma espiritualidade, cultivar os ritos religiosos da cultura popular dentro da 

comunidade é sinônimo de tradição, crença, fé, e, sobretudo, de valorização de sua 

arkhé africana.  



 
 

            O “tempo sagrado” da comunidade de Boitaraca é vivenciado por meio das 

festividades que são organizadas ao longo do ano. Esta festividade promove 

precisamente o deslocamento de atividades rotineiras de seus espaços como a casa 

e a igreja para outro local: a rua, criando, assim, a sensação de uma temporalidade 

diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FOTO 18 – Cortejo da Capela ao Sitio Abacaxi – Boitaraca  
            Fotografia: Mille Fernandes, 2007. 
 
 
 
 
 
            A festa é constituída por muitas atividades em homenagem à padroeira, 

como novenas, procissão, músicas e apresentações da Dança da Velhinha. Os 

quilombolas também preparam uma refeição para ser socializada com todos os 

devotos. Essas práticas religiosas fortalecem os laços familiares, propiciam as 

crianças e aos jovens da comunidade um contato com aqueles que, de alguma 

forma, têm histórias para contar e que dizem respeito diretamente à história da 

comunidade.  

            Assim, as histórias de família, percepções acerca do mundo atual e da época 

em que viveram a infância e a adolescência, experiências que enriquecem os 

aprendizes e servem como sugestões de soluções mais naturais de problemas de 

saúde e espirituais são relatadas pelos mais velhos que mostram que através da fé 

e da crença e na prática de alguns rituais é possível fortalecer a identidade, o viver e 

a aprendizagem numa comunidade. 



 
 

1.4.4 – A Dança da Velhinha 
 
 
 

No tempo da minha avó,  
Mulher gostava de um só,  

Usava trança e cocó,  
E não havia xodó,  

Os trouxas era bocó,  
Os namorados goió,  

Os homens davam um nó 
No tempo da minha avó.28 

 
 
 
            Para os boitaraquences, a dança e a música é uma (re)significação de luta 

da cultura quilombola, uma tradição que mescla alegria, respeito, divertimento e 

valoriza a memória como meio de transmissão dos valores e dos comportamentos 

da comunidade. A memória dos mais velhos se configura como um “reservatório” 

com força vital que guarda canto, emoção e histórias de ocupação e das formas de 

vida da população de Boitaraca, sendo o resgate destas histórias a tônica para o 

surgimento da Dança da Velhinha.  

          As festividades, principalmente a Dança da Velhinha, em Boitaraca, surgem 

como um processo cultural, ao mesmo tempo, que recria o cotidiano do grupo, 

registra a história da comunidade e suas transformações de geração para geração. 

É o que afirma Bakhtin quando diz que “(...) as festividades tiveram sempre um 

conteúdo essencial, um sentido profundo, exprimiram sempre uma concepção do 

mundo” (BAKHTIN, 1999.p. 7). Esse cotidiano de vivências individuais e coletivas da 

comunidade se torna um aspecto importantíssimo para um trabalho educacional 

efetivo.  

            A conservação da cultura de origem africana e as representações simbólicas 

dos boitaraquences no cotidiano cambiante da história fortalecem a arkhé da 

comunidade quilombola. Neste contexto, recolocando no foco a relação entre os 

festejos culturais e memória, quando foi perguntado a origem da Dança da Velhinha 

a professora Arlete Souza do Rosário respondeu que: 

 
Antigamente existia na comunidade o samba de roda, e algumas 
senhoras se sentiam tímidas para dançar, então só observavam o 
“levantar poeira” das comadres do samba. (...) Em homenagem a 

                                                           
28 Trecho da música que acompanha a Dança da Velhinha, no quilombo de Boitaraca. 



 
 

estas tímidas senhoras, os jovens da comunidade resolveram criar 
uma dança, em que se caracterizam de velhinhas. Com cajado na 
mão saem pela rua, cantando e dançando 29. 

 

 

           O trecho da entrevista atualiza certa memória cultural ao descrever a Dança 

da Velhinha, porque os componentes da dança reconstroem uma imagem sobre 

seus ancestrais, imagem positivada pela celebração da vida.  É dessa maneira, 

também, que a Dança da velhinha representa a comunidade de Boitaraca em outros 

espaços, e, que por outro lado, dá à comunidade a certeza de ter seu 

comportamento confirmado pelo grupo, nascendo, a partir daí, a construção 

identitária, relembrando o passado e (re)criando a tradição oral. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
    FOTO 19 – Coreografia Estilizada da Dança da Velhinha 
    Fotografia: Mille Fernandes, 2006. 
 
 
 
 
            Observamos na foto da coreografia estilizada e no trecho da música que 

acompanha a Dança da Velhinha, e que dá abertura a este momento de discussão, 

                                                           
29 Professora da comunidade de Boitaraca, entrevista realizada em 21.05.2006. 



 
 

que as representações coletivas do povo de Boitaraca influenciam no fortalecimento 

da tradição. São representações onde não existe uma linha que separe o tempo, do 

espaço, da verdade histórica e a causalidade. As festas, as danças, as músicas, as 

artes são representações simbólicas que até pela sua repetição esbanjam 

sabedoria. Repetições simbólicas que valorizam o cotidiano e podem se constituir 

em fontes para pesquisa e aprendizagem.  

            Poutignat (1998) afirma que “(...) a memória histórica sobre a qual um grupo 

baseia sua identidade presente pode nutrir-se de lembranças de um passado de 

dominação ou sofrimento compartilhado” (POUTIGNAT, 1998.p. 165). A identidade 

dos boitaraquences foi construída pela somatória de elementos simbólicos que 

compõe a história de luta desta comunidade, seja pelas práticas religiosas, seja 

pelas manifestações culturais, ou seja, pelas práticas laborais, todos estes 

elementos carregam consigo a força vital da cultura africana, a qual fortalece a 

coexistência deste povo.  

            Como numa concepção holística, a identidade dos boitaraquences pode ser 

compreendida como uma totalidade integrada, nunca reduzida a unidades 

fragmentada. Ao “se falar em identidade de uma cultura tem-se que localizá-la num 

determinado tempo e espaço e no interior de um grupo étnico, que por sua vez, essa 

identidade estaria articulada a uma identidade nacional, determinada historicamente” 

(GADOTTI, 1995.p.19). Quando pensamos no ambiente em que Boitaraca se 

constituiu, podemos compreender a fundo que identidade étnico-cultural é essa que 

os boitaraquences preservam com tanta originalidade. Existe uma igualdade de 

pertencimento para esta comunidade que cimenta este grupo social no tempo e no 

espaço e que os “define em relação a algo que lhe é exterior, diferente” (GADOTTI, 

1995.p.19) de outros grupos sociais: suas práticas culturais. 

          “Para que haja verdadeiramente cultura, não basta ser autor de práticas 

sociais, é preciso que essas práticas sociais tenham significado para aquele que as 

realiza” (CERTEAU, 1995.p.8).  Em Boitaraca, as práticas culturais desenvolvidas 

são valorizadas como aprendizado provindo de uma herança ancestral africana e, 

que para esta comunidade, tem um grande significado. Nesta perspectiva, podemos 

observar que a busca pela valorização cultural faz com que a herança ancestral do 

povoado de Boitaraca tenha em seu âmago o conceito formado acerca da identidade 

de seu povo.  



 
 

            Quando Dona Adeílda Assunção, no início do subcapítulo sobre festejos, nos 

diz que “as festas de Tradição em Boitaraca, é uma forma de lembrar do passado, 

principalmente a Dança da Velhinha, que é uma forma cultural de valorização das 

pessoas da comunidade”, ela reforça um corpo de vivências e de linguagens que dá 

sentido à existência de Boitaraca. Uma linguagem carregada de marcas de luta, que 

traduz um conjunto de fenômenos articulados entre si, e que se desenrolam, ao 

longo da vida, em contexto afetivo, social, cultural e educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 FOTO 20 – Coreografia estilizada da Dança da Velhinha 
 Fotografia: Mille Fernandes, 2006. 

 
 

 
 
 
            Ao ensinarem os mais novos a dança e a música é interessante perceber que 

não existe um protocolo a seguir no modo de dançar, pois cada um é respeitado na 

sua própria individualidade, ou seja, no modo em que cada um conduz o gingado, os 

passos. Não se diz está certo ou errado, mas se valoriza a técnica e a arte de cada 

um. Esse respeito ao outro facilita o aprendizado da juventude porque se considera 

as diferenças e as diversidades individuais. O único condicionamento da Dança da 



 
 

Velhinha é libertar o corpo para a folia, porque fazendo isso, estão mais perto da 

essência de qualquer manifestação cultural, que é a emoção, o respeito ao outro e o 

afeto.  

            Esta manifestação cultural pode ser entendida também com uma prática 

espetacular, porque a Dança da Velhinha é uma manifestação de rua, um traço 

específico da comunidade de Boitaraca, onde escritas e leituras ocorrem no 

encontro entre plateia e um conjunto de samba de roda durante uma execução. 

Músicos, dançarinos e plateia se entendem, reconhecendo a melodia no inicio da 

performance para a seguir, improvisar de forma livre, cada um à sua vez, mantendo 

sempre e quase que escondida na multidão de notas acrescidas e improvisadas, a 

linha melódica de fundo. “Existem tantas práticas espetaculares no mundo que se 

pode razoavelmente supor que o espetacular, tanto quanto a língua e talvez a 

religião, sejam traços específicos da espécie humana” (PRADIER, 1996. p. 21-22). 

Aqui, a leitura das criações do improviso é cheia de surpresas e até mesmo de 

improvisações por parte dos leitores/espectadores. 

            A Dança da Velhinha, por si só, é a escrita e a leitura da comunidade de 

Boitaraca através da performance do corpo dos dançarinos, que impregnados por 

sua cultura, tentam mostrar, de maneira espetacular, a herança africana passada de 

geração para geração. É no corpo, com sua cultura, sua técnica, seus símbolos, 

onde ocorre a constituição de uma unidade na comunidade. Estas formas 

alternativas de escrita desafiam uma capacidade diversificada de leitura do mundo 

num jogo incessante do ser humano entre os aspectos individual e social, ao mesmo 

tempo em que permeados por eventos, signos, significados e simbolizações.  

            Essas escritas incorporam-se ao longo das vidas cotidianas dos 

boitaraquences, a partir dos eventos específicos através dos quais nos deparamos 

com cenas que muitas vezes se desvelam em espetáculos, às vezes, organizados 

socialmente até mesmo em cenas de rua. Esta ideia de cena de rua encontra uma 

interessante ressonância com as ideias de Certeau (1990) a respeito das categorias 

de espaço e lugar. Para Certeau (1990), lugar é aquilo que tem sua própria cultura, 

já o espaço é aquilo que é socialmente construído. Suas características são 

dinâmicas, dependendo do momento e do conjunto de pessoas em presença. Aqui, 

a Dança da Velhinha traz em sua dinâmica este movimento de ações arraigados na 

cultura do lugar. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 FOTO 21 – Apresentação da Dança da Velhinha 
 Fotografia: Mille Fernandes, 2008. 
 
 
 
 
 
            Para compreender a Dança da Velhinha como uma cena de rua a partir de 

um aglomerado de múltiplos elementos socioculturais presentes, tanto como 

espectadores-observadores quanto como observadores participantes do espetáculo, 

todos contribuindo para a organização social de tudo que envolveu, nesse palco, a 

incorporação das “senhoras tímidas” numa roda de samba. Luz (2003b) caracteriza 

este espaço-rua como: 

 
Referência simbólica de um outro espaço que pode ser associado a 
cosmovisão negra principalmente (...) onde tradicionalmente foram e 
são desenvolvidas pelas comunidades africano-brasileiras atividades 
econômicas e sociais sobredeterminadas  por esse espaço 
caracterizado como rua. A rua se constitui simbolicamente num 
território que contribui fortemente para atualizar nas comunalidades a 
visão de mundo, as condutas, ações e relações sociais herdadas dos 
antepassados africanos (LUZ, 2003b. p.35). 

 

 



 
 

           A partir do exposto, observamos que a Comunidade de Boitaraca, lugar 

geometricamente definido pelo urbanismo, é um palco “das práticas e dos 

comportamentos humanos espetaculares organizados” (PRADIER, 1996. p. 21-22).  

Desta mesma forma, ao pensarmos sobre o teatro que ocorre em Boitaraca como 

um teatro de rua, caracterizado por Pradier (1996) como etnocenologia, 

etnograficamente a Dança da Velhinha surge como um evento de significativa 

diversidade sócio-cultural. 

             A Dança acontece a partir do envolvimento íntegro dos participantes e essa 

emoção, afeto e respeito são transmitidas aos espectadores: nos sorrisos, na 

alegria, no modo como os participantes tremem as pernas, segurando a bengala, e 

sinergicamente vão balançando o corpo no ritmo dos aplausos e das músicas 

entoada, tudo é contagiante. Todo esse movimento é absorvido de forma tão intensa 

aos que dançam e aos que assistem as evoluções, que é impossível não se 

envolver com a cultura quilombola.  

               Essa cultura que é tão ampla e carrega consigo diversos aparatos 

simbólicos, se identifica pela pluralidade de sentidos que representam e que 

provocam com a dança, as memórias cantadas, a música, as gestualidades, as 

festas de santo e até mesmo as práticas laborais desenvolvidas no interior da 

comunidade, são elementos que (re)afirmam a diversidade cultural, o coletivo e a 

resistência cultural. Um aprendizado para as crianças e os jovens, como artifício de 

perpetuar a memória do povo, bem como, o movimento de preservação e 

reivindicação da cultura. 

            Na finalização da apresentação os participantes da Dança da Velhinha, 

juntamente com os espectadores cantam o que o grupo chama de Enrolador, este 

se caracterizou como o ápice da coreografia, assim com uma entonação forte as 

crianças cantam:  

 

 
Enrola enrolador, quero ver desenrolar 

Enrola enrolador, os velhinhos agora desenrolou 
Todo mundo já dizia que os velhos não saiam, 
Os velhinhos estão na rua com prazer e alegria 

Enrola enrolador, quero ver desenrolar 
Enrola enrolador, os velhinhos agora desenrolou 

 
 

 



 
 

            E como resposta às vozes das crianças, toda a comunidade responde como 

forma de despedida: 

 

 
Não vá minha velha, que você se molha 
No caminho tem lama, seu sapato atola 

 
Não vá minha velha, que você se molha 
No caminho tem lama, seu sapato atola 

 

 

 

            A dança e a música é hoje o símbolo da recuperação da cultura 

boitaraquence, o sinal mais evidente, o ruído alegre da cultura negra, tanto nos 

conteúdos, quanto nas suas formas de apresentação, se constituem em 

manifestações nascidas das tradições realizadas pelas populações provenientes das 

diásporas negras, o que envolve concepções, ideias, valores e normas 

comportamentais diferenciadas. Uma forma de respeito aos mais velhos.  

            Essas tradições são composições marcadas pelas cicatrizes da memória da 

escravidão, e que, consequentemente, são celebrações de resistência, trabalho e 

festa, algo que Gilroy (2001), chamou de “sublime”, essa capacidade redentora da 

dor, ou como as populações provenientes de diásporas conseguem transformar em 

alegria e humanidade, todo o sofrimento. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II – UM PÉ NO “QUILOMBO” E OUTRO NA “CIDADE”: O ITNERÁRIO 
METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 
 
 

É necessário entendermos a filosofia do conhecimento científico 
como uma filosofia aberta, como consciência de um espírito que se 
funda trabalhando sobre o desconhecido, pesquisando no real o que 
contradiz os conhecimentos anteriores... Antes de tudo precisamos 
tomar consciência do fato que a nova experiência diz NÃO à 
experiência anterior, sem isso toda evidência não se trata de uma 
nova experiência. (BACHELARD, 1966. p. 9) 

 
 
            Neste capítulo, faremos uma abordagem referente ao itinerário metodológico 

da pesquisa, elencando os principais teóricos e autores essenciais para a 

construção e fundamentação do trabalho. Dessa maneira, a metodologia científica 

utilizada neste trabalho demanda a renúncia aos próprios hábitos e lógicas, abrindo 

caminhos para uma pedagogia de ruptura e uma dialética da descontinuidade, a 

qual Bachelard (1966), na epígrafe, defende como uma semântica nova, que 

promove o aparecimento da consciência e dos múltiplos significados. 

            Como não podia deixar de ser, o procedimento bachelardiano propõe a 

escolha de uma filosofia aberta, que saiba dizer “não” aos sistemas totalizantes do 

passado. Ao mesmo tempo, convida os cientistas a evitar elementos subjetivos em 

suas pesquisas. Portanto, foi necessário neste trabalho, ainda que fosse difícil, 

liberar-me dos velhos hábitos do pensamento etnocêntrico e romper com a 

arquitetura conceitual e campos semânticos positivistas-empirista, que constituem a 

nossa formação acadêmica, para poder compreender as histórias do quilombo de 

Boitaraca, que expressam a identidade intensa de sua população. População 

quilombola, que persiste em assegurar, com muita dignidade, a sua alteridade 

civilizatória. 

           De tal modo, as reflexões de Bachelard (1966) nos alerta sobre a história 

positivista-empirista que impõe a finitude e a linearidade como estratégias de análise 

para pensarmos e decodificarmos a existência. Sobremaneira, durante o 

desenvolvimento do itinerário metodológico tive o cuidado de romper com os 

obstáculos teórico-epistemológicos da perspectiva etnocêntrica e do discurso que 

recalca e que inferioriza a existência do contínuo civilizatório africano-brasileiro, para 

conseguir compreender a posição dos jovens boitaraquences em relação a não se 



 
 

identificarem com a escola da “cidade”. Foi preciso primeiro compreender como 

ocorre o processo de educação destes jovens na escola do “quilombo” de Boitaraca, 

para depois analisar os processos educacionais do território em que se desenvolve a 

pesquisa. 

            Assim, a pesquisa se desenvolve no território: Grupo Escolar Nair Lopes 

Jenkins, situado na cidade de Nilo Peçanha, com observações que permitiram 

refletir sobre os processos didático-pedagógicos desenvolvidos nesta escola, os 

quais não permitem que os jovens boitaraquences se identifiquem com o novo 

espaço educacional. Porém, antes de adentrar o território da escola da “cidade”, 

passeei pela escola Rui Barbosa, situada no Quilombo de Boitaraca, uma maneira 

de analisar os processos didático-pedagógicos realizados no “quilombo” e como 

estes processos contribuem para o fortalecimento da identidade dos jovens 

quilombolas. É necessário sublinhar, que existem muitas questões importantes, que 

devem ser detalhadamente discutidas, quando se trata de pesquisar o universo de 

jovens. A minha preocupação central foi a de não interpretar a ação e a fala destes 

jovens a partir da lógica do pensamento dos adultos. 

            Para fundamentar a opção metodológica do trabalho, busquei amparo teórico 

na argumentação de André (1986; 2005), Ludke (1986), Velho, (2004); Minayo, 

(2002); Geertz, (1989) entre outros, que defendem que a pesquisa etnográfica é 

relevante por possibilitar um contato direto do pesquisador com a situação 

pesquisada, permitindo que sejam reconstruídos os processos e as relações 

configuradoras da experiência diária do universo pesquisado.  

            Neste contexto, o pé no “quilombo” e outro na “cidade” contempla meu 

itinerário metodológico utilizado para investigar estes dois territórios. Territórios com 

dimensões simbólicas que se construíram de maneira singular para cada realidade 

concreta, para cada grupo, permitindo o trânsito entre momentos diversos de 

histórias presentes e passadas, unindo não apenas situações vividas, mas pessoas, 

objetos e conhecimentos; realidades materiais e imateriais de compreensão de 

mundo (SODRÉ, 2002).  

            Desse modo, a análise da pesquisa procura identificar na escola do 

município de Nilo Peçanha, propostas pedagógicas que valorizem a arkhé 

civilizatória africano-brasileira dos jovens oriundos do quilombo de Boitaraca. Esta 

arkhé, termo grego utilizado por Sodré (2002) para caracterizar as culturas que, 

como a cultura negra, se funda na vivência e no reconhecimento da ancestralidade, 



 
 

cultua a origem, não como um simples início histórico, mas como o “eterno impulso 

inaugural da força de continuidade do grupo, estando no passado e no futuro, é 

tanto origem como destino” (SODRÉ, 2002. p. 153), convive com várias 

temporalidades, mas não promove “a mudança acelerada de estado” como quer a 

Modernidade.  

            Em Boitaraca, essa visão de reconhecimento da ancestralidade, estabelece 

uma continuidade entre deuses, ancestrais e descendentes, continuidade essa que 

se manifesta através dos ritos e dos mitos, sempre reiterados, mas com lugar para 

variações. Na escola do quilombo, conquista dos boitaraquences, o currículo é 

adequado a atender às necessidades de suas crianças e dos jovens, respeitando a 

ancestralidade e inserindo os rituais de devoção a Santo Antônio e a Nossa Senhora 

da Conceição. As festividades como a Dança da Velhinha e as práticas laborais de 

saberes e de sustento da população, também encontra espaço propicio para a sua 

circulação dentro da sala de aula. Ações didático-pedagógicas que contemplam a 

arkhé dos boitaraquences, fortalecendo a identidade de suas crianças. 

            Dessa maneira, para percorrer os caminhos que contribuísse no 

desenvolvimento dessa pesquisa para entender se há uma valorização da arkhé 

africano-brasileira na escola da “cidade”, nos centramos numa abordagem 

qualitativa, a qual Minayo (2007) nos explica que esta abordagem:  

 
(...) responde por questões muito particulares. Ela se preocupa (...) 
com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 
ela trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 
2007, p. 21, 22).  

 
 
 

A pesquisa qualitativa contribuiu muito para o desabrochar do meu trabalho, 

porque ajudou-me a aprofundar no mundo dos significados, das coisas que não são 

visíveis e nem dizíveis, as quais correspondem a um espaço mais profundo das 

relações, e necessita ser exposto e interpretado pelo pesquisador. Para tal 

compreensão, é importante ressaltar que os dados quantitativos e os qualitativos 

não se excluem, ao contrário, se complementam dinamicamente (MINAYO, 2007). 

“Entre eles há uma oposição complementar que, quando bem trabalhada teórica e 



 
 

praticamente, produz riqueza de informações, aprofundamento e maior fidedignidade 

interpretativa” (MINAYO, 2007, p. 22).  

            Nesta investigação, a pesquisa qualitativa se articulou entre os conteúdos, 

pensamentos e existência (MINAYO, 2007), consubstanciada ao uso de técnicas e 

instrumentos metodológicos de cunho etnográfico, que contemplou as 

características do objeto de estudo, possibilitando conexões subjacentes mais 

densas ao modo de ser dos procedimentos e das relações configurantes das 

experiências diárias dos sujeitos do contexto pesquisado, não disponíveis ao 

primeiro contato. Foi necessário também recorrer a metodologia da história oral, 

para, através das entrevistas, poder captar os ditos e os não-ditos dos 

boitaraquences. Em se tratando de um trabalho em uma comunidade quilombola foi 

essencial a colaboração das pessoas mais velhas da comunidade, bem como de 

suas lideranças, para compreender a dinâmica histórico-social de Boitaraca, o que 

de certa forma nos ajudou a chegar ao entendimento sobre os problemas 

enfrentados pelos jovens boitaraquences ao adentrar no universo escolar em Nilo 

Peçanha. 

            Para a compreensão e interpretação de tais vinculações, foi interessante 

levar em consideração o que propõe Velho (2004) como métodos de pesquisa 

qualitativos, “a observação participante, a entrevista aberta, o contato direto, 

pessoal, com o universo investigado” (VELHO, 2004.p.124). Métodos que me 

aproximou do campo de pesquisa e proporcionou uma análise mais apurada do que 

me propus, desde o início, a pesquisar. Neste trabalho, além do objetivo, o campo 

teórico que me subsidiou já expressava, em si mesmo, uma perspectiva, a qual tem 

suas raízes num movimento, que busca compreender o mundo da experiência a 

partir do ponto de vista dos que a vivem.  

            O enfoque qualitativo que se desenvolveu no percurso da pesquisa foi dado 

pelo referencial teórico, o qual me apoiei o tempo todo. Importante salientar, que a 

pesquisa qualitativa não segue sequências rígidas, assinaladas para o 

desenvolvimento da pesquisa quantitativa, e que a coleta e análise dos dados não 

são divisões estanques. Do mesmo modo acontece com o relatório final, que foi se 

constituindo durante todo o estudo e não apenas na etapa final da pesquisa 

(TRIVIÑOS, 1987). 

           Na construção de uma teoria em educação, é fundamental destacar que não 

conseguimos conhecer os problemas apenas pelo simples registro estático de 



 
 

eventos, sem chegar à sua essência, sem acompanhar seu movimento. Neste 

trabalho, o locus é o Grupo Escolar Nair Lopes Jenkins, em Nilo Peçanha, com 

todas as suas nuanças e dificuldades para atender jovens oriundos de comunidades 

quilombolas, em destaque os jovens do quilombo de Boitaraca.  

            Para adentrar no local investigado, a etnografia possibilitou um trabalho mais 

denso, estabelecendo relações, selecionando os informantes, mapeando os 

campos, transcrevendo textos (GEERTZ, 1979), criando novas possibilidades para 

se compreender o processo de educação dos jovens boitaraquences e dos jovens 

de Nilo Peçanha. Fazer etnografia, neste trabalho, significou ir além dos métodos e 

técnicas. É necessário destacar, que isso implica conceber a etnografia como uma 

opção teórico-metodológica que “não são (...) as técnicas e os processos 

determinados, que definem o empreendimento, o que o define é o esforço intelectual 

que ele representa” (GEERTZ, 1979, p. 15). Diante disso, “(...) a etnografia baseia 

suas conclusões nas descrições do real cultural que lhe interessa para tirar delas os 

significados que têm para as pessoas que pertencem a essa realidade...” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 121). De tal modo, é preciso reforçar que a participação do 

investigador como etnógrafo, implica o envolvimento da vida da própria comunidade 

em todas as suas coisas essenciais e acidentais. 

            Na busca em dar conta das questões propostas nesse trabalho, a pesquisa 

etnográfica, delineada nessa investigação se constituiu em dois níveis: o primeiro foi 

o nível macro baseado no enquadre descritivo-analítico de descrição densa, 

apresentado por Geertz (1989), que desvenda o tom e a qualidade da vida cultural, o 

ethos e o habitus do quilombo de Boitaraca, interpretando o sistema simbólico que 

orienta a vida e conforma os valores éticos deste grupo social em suas ações e 

representações acerca de como viver em um sistema social. E Isto significa estar 

junto nas situações vividas como possibilidade interpretativa dos ditos e não-ditos 

que se constituem como parte fundamental das aprendizagens vividas no quilombo, 

sem perder de vista a complexidade das relações de poder. O segundo, foi o nível 

micro baseado no enquadre analítico das interações face a face, apresentado nos 

trabalhos microetnográficos de Erickson (1971), um meio que foi eficaz como 

instrumento de sensibilização dos colaboradores inscritos no processo educativo de 

Nilo Peçanha, bem como o contato com os professores, e que, de certa forma, 

possibilita algo o qual se pode chamar de “reconhecimento” do outro como portador 

de uma cultura tão respeitável como qualquer outra. 



 
 

  Ao utilizar o estudo etnográfico em educação levei em conta o ensino e a 

aprendizagem dentro de um contexto cultural amplo, como a escola foi pensada não 

só a partir do que se passa no seu interior, mas também através das relações com 

as variáveis presentes no âmbito onde ela se insere.  

 A pesquisa da prática escolar cotidiana, do tipo etnográfico, se caracteriza 

fundamentalmente por um contato direto do pesquisador e permite reconstruir os 

processos e as relações que configuram essa experiência (ANDRÉ, 2003). Assim 

sendo, para apreender o dinamismo próprio da vida escolar foi preciso estudar as 

três dimensões deste cotidiano que estão inter-relacionadas – a institucional, a 

instrucional e a sócio-político-cultural, através das quais se procura compreender a 

dinâmica social expressa no cotidiano escolar. 

A dimensão institucional ou organizacional abrange toda rede de relações que 

se formam e transformam no acontecer diário da vida escolar. Já a dimensão 

instrucional ou pedagógica abrange as situações de ensino nas quais se dá o 

encontro professor-aluno-conhecimento. E por fim, a dimensão sócio-político-cultural 

que se refere aos determinantes macroestruturais da prática educativa. Nesse 

universo, a investigação de sala de aula ocorre sempre num contexto permeado por 

uma multiplicidade de sentidos que, por sua vez, fazem parte de um universo 

cultural que deve ser estudado pelo pesquisador. 

Através das técnicas da observação participante e das entrevistas que foram 

utilizadas com o suporte do estudo etnográfico, foi possível desvelar os encontros e 

desencontros que permeiam o dia-a-dia da prática escolar, descrever as ações e 

representações dos atores sociais, reconstruir sua linguagem, suas formas de 

comunicação e os significados que são criados e (re)criados no cotidiano do seu 

fazer pedagógico. E os documentos, neste trabalho, foram usados no sentido de 

contextualizar os espaços pesquisados, explicitar suas vinculações mais profundas e 

completar as informações coletadas através de outras fontes (ANDRÉ, 2003). 

            A coleta dos dados se estruturou pelos caminhos da pesquisa participante. 

Então, o papel da pesquisa participante foi definido como abordagem que me 

autorizou a estruturar o curso da observação, adotando uma postura menos ativista 

e mais interpretativa. Mesmo que o principal objetivo fosse a produção de 

conhecimentos voltados para o atendimento das exigências da comunidade 

científica, mantive o compromisso com a tomada de consciência pelos sujeitos, 

possibilitando que desvelassem sua realidade, estabelecendo relações amplas com 



 
 

os problemas da sociedade. Neste contexto, houve uma linguagem polissêmica, em 

que cada grupo de colaboradores – os jovens quilombolas, os jovens de Nilo 

Peçanha e os professores da Escola Nair Lopes Jenkins – pudessem negociar, 

reconstruir e reinventar continuamente a representação de si e do mundo. No caso 

específico dos jovens, as representações são expostas através das projeções de 

cada desenho, e no caso dos professores, através de suas narrativas, coletadas a 

partir das entrevistas caracterizadas, aqui nesta pesquisa, como uma “escuta 

sensível” (BARBIER, 2007). 

            A pesquisa teve seus dados coletados através de uma mescla de técnicas 

pertinentes à análise de documentos, observações direta do cotidiano da escola, 

observação participante, filmagens, pude colocar em prática a minha especialização, 

de dois anos e meio, em Psicopedagogia Clínica e Institucional, utilizando os 

desenhos projetivos de Jorge Visca (2008), como técnica para entender como 

pensam e sentem os jovens de Boitaraca e os jovens de Nilo Peçanha, o que 

possibilitou a captação do não-dito. Apliquei questionários, que permitiram a fruição 

espontânea das experiências individuais e realizei entrevistas abertas, buscando 

perceber o significado da memória e da oralidade para a perpetuação dos valores na 

comunidade de Boitaraca e para a incorporação deste conhecimento específico no 

currículo da escola de Nilo Peçanha. 

            Vale salientar, sobre a importância de trabalhar com desenhos projetivos, um 

instrumento que serviu para investigar os vínculos que o jovem pode estabelecer em 

três grandes domínios: o escolar, o familiar e consigo mesmo, pelos quais foi 

possível reconhecer três níveis em relação ao grau de consciência dos distintos 

aspectos que constituem o vínculo da aprendizagem. A maneira como o jovem 

percebe e interpreta o mundo. O desenho refleti as situações enfrentadas pelos 

jovens de Boitaraca e de Nilo Peçanha e, sobretudo, os aspectos fundamentais do 

seu psiquismo (VISCA, 2008).  

            Nesse processo não podemos ter uma visão linear de indivíduo e sociedade, 

porque a compreensão do contexto social é fundamental. Por isso, é que a pesquisa 

etnográfica possibilita uma completa aproximação entre pesquisador e objeto 

pesquisado. Foi indispensável contextualizar a realidade e me colocar sensível à 

diversidade das experiências socioculturais, pois os dados coletados no campo não 

poderiam ser analisados como um fim em si mesmo, foi necessário desvendar a teia 

de significados para compreender a realidade (GEERTZ, 1989). Isso não impede 



 
 

que se tenha uma preocupação social complementar, porque durante a observação 

participante, tive um compromisso com os atores da pesquisa e suas ações, como 

também, não poderia ignorar as próprias ideias, suas concepções ideológicas e 

afetivas (VELHO, 2004). 

            Dessa maneira, trazer para o contexto da sala de aula de Nilo Peçanha, as 

práticas sociais e culturais existentes na comunidade de Boitaraca, é trabalhar na 

dinâmica do vivido-concebido ou também conhecido como a dinâmica “da porteira 

pra dentro, da porteira pra fora”, legado histórico-político-cultural proferido 

metaforicamente por Mãe Senhora30, o qual trazido para esta produção acadêmico-

científica se constitui em estratégias necessárias para as atividades que primam em 

assegurar o contínuo civilizatório africano nas Américas. A dinâmica da porteira 

representa as fronteiras entre os valores característicos das civilizações africana e 

europeia, e Mãe Senhora compreendia, perfeitamente, que era imprescindível que 

pudéssemos transcender estas fronteiras, que demarcam a territorialidade africano-

brasileira e o espaço urbano etnocêntrico.  

            O abrir a “porteira para fora”, nesta pesquisa, é manter com excelência o 

repertório civilizatório cultural que compreende as elaborações de mundo do 

quilombo de Boitaraca, que indicam o alicerce e a continuidade de seus valores e 

linguagens dentro do ambiente escolar de Nilo Peçanha, estabelecendo um conjunto 

de informações em que as interpretações e análises abrangerão uma “perspectiva 

do universo simbólico” do quilombo, o qual valoriza a Dança da Velhinha, a Armação 

e a Queima das Palhas do Presépio de Natal, o Pau-de-Sebo, entre outras 

manifestações culturais, que podem atravessar as paredes da escola da “cidade”, 

fortalecendo a identidade dos moradores. Essa dinâmica metodológica agiliza, 

revisa, transforma e até mesmo rejeita teorias acadêmicas que, em muitos casos 

“em nome da chamada neutralidade, não permitem que o pesquisador veja 

criticamente as ideologias que deformam o complexo sistema civilizatório como fonte 

de sabedoria” (LUZ, 1998).  

            Essa metodologia é capaz de permitir um olhar e um sentir permeado de 

emoções, tornando-se um recurso indispensável para coleta de dados através do 

uso da memória coletiva e individual dos mais velhos. Nessa conjuntura, a “história 
                                                           
30  Oxum Muiwá, também conhecida como Iyami – Mãe Poderosa – Uma forte liderança na 
comunidade-terreiro do Ilê Axé Opô Afonjá, que instituiu lugares de legitimação de sua comunidade, 
assegurando o direito à alteridade do povo africano-brasileiro diante a sociedade de estrutura 
eurocêntrica. 



 
 

que está na memória dos mais velhos, bons narradores da saga de seus 

antepassados, [...] permitem voltar a um passado nem sempre presentes nos 

documentos escritos” (FUNES, 1996. p. 467).  

            Para trabalhar com memórias coletivas e/ou individuais utilizei a metodologia 

da história oral como fonte de pesquisa, isso nos levou a refletir sobre os estudos de 

Meihy (2005), o qual nos orienta que essa metodologia tem aproximado pessoas 

preocupadas com dois aspectos importantes da vida contemporânea: a inclusão de 

histórias e versões mantidas por segmentos populacionais antes silenciados, por 

diversos motivos, ou, que tenham interpretações próprias; variadas e não oficiais, de 

acontecimentos que se manifestam na sociedade contemporânea.  

         No intuito de manter e/ou preservar a tradição sócio-política, ética e estética 

dos boitaraquences, a oralidade mostra-se como uma rica possibilidade de 

interpretação dos fatos históricos, nos levando a uma visão singular de mundo, onde 

sua comunicação, segundo Luz (2000), “mantém acesso um processo interdinâmico 

pessoal e integral, que supera a comunicação escrita e valoriza a sabedoria 

ancestral africana” (LUZ, 2000. p. 67). Enfim, é indispensável que as práticas 

desenvolvidas pela comunidade sejam valorizadas como aprendizado provindo de 

uma herança ancestral africana.  

            Diante disso, justifico o uso da história oral nesse trabalho, pois foi imperativo 

levar em conta o contexto social e cultural onde a escola Rui Barbosa está inserida 

para compreender as redes de relações que estão imbricadas com o problema 

investigado na “saída” das crianças do “quilombo” para a “cidade”. Sendo assim, 

Meihy (2005) nos informa que a História oral:  

 
(...) É um recurso moderno usado para elaboração de documentos, 
arquivamento e estudos referentes à experiência social de pessoas 
e de grupos. Ela é sempre uma história do ‘tempo presente’ e 
também reconhecida como ‘história viva’(MEIHY, 2005, p. 17). 
 
 
 

É importante na construção do conhecimento compreender que as narrativas 

para a história oral são versões dos fatos e não os fatos em si. Não podemos 

confundir memória com história. Pois “a memória é um suporte para as narrativas de 

história oral, mas não é ela. [...] A responsabilidade documental da história oral é dá 

sentido à memória como tema para a história” (MEIHY, 2005, p. 62). É interessante 



 
 

salientar, que não existe resgate da memória, pois a memória é sempre dinâmica e 

mutável, sujeita às circunstâncias da vida. 

 
É a dinâmica da oralidade que separa a história da memória. É aí 
que se dá o papel da história oral como mediadora entre uma 
solução que se baseia em documentos escritos (história) e outra 
(memória) que se estrutura, quase que exclusivamente, apoiada na 
fluidez das transmissões orais (MEIHY, 2005, p. 62 e 63). 
 
 
 

            Neste sentido, a utilização da história oral no fazer etnográfico desta 

pesquisa deu suporte a estudos que utilizam a memória como fonte de investigação, 

animando-me no enfrentamento do desafio que foi construir uma análise cultural, 

tendo a memória local como base para esta interpretação. Mesmo porque, a tradição 

oral africana deixou impressa no inconsciente coletivo as marcas de civilizações 

milenares e de culturas diversas dos povos africanos, que aqui recriadas, 

constituem-se nos valores africano-brasileiros conservados e expandidos hoje 

através do povo negro. Antepassados de diversas etnias nos deixaram um legado 

cultural que se constitui a tradição viva, repassada de pais para filhos num processo 

dinâmico de transmissão e recriação (BÂ, 1982). Dessa maneira, a partir da 

memória dos velhos contadores da história local, foi possível descortinar um 

“mundo” social rico e diverso que não está escrito nos livros. 

Embora os documentos escritos também sejam fontes indispensáveis, para a 

reconstrução da história da comunidade, haja vista, que um diálogo com a história 

oral contribuiu significativamente na construção de uma visão crítica do 

conhecimento e da história. Para tal propósito, como pesquisadora, precisei “despir-

me” de minhas certezas e assumir uma postura de abertura ao novo, para que 

pudesse acolher os novos resultados e descobertas que surgissem em relação ao 

que estava sendo investigado.  

Nessa conjuntura, foi necessário ter paciência para poder lidar com as 

dúvidas e as incertezas e foi importante exercitar a sensibilidade para ficar atenta às 

variáveis, relacionadas ao espaço, as pessoas e a todo o contexto que estava sendo 

investigado, pois dessa maneira pude descobrir além do superficial e prosseguir nas 

observações, bem como, aprofundar num determinado ponto crítico quando fosse 

necessário (ANDRÉ, 2003). Por isso que o fazer etnográfico é importante, porque 



 
 

nos permite tentar ler os “[...] escritos não com os sinais convencionais do som, mas 

com exemplos transitórios de comportamento modelado” (GEERTZ, 1989, p.7).  

            Enfim, analisar as diferenças internas e os comportamentos dos moradores 

da comunidade de Boitaraca, bem como fornecer, através da observação direta e 

participada, subsídios metodológicos que consentem um acompanhamento 

prolongado e minucioso do cotidiano dos alunos da comunidade de Boitaraca na 

escola do município de Nilo Peçanha, observando a natureza dos detalhes, na sua 

inteireza, consubstancia em argumentos pertinentes e incomensuráveis, isto me leva 

a pensar que a cultura é concebida, aqui, como um sistema de símbolos 

construídos, que devem ser densamente descritos pelo pesquisador.  

 

2.1 – O UNIVERSO DA PESQUISA: Grupo Escolar Nair Lopes Jenkins 
 
            A escolha pelo Grupo Escolar Nair Lopes Jenkins aconteceu a partir de um 

estudo de caso, onde pude perceber que das quatro escolas urbanas do município 

de Nilo Peçanha, esta é a única escola que atende vinte e seis alunos quilombolas, 

sendo seis crianças de Boitaraca e vinte de Jatimane.  

            Assim como a comunidade de Boitaraca, Jatimane é uma comunidade 

quilombola, localizada também no município de Nilo Peçanha, Baixo-sul baiano – 

Costa do Dendê. Um quilombo constituído por “lavradores/pescadores, 

catadeiras/marisqueiras, que tradicionalmente sobrevivem do extrativismo 

sustentável da piaçava e da atividade pesqueira. (...) Arraial formado por 

aproximadamente 90 casas” (FERNANDES, 2009.p.13) habitadas pelos troncos 

familiares: Rosário e Assunção. As histórias que circundam o território de 

constituição de Boitaraca se entrecruzam com as histórias de Jatimane, seja nos 

laços consanguíneos, seja nos vínculos de sociabilidades, nas práticas laborais, seja 

nos rituais de fé.   

           Os problemas de preconceito e de discriminação enfrentados pelos jovens de 

Boitaraca ao saírem da escola do “quilombo”, são, de igual maneira, enfrentadas 

pelos jovens de Jatimane. Portanto, pensando numa possível proposta pedagógica 

futura para o trabalho de doutorado, o quilombo de Jatimane desponta nesta 

pesquisa, como uma forma de análise contra uma educação antirracista, algo que 

será retomado e discutido no V capítulo deste trabalho.   



 
 

            Dessa maneira, dois fatores foram de suma importância para que a pesquisa 

ocorresse no Grupo Escolar Nair Lopes Jenkins: primeiro, como os jovens de 

Boitaraca eram recebidos na escola da “cidade”, e segundo, com um olhar mais 

apurado sobre o desenho feito por uma jovem boitaraquence, despertou minha 

curiosidade sobre uma linguagem não-verbal, a qual retratava emoção, angústia e 

talvez descontentamento em ter saído da escola do “quilombo”, com toda uma 

pulção de vida, e, ao chegar na escola da “cidade”, não ter seus valores culturais 

respeitados. 

            Mantido pelo município de Nilo Peçanha, o Grupo Escolar Nair Lopes 

Jenkins foi fundado em 1978. O nome da escola, segundo relatos dos professores 

que trabalham na instituição, foi dado em homenagem à filha do prefeito na época 

em que a escola foi fundada. Não existem documentos que indiquem quem foi Nair 

Lopes Jenkins. Para alguns moradores do município, Nair Lopes Jenkins não 

morava em Nilo Peçanha, não possuía nenhum vínculo com a cidade; para outros 

moradores, Nair Lopes Jenkins, foi uma professora que trabalhou muitos anos no 

município e, sendo filha do prefeito da época, a escola ganhou seu nome. 

           Funcionando nos três turnos, com aproximadamente 450 alunos 

matriculados, atende jovens da zona rural de Nilo Peçanha, e jovens dos quilombos 

de Boitaraca e de Jatimane nas turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. 

Vale sublinhar, que os jovens quilombolas se concentram no turno matutino, isso por 

causa da organização do transporte escolar, que fica reservado a atender aos 

jovens das comunidades quilombolas e das comunidades rurais do município 

somente no turno matutino. Assim sendo, minha pesquisa se concentrou neste 

turno. 

 

 

 

 

 

 

 

             

   FOTO 22 – Faixada da escola da “cidade” – Nilo Peçanha/Ba 
   Fotografia: Mille Fernandes, 2012. 



 
 

            A escola localiza-se no centro da cidade de Nilo Peçanha. Possui 6 salas de 

aula, 1 sala de informática, 1 cozinha, biblioteca com sala de vídeo, 3 banheiros, 1 

sala ampla onde funciona, respectivamente, a secretaria, sala dos professores, sala 

de direção e sala de vice direção. Há também um pequeno pátio, situado ao centro, 

onde os alunos brincam durante o recreio e nas festividades organizadas pela 

escola. Existem espaços menores como depósitos e há uma grande área no fundo 

da escola, que será ampliada futuramente com salas de aula. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
    
 
    FOTO 23 – Área externa da escola – Pátio – Nilo Peçanha/Ba 
    Fotografia: Mille Fernandes, 2012. 
 
 
 
 
 

            A escola conta com 12 funcionários de apoio, entre merendeiras, porteiro 

e SG’s – Serviços Gerais.  Dispõe de 7 secretarias distribuídas nos três turnos. O 

quadro docente do Nair Lopes Jenkins é composto por 24 professores, sendo 3 

homens e 21 mulheres. Do quantitativo total, 12 professores possuem nível 

superior (licenciaturas); 12 possuem Habilitação em Magistério e estão em 

formação pela Plataforma Freire31. 

                                                           
31Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, destinado aos professores em 
exercício nas escolas públicas estaduais e municipais sem formação. Adequada à LDB, oferece 
cursos superiores públicos, gratuitos aos professores. Um resultado da ação conjunta do Ministério 
da Educação (MEC), de Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) e das Secretarias de 
Educação dos Estados e Municípios, no âmbito do PDE - Plano de Metas Compromisso Todos pela 
Educação.  
 
 



 
 

2.2 – Os Colaboradores da Pesquisa  
 
 

 
            Na principal etapa da pesquisa, quando adentrei pela primeira vez o universo 

escolar Nair Lopes Jenkins fui decidida a analisar a entrada, a adaptação e 

permanência dos jovens boitaraquences, que ao completarem o ciclo de Ensino 

Fundamental I no “quilombo”, são encaminhados para a escola da “cidade”. No 

decorrer das observações pude perceber, em diversas situações, que além dos 

fatores de discriminação sofridos pelos jovens boitaraquences, existia também, a 

negação dos jovens de Nilo Peçanha em relação a serem negros e o silenciamento 

dos professores frente às “brincadeiras” e discriminações existentes na escola. 

Analisar o processo de escolarização destes profissionais foi preciso, porque 

também tiveram seus corpos marcados pelas “brincadeiras” preconceituosas dos 

seus colegas e enfrentaram os silenciamentos e a discriminação dos seus 

professores. 

Os colaboradores da pesquisa foram os alunos de Nilo Peçanha, que, a partir 

das entrevistas e oficinas psicopedagógicas comporam as análises contidas no 

subcapítulo o “Olhar dos de dentro sobre os de fora”, bem como, as análises das 

entrevistas e oficinas psicopedagógicas realizadas com os jovens de Boitaraca 

contidos no subcapítulo o “Olhar dos de fora sobre os de dentro” e por fim, para 

compreender o silenciamento dos professores, coube uma análise das narrativas 

através das entrevistas concedidas. 

Sendo assim, os colaboradores são:  

 

• Jovens de Nilo Peçanha, estudantes do Ensino Fundamental II, 

compreendendo em torno de 5 alunos(as), distribuídos da seguinte forma: 

 

a) 6º ano – 1 aluna de 16 anos;  

b) 7º ano – 1 aluno de 17 anos; 

c) 8º ano – 1 aluna de 15 anos; 

d) 9º ano – 2 alunos de 14 e 15 anos. 

 

• Jovens boitaraquences, estudantes do Ensino Fundamental II, 

compreendendo em torno de 6 alunos(as), distribuídos da seguinte forma:  



 
 

a) 6º ano – 2 alunos de 12 e 13 anos;  

b) 7º ano – 2 alunos(as) de 14 anos; 

c) 8º ano – 1 aluna, de 14 anos; 

d) 9º ano – 1 aluno de 14 anos. 

 

• Professores do Nair Lopes Jenkins, 12 educadores que atuam do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental II, nos turnos matutino e vespertino, ministrando 

as disciplinas de Língua Portuguesa, Redação, Matemática, Ciências, 

História, Geografia, Artes, Inglês, Ética e Educação Física.  

 
 
2.3 – Pesquisa de Campo: Procedimentos e Coleta dos Dados  
 
            Para se chegar a algum lugar, é necessário “caminhar os caminhos” e foi 

nesse processo, enveredando pelos caminhos da investigação, que fui 

desenvolvendo as produções deste caminhar, sempre tendo como respaldo as 

questões e objetivos que nortearam o trabalho. Deste modo, o material de análise 

nasceu da utilização de diferentes instrumentos de pesquisa que culminaram na 

triangulação dos sentidos produzidos por estes, buscando a combinação de meios 

heterogêneos capazes de trazer à tona resultados contrastantes e/ou 

complementares que possibilitassem uma visão mais ampla do campo em estudo.  

            A “triangulação” dos dados é um recurso sistemático que dá um valor de 

consistência às conclusões da pesquisa, pela pluralidade de referências e 

perspectivas representativas de uma dada realidade (MINAYO, 2007). Dessa forma, 

os instrumentos de pesquisa utilizados foram: a observação participante, a 

entrevista semi-estruturadas, documentos e históricos da escola da “cidade” e 

oficinas e desenhos projetivos. 

           Por compreender que a implicação pesquisadora/atores e atrizes 

sociais/tema é algo verdadeiro e coerente para este estudo e por possibilitar uma 

aproximação aos colaboradores, acompanhando suas experiências diárias e, a partir 

daí, ter uma ideia sobre a visão de mundo, o sentido que os alunos boitaraquences, 

os alunos de Nilo Peçanha e os professores atribuem à realidade, à escola, ao 

saber, às suas identidades e, no caso específico deste estudo, como esse sentido, 



 
 

para os jovens de Boitaraca, é construído em uma interação direta com a escola da 

“cidade”.  

            Assim, durante todo o ano letivo de 2012, estive frequentando o Grupo 

Escolar Nair Lopes Jenkins, em visitas periódicas, nas quais realizei atividades de 

observação descritiva; estabeleci conversas informais com a diretora e a 

coordenadora da escola, docentes, discentes e funcionários; realizei entrevistas; fiz 

análises dos documentos e históricos da escola, do Projeto Político Pedagógico, 

Planos de Curso, e livros didáticos de História; participei de alguns eventos 

proporcionados pela escola. A maior parte do tempo de minha permanência na 

escola foi destinada à observação. A entrada e a saída dos(as) jovens 

boitaraquences, o instante de merenda, os horários vagos, as brincadeiras, o 

comportamento e as atitudes dos/as jovens de “dentro” (cidade) e dos/as jovens de 

“fora” (quilombo), a chegada e saída do ônibus escolar, foram momentos 

privilegiados de observações, que contribuíram para o rumo dado à pesquisa.  

          Esse esforço tinha como objetivo compreender a dinâmica de trabalho da 

escola Nair Lopes Jenkins, os processos de socialização, aos quais são submetidos 

os/as jovens tanto do quilombo quanto do município de Nilo Peçanha, e fundamentar 

a escolha dos sujeitos da pesquisa que constituiria a amostragem. As vantagens do 

estudo etnográfico, segundo André (1995), consistem em possibilitar ao pesquisador 

uma atitude flexível no período da coleta e a análise dos dados, o que me permitiu 

detectar ângulos novos no problema investigado. 

          Na entrevista semi-estruturada, por entender que a liberdade do percurso 

da entrevista permite um diálogo intenso entre os colaboradores envolvidos, bem 

como uma “escuta sensível” (BARBIER, 1993) ao que o outro tem a dizer, este 

instrumento se tornou um recurso metodológico bastante rico para a apreensão dos 

sentidos e significados que circundam a vida tanto dos jovens de Boitaraca, quanto 

dos jovens e professores de Nilo Peçanha.  

            Com os/as jovens de Nilo Peçanha além das entrevistas individuais, pude 

contar com o apoio das oficinas lúdicas psicopedagógicas, também individuais, 

para a produção dos desenhos projetivos, os quais puderam me ajudar a 

interpretar os silenciamentos e o processo de exclusão vivenciado pelos jovens 

negros no ambiente escolar. Para cada jovem a oficina foi desenvolvida em 3 

momentos, para analisar os Vínculos Escolares, Familiares e Consigo Mesmo, com 



 
 

duração de 30 minutos em cada vínculo, totalizando 1 hora e 30 minutos de oficina, 

de entrevista e de escuta pedagógica.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 
 
FOTO 24: Oficina Psicopedagógica                    FOTO 25: Oficina Psicopedagógica 
Fotografia: Mille Fernandes, 2012.                      Fotografia: Mille Fernandes, 2012. 
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                                      Fotografia: Mille Fernandes, 2012. 



 
 

             Durante as oficinas pude observar a maneira como os jovens de Nilo 

Peçanha percebem, interpretam e estruturam o material utilizado e como refletem 

sobre a situação vivida no cotidiano do Nair Lopes Jenkins, e esta forma de 

organização possui aspectos fundamentais do psiquismo de cada aluno. É possível 

desse modo, buscar relações com a apreensão do conhecimento como procurar, 

evitar, distorcer, omitir, esquecer algo que lhe é apresentado ou prejudicial. Pude 

detectar, assim, obstáculos afetivos existentes no processo de aprendizagem de 

nível geral e especificamente escolar e como se percebem dentro do universo 

escolar. (WEISS, 2007). 

            Com os/as jovens de Boitaraca o processo foi mais longo, porque além das 

entrevistas e oficinas lúdicas psicopedagógicas individuais, realizei entrevistas 
e oficinas em grupo, com o auxílio das produções dos desenhos projetivos tanto 

individuais como também em grupo. Uma forma de analisar como os jovens reagem 

individualmente aos processos de transição do “quilombo” à “cidade”; e a análise em 

grupo ajuda a interpretar os silenciamentos e o processo de exclusão vivenciado 

pelos jovens quilombolas no ambiente escolar. Para cada jovem a oficina foi 

desenvolvida em 3 momentos, para analisar os Vínculos Escolares, Familiares e 

Consigo Mesmo, com duração de 30 minutos em cada vínculo, totalizando 1 hora e 

30 minutos de oficina, de entrevista e de escuta pedagógica.  
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            A interpretação de cada técnica projetiva foi realizada em função do sujeito 

em particular (VISCA, 2008) e não foi necessário trazer para a pesquisa a discussão 

e a aplicação de todas as provas projetivas, coube a adequação e utilização 

somente das que eram necessárias para a observação: o trajeto dos alunos no 

ônibus, os momentos de aprendizagens com os colegas, os vínculos de afetividade 

com a professora do “quilombo” e com o/os professores da “cidade”. É importante 

destacar que o espaço escolhido para o desenvolvimento das oficinas lúdicas 

psicopedagógicas com os jovens do quilombo foi a escola de Boitaraca. Uma 

estratégia psicológica para que estes jovens rememorassem o tempo em que 



 
 

estudaram nesta escola, além de possibilitar uma análise mais aprofundada sobre a 

não-identificação dos jovens boitaraquences no ambiente do Grupo Escolar Nair 

Lopes Jenkins. 

            Quanto aos professores, entrevistei todos que atuavam no turno matutino e 

selecionei alguns do turno vespertino, porém, somente os que já tinham trabalhado 

com jovens oriundos das comunidades quilombolas. Realizei entrevistas semi-

estruturadas, tendo como base um roteiro básico que consistia em 24 questões32. 

Sobremaneira, como a pretensão da pesquisa foi a “escuta sensível” (BARBIER, 

2007), o roteiro serviu somente como um suporte para as narrativas, pois à 

proporção que os professores narravam suas experiências, processos de 

preconceito, silenciamentos dos seus professores e exclusão no período de 

escolarização, outras perguntas foram surgindo para atender as necessidades que 

aos poucos apareceram.   

            Foram entrevistados 12 professores, sendo 11 mulheres e 1 homem. As 

entrevistas, com duração média de 40 a 90 minutos, foram realizadas no interior da 

escola Nair Lopes Jenkins, em horários previamente agendados, de acordo com os 

dias das Atividades Complementares, conhecidas como AC’s. Vale ressaltar, que 

duas professoras do turno matutino, do quadro de professores que atuam com 

jovens quilombolas, se recusaram a participar da pesquisa, alegando 

indisponibilidade de tempo. Quanto aos professores que participaram da pesquisa, 

houve uma satisfação e disposição em colaborar com a pesquisa. 

            Todas as entrevistas foram realizadas e transcritas por mim, isto concorreu 

para que no decorrer das entrevistas com os professores, eu estivesse atenta as 

reações de cada entrevistado(a). Nestas reações fui analisando o significado das 

pausas, dos suspiros, dos choros, das hesitações, dos ritmos verbais e não-verbais, 

dos risos, das entonações e, principalmente, o significado dos silêncios. Estes 

elementos contribuíram para a compreensão dos discursos não verbalizados e 

algumas práticas frequentes dentro da escola do município: silenciamento em 

relação aos processos de preconceito existentes na escola. 

            Depois das análises das entrevistas, realizei uma oficina de formação 

continuada com os professores, refletindo sobre as angústias, anseios e desafios 

que surgiram durante as suas narrativas. A oficina de formação continuada foi uma 

                                                           
32 Vide Anexo I: o roteiro da entrevista para professores. 



 
 

maneira de instigar os professores a escolher criticamente os materiais que seriam 

trabalhados em sala de aula com os jovens negros e avaliar como o racismo surge 

no contexto escolar.  
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            Na fase de análise dos dados da pesquisa, cada entrevista e cada desenho 

projetivo permitiram o levantamento de hipóteses sobre os principais fatores que 

contribuem para a perpetuação do preconceito, discriminação e silenciamentos no 

cotidiano escolar: a falta de formação continuada para os profissionais da educação 

e a ausência de uma articulação entre os conteúdos da Lei 10.639/03 e a educação 

dos jovens quilombolas e dos jovens de Nilo Peçanha.  

 
 
2.4 – Trançando ideias e colhendo a Piaçaba: em busca dos dados relativos à 

transformação da educação na “cidade” 
 
 

              O desenvolvimento de uma investigação qualitativa, na qual se imbricam 

sujeitos e contextos escolares implica olhar esses sujeitos, participantes da pesquisa 

e esses contextos/cenários de pesquisa, ambos integrantes de uma totalidade, a 

partir de um cenário mais amplo, denominado contexto sociocultural. A cultura deve 

ser vista como uma teia, como um enredamento, que perpassa e se constrói com o 

sujeito (GEERTZ, 1989), atravessando suas vivências, suas pertinências, suas 



 
 

possibilidades, suas memórias e as suas interpretações das experiências vividas 

cotidianamente no ambiente escolar. 

            Ao analisar a dinâmica de ensinar e aprender através da “lida” com a piaçaba 

em Boitaraca, trago para o bojo desta discussão/pesquisa, o trançar e o colher, 

como uma forma autêntica de produção de saberes culturais, assim como o 

caminhar deste trabalho. Trançar ideias e colher a piaçaba, aqui, coube para os 

jovens boitaraquences, como o fluxo de energia para o percurso escolar 

quilombo/cidade: um entre-lugar identitário e delineado pelos deslocamentos 

geográficos, simbólicos e discursivos, construídos pela relação que se estabelece 

com o outro da/na escola e o outro de si mesmo, que emerge da alteridade 

produzida neste “terceiro espaço” (BHABHA, 1998). Focalizei o lugar da educação 

nos processos identitários destes sujeitos envolvidos na pesquisa, referindo aos 

processos educativos na sua dimensão formal e não-formal.  

             Na pesquisa, ao tratar das identidades a partir do lugar da escola na vida 

dos jovens negros de Nilo Peçanha, discuto o percurso inicial desses sujeitos na 

instituição escolar, um espaço do entre-lugar (BHABHA, 1998), o qual a sua 

representação social como negro está contida nos estereótipos, nos preconceitos, 

nos julgamentos, nos juízos, que são elementos ou objetos internalizados na 

consciência destes jovens, fazendo-os renegar seus corpos negros. Isto porque a 

representação em ser negro é “[...] estar entre aqueles cuja própria presença é 

‘vigiada’ – no sentido de controle social – e ‘ignorada’ – no sentido da recusa 

psíquica” (BHABHA, 1998.p. 326-327). 

            Quanto as análises referentes aos professores/colaboradores da pesquisa, 

as mensagens veiculadas às suas narrativas foram avaliadas por intermédio de 

alguns elementos do procedimento da análise de dados, encontrando respostas 

para as questões formuladas e também confirmar ou não, as afirmações 

estabelecidas antes do trabalho de investigação. Desse modo, a narrativa foi uma 

forma própria dos professores, participantes da pesquisa, tornarem-se sujeitos de 

suas práticas e pensamentos, o que certamente deu mais elementos para o 

delineamento da investigação etnográfica, em que o sujeito é visto em um contexto 

de vida que envolve em experiências individuais e coletivas. 

            Com a adoção dessa técnica de trabalho busquei levantar as informações 

mais evidentes, mas também, fazer com que a triangulação dos dados do trabalho 

pudessem desvelar informações mais profundas existentes nas suas interconexões. 



 
 

Contudo, as argumentações embasam a problematização das narrativas dos 

professores, produzindo inferências sobre qualquer um dos elementos da 

comunicação. 

            Nesse sentido, importa considerar que o conteúdo da pesquisa vai além das 

falas dos sujeitos, ele contempla também as não falas, o não-dito, as entrelinhas, 

além do que, as comunicações humanas de qualquer natureza trazem significativas 

informações sobre seus autores(as) em que subjaz  filiações teóricas, concepções 

de mundo, interesses de classe, traços psicológicos, representações sociais, 

motivações, enfim, expectativas. Afinal, tais autores(as) como sujeitos sócio-

histórico, produzem o contexto em que se inserem, mas também são por ele 

influenciados(as).  

            É com este olhar que esta pesquisa começa a refletir sobre a educação e 

seus paradigmas, notadamente os que tratam sobre a formação de professores e o 

exercício docente, têm se afigurado na contemporaneidade como aspectos 

permeados de complexidade e que, por essa razão, têm merecido múltiplos olhares 

no enfrentamento dos desafios em construir configurações teóricas e metodológicas 

que auxiliem aos pesquisadores da área educacional, na discussão do saber, saber 

fazer e do saber ser no interior de sua ação docente para evitar os silenciamentos, 

os preconceitos e as discriminações no espaço escolar.  

            Dessa maneira, buscar dados relativos à transformação da educação na 

“cidade” é pensar sobre o processo educativo do Grupo Escolar Nair Lopes Jenkins 

como um artefato passível de mudanças. Este espaço precisa trabalhar com os 

jovens negros nas suas histórias, com suas cores, suas percepções e trabalhar 

incessantemente, contra as excreções racistas alimentadas pelo currículo de base 

neocolonial a todo o tempo. O que vem sendo proposto em relação ao trabalho com 

as diferenças, inclusive pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, tem sido 

inócuo, vendo a tolerância, como uma proposta de atuação, e isto, é uma forma de 

não se fazer absolutamente nada em relação ao respeito à alteridade.  

            Nenhum jovem que possui uma marca da diferença quer tolerância, até 

porque não existe nada o que tolerar, mas sim, o que respeitar, tornando a diferença 

uma positividade. Buscar dados relativos à transformação da educação é dar 

condições para que todas as vozes, principalmente as sussurrantes falem e 

repercutam para que possamos escutar as vozes que por muito tempo foram 

emudecidas no currículo escolar. 



 
 

CAPÍTULO III – O ENSINO FORMAL NO QUILOMBO BOITARACA 

 
 
 

“A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do 
saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no 
homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a 
conhecer e que se encontra latente em tudo que nos transmitiram, 
assim como o baobá já existe em potencial em sua semente” (Tierno 
Bokar Apud Bâ, 1982. p. 181).  

 

 

           Neste capítulo, apresentaremos os processos educacionais que ocorrem em 

Boitaraca, levando em consideração todas as formas de viver, saber, sentir e agir, 

que circundam os vínculos sociais, de saberes e de sustento da comunidade, os 

rituais de devoção, as músicas e as danças, sustentados pela memória e elencados 

no primeiro capítulo, os quais são levados para o interior da escola como uma 

proposta didático-pedagógica inovadora e colocada em prática pela professora 

boitaraquence. 

         A educação formal sempre foi percebida pela comunidade de Boitaraca como 

elo que possibilitaria processar conhecimentos e adquirir experiências para poder 

penetrar no mundo das “letras”, sob o olhar destes quilombolas, entrar no “mundo 

dos brancos”. A memória viva dos “mais velhos” traz lembranças do tempo em que 

“o negro mais esperto conseguisse dominar um pouco que fosse a leitura ou escrita, 

se encarregava de ensinar seus ‘irmãos de cor’ a contar para saber comercializar os 

produtos da agricultura e a riscar pelo menos o nome”.33 Fator importante e de 

grande poder era saber ler e escrever o próprio nome, porque os libertava da 

“alcunha de ignorantes”.  

            Conhecer os signos da escrita, saber ler e escrever, para a comunidade, é 

uma forma de lutar e terem seus direitos reconhecidos por uma sociedade, que os 

oprimiu e os alijou do conhecimento durante muito tempo. Os direitos permaneceram 

e permanecem engendrados nas aspirações dos boitaraquences, os quais entre 

ausências, protestos e reivindicações, lutaram por uma escola dentro da 

comunidade, pois “para ter algum conhecimento as crianças tinham que sair da 
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comunidade e percorrer cerca de 22 km de caminhão, porque ainda não tinha o 

ônibus até chegar na escola de Nilo Peçanha”34.   

            A escola nomeada pela prefeitura, como Rui Barbosa, chegou a Boitaraca 

em fevereiro de 1995, dez anos antes de sua certificação como remanescente 

quilombola pela Fundação Palmares. Para que esta escola chegasse à comunidade 

houve muita luta. A professora conta que “foi um ganho para a comunidade, porque 

as crianças podiam estudar no quilombo sem ter que se deslocar tanto tempo num 

caminhão”. Mas a luta não parou por aí, a professora designada para trabalhar na 

escola do quilombo vinha da cidade de Valença e o currículo oficial de ensino não 

contemplava a realidade da comunidade. 

            Sabemos que o modelo de educação formal adotado pelo Brasil deixou de 

abordar aspectos importantes da cultura da população negra, excluindo-os do 

processo educacional (MENEZES, 2007). Como afirma Siss (2003), o Estado 

Brasileiro, historicamente, por meio de vários dispositivos legais, produziu uma 

estrutura institucional que deixou à margem do processo formal de escolarização a 

população negra. A partir da abolição, “os sobreviventes da escravidão de ontem e 

de hoje foram simplesmente submetidos a um sistema educacional monocultural 

eurocêntrico que nada tinha a ver com sua história, sua cultura e visão de mundo” 

(SISS, 2003.p. 10). Esse processo de submissão se caracteriza como uma violência 

simbólica tão marcante como foi a violência física imposta aos negros escravizados 

no período da escravidão. Este fato muito contribuiu para que a comunidade de 

Boitaraca começasse a pensar que tipo de educação era necessário para fortalecer 

sua identidade, suas raízes culturais no âmbito da escola Formal. 

            Caminhando rumo à valorização das experiências e tradições culturais, o 

trabalho didático-pedagógico desenvolvido na escola em Boitaraca procura 

(re)significar costumes, saberes, crenças, práticas laborais e rituais de devoção, 

formas diversificadas de trabalho e diversão que contempla o cotidiano da 

comunidade. Ao currículo oficial de ensino é incorporado, pela professora, as 

experiências de vida do quilombo como a Dança da Velhinha, o Pau-de-sebo, a 

Armação e a Queima do Presépio de Natal, Histórias, Rituais de trabalho, tanto nos 

conteúdos, quanto nas suas formas de apresentação, se constituem em saberes que 

apontam para fissuras e novas propostas, ao mesmo tempo em que enriquece as 
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reflexões pedagógicas da escola formal de Boitaraca acerca da sua herança cultural 

negra.  

            Na escola, a cultura de Boitaraca se agarra a memória, a oralidade e ao 

respeito à ancestralidade, para não deixar morrer o que lhe é próprio. É neste 

momento que acontece a relação entre a tradição oral, o saber local e a escola em 

Boitaraca. Aqui, a professora busca nas vivências cunhadas na tradição oral e por 

tudo que ela representa, marcas que se constituem em referências identitárias e em 

memórias que tomam por base outros saberes e experiências, diferenciadas 

daqueles saberes promovidos pela escola oficial de ensino. O conhecimento 

produzido na escola Rui Barbosa valoriza as origens da comunidade, as 

especificidades da cultura, a relação de proximidade com a terra. Isto porque, os 

boitaraquences entendem que é da terra e na terra se desenvolvem atividades vitais, 

plantio e colheita, marcos históricos e tradições, que coexistem neste chão de 

muitos anos de luta. 

           A abertura da escola para a captura de outras dimensões educativas que 

compõem os educandos da comunidade de Boitaraca pressupõe também, uma 

visão de mundo que não comporta as cercas de um currículo enquanto grade, mas 

como porta aberta para outras leituras, para outras práticas, que são práticas de 

viver e que geram saber.  

           Frente a todo este dinâmico presente na vida cotidiana de Boitaraca, a escola 

valoriza o que a comunidade tem a oferecer aos seus “filhos”. Uma educação que 

permite aos alunos viver na diferença e também na igualdade. E à professora, o 

prazer de dar sentido ao currículo oficial, enchendo-o de vida e (re) significando suas 

práticas cotidianas. 

 

 

3.1 – A ESCOLA RUI BARBOSA 
 

            A Escola começa a ser construída no Quilombo de Boitaraca em 1994 pela 

Secretaria de Educação e Cultura da cidade de Nilo Peçanha, com recurso do FNDE 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e conta hoje, com o apoio da 

Secretaria de Coordenação em Educação para as Relações Étnicorraciais. Desde o 

seu nascedouro, a escola se constituiu em orgulho para a comunidade. Ter uma 



 
 

escola num espaço de luta e resistência significava mais uma conquista para os 

boitaraquences. 

            Com o nome de Escola Municipal Rui Barbosa – nome escolhido pelo 

representante da prefeitura de Nilo Peçanha – a escola possui uma sala de aula, 

uma cozinha, um banheiro e funciona no turno vespertino, porque pela manhã, as 

crianças acompanham os pais na “lida”, na busca em apreender novas histórias do 

seu povo. A classe é multisseriada, atuando na pré-escola e no 1º ciclo do Ensino 

Fundamental I, com 15 alunos na faixa etária entre 4 a 12 anos. Classes 

multisseriadas são turmas constituídas por alunos de várias séries sob a 

responsabilidade de um único professor. 

            A localização da escola foi planejada para ficar na entrada da comunidade, 

“a visão do que encontrará no quilombo surge a partir da escola Rui Barbosa. Não é 

apenas o prédio, mas o diferencial de que em um remanescente de quilombo possui 

uma escola” 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  FOTO 37 – Frente da Escola Rui Barbosa – Boitaraca/Ba 
  Fotografia: Mille Fernandes, 2012. 
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          A comunidade de Boitaraca participa da vida da escola, demonstrando 

preocupação com o tipo de escolarização a ser oferecida e a existência do prédio 

escolar na comunidade reforçou todo o ensinamento que já é transmitido às crianças 

e aos jovens debaixo da árvore, durante a colheita da piaçaba, nos rituais de festa. 

Todos estes ambientes proporcionam a construção de saberes. Na fala da 

professora percebemos o objetivo principal da comunidade ao buscar o direito de ter 

uma escola na comunidade:  

 

 
Nos organizamos politicamente para obter o controle da escola e, o 
primeiro passo dado nessa direção foi a busca de apoio político e 
pedagógico junto à Fundação Palmares e a Secretaria de Educação 
do Estado da Bahia, através dos fóruns para as lideranças 
quilombolas. Não tivemos como mudar o nome da escola, mas o que 
seria ensinado dentro dela, sim36. 

 

 

            Na busca em ter sua cultura valorizada, esta comunidade quilombola, por 

intermédio de suas lideranças reivindicou uma “escola quilombola”, com o objetivo 

de ter um modelo de educação diferenciada, a qual incorporasse e legitimasse os 

seus saberes tradicionais, nesse caso, um currículo que contemplasse suas 

especificidades. Um currículo como lugar, espaço, território, condizente com a 

cultura local onde a escola está inserida (SILVA, 1999). 

            A construção da escola na comunidade teve como intuito criar possibilidades 

para os alunos aprenderem a ler e a escrever sem perder de vista suas essências, o 

que são e o que desejam ser. Por isso é que as questões culturais não podem ser 

ignoradas, sob o risco de que a escola cada vez se distancie do universo simbólico 

dos educandos (CANDAU 2005). 

            No jogo das ações e reações, a escola de Boitaraca atua com o objetivo de 

oferecer elementos que visem alterações/modificações necessárias no modo de ser, 

sentir e agir do grupo social com, o qual se encontra comprometida sempre que for 

preciso, e na busca do desenvolvimento e do bem-estar coletivo. 

 

 

                                                           
36 Entrevista da professora Arlete Souza do Rosário 



 
 

3.2 – MÃOS QUE FALAM: “COMO SE ENSINA E COMO SE APRENDE” EM 
BOITARACA  
 

 
Saber trançar os fios todos da piaçaba e contar para as crianças é 
aprender a matemática da escola, produzindo vida. Se eu não souber 
o que estou fazendo com a piaçaba me perco todo e tenho que 
começar tudo novamente (...) no contar a história pra as crianças, eu 
não posso me perder nas histórias, se não elas levanta chateadas e 
vão se embora. (...) Quando ficam, aprendem. (E. R, 81 anos). 

 

 

            Em se tratando de uma comunidade de arkhé africana, a oralidade, a 

memória e as tradições culturais tornaram-se importantes mecanismos na 

transmissão da história, dos saberes, dos fazeres e da formação de Boitaraca. A fala 

de um dos “porta vozes” de Boitaraca, que dá abertura a este momento de escrita, 

nos mostra a responsabilidade que os mais velhos têm em perpetuar a cultura da 

comunidade através das histórias contadas aos mais jovens.  

            Esta responsabilidade entrelaça o trabalho, quase sempre manual, ao contar. 

Enquanto os mais velhos trançam os fios da piaçaba para a sobrevivência 

financeira, contam as histórias para a coexistência da comunalidade. O contar 

histórias marca o movimento dinâmico do ensinar e aprender das crianças e jovens 

boitaraquences. É no trabalho com a piaçaba e no trato com o rio que os 

boitaraquences buscam caminhos para compreender a realidade a sua volta e 

(re)significar o aprendizado das crianças.  

            As histórias narradas pelos mais velhos constituem em acontecimentos 

históricos que reforçam e ensinam os padrões e valores indicativos dos 

comportamentos da comunidade. “Os mais velhos marcam seu lugar em relação aos 

mais jovens, estabelecendo relações de troca característico do processo de 

socialização da comunidade” (LUZ, 2000. p. 502), uma maneira de educar as 

crianças e jovens através da transmissão das histórias.  

            Assim, as crianças e os jovens narram com orgulho as histórias que os mais 
velhos contam, uma realidade constatada na fala dos jovens da comunidade, 

quando dizem: “Meu avô me contou que somos descendentes dos negros que 

vieram da África...”. Nascidas nesse meio em que o contar e o narrar são essenciais 

para a formação da identidade e perpetuação do legado cultural da comunidade de 



 
 

Boitaraca, as crianças crescem, recebendo todo o aprendizado necessário para 

serem homens ou mulheres sábios, membros úteis em sua comunidade, respeitados 

e de grande valor.  

            Na comunidade, quando o crepúsculo revela-se em encanto e magnitude 

sinalizando para o final de um dia, começam os prenúncios para mais um serão – 

noites em Boitaraca – onde a ancianidade se manifesta para contar as mais belas 

histórias do seu povo. É um momento único, todas as crianças, em um círculo, 

sentados numa esteira, atentos aos mais velhos, se juntam para a captura de cada 

gesto, de cada música cantada, cada olhar, cada momento, os quais se eternizam, e 

são guardados na memória, e dela não saem, pois, como diz um provérbio africano: 

“a mão do ancião pode tremer, mas a sua voz costuma acertar no alvo.”  

            A figura do ancião, em Boitaraca, não é vista como aquele que já perdeu a 

força, aquele que não tem mais o que acrescer a sua comunidade, contrariando aos 

princípios de progresso da sociedade capitalista, uma vez que na sociedade 

capitalista, o idoso não possui mais a função social de ser o portador e o transmissor 

do saber, e sim, de um ser improdutivo, por não se encaixar aos moldes de 

produção e de lucro. 

            Em Boitaraca, a vida e seus estágios são como as estações do ano: cada 

período é assinalado por sua peculiaridade, não desencadeando a ordem 

cronológica, mas completando-a. O ancião põe-se no papel de não findar o legado 

cultural, mas de lhe dar sequência, sem que nenhuma minúcia se perca nas 

transmissões que são passadas de geração a geração. Até porque, o ouvir das 

narrativas não se constitui de forma involuntária ou eventual, a criança compreende 

o grande valor semântico das histórias contadas. Então, se faz fundamental 

entender, escutar, compreender o contar. Nesses momentos, toda a sociedade se 

cala e ouve as diversas passagens a serem contadas; é um momento de 

aprendizado.  

            Esse momento de aprendizado das crianças na comunidade é assinalado 

pelas relações sociais vivenciadas ao longo de suas histórias de vida. É uma forma 

de aprender que marca a maneira como foram iniciados nos primeiros contatos com 

o mundo das coisas e com o mundo das pessoas (DOWBOR, 2008). Suas histórias 

são constituídas desde que nascem e, logo ali, surge o processo educativo. 

            As mãos que plantam e colhem a piaçaba, as mãos que as tece 

transformando-a em cestos, são as mesmas mãos que produzem saber, transmitem 



 
 

lições de vida e (re)afirmam a identidade dos boitaraquences. No ambiente de 

trabalho mistura-se diversas formas de saber, e as crianças estão inseridas no 

mesmo espaço de trabalho de seus pais. Podemos observar na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
    FOTO 38 – Crianças brincando no espaço do “catador” da piaçaba – Boitaraca/Ba 
    Fotografia: Mille Fernandes, 2012. 
 

 

 

 

            O passar a lição está em todos os espaços do quilombo. As lições não estão 

calcadas somente na piaçaba, mas nas representações coletivas do povo que 

influenciam no fortalecimento dos rituais religiosos, nos vínculos sociais, nas práticas 

laborais, enfim, nas tradições que mantém viva a história da comunidade. São 

representações onde não existe uma linha que separe o tempo, do espaço, da 

verdade histórica e a causalidade. As festas, as danças, as músicas, as artes são 

representações simbólicas que até pela sua repetição esbanjam sabedoria. 

Repetições simbólicas que valorizam as vivências da comunidade e que se 

constituem como fontes de aprendizagem. 



 
 

            As crianças aprendem porque participam de todas as atividades: brincam em 

suas gangorras armadas no espaço do “catador”, nas danças, durante a Armação do 

Presépio e na Queima das Palhas, nas ladainhas proferidas aos santos, na 

arrumação do ambiente e do altar para Santo Antônio e Nossa Senhora da 

Conceição, na seleção das roupas para a apresentação da Dança da Velhinha e na 

preparação do alimento. Desde o início da preparação das festas até o momento da 

finalização, todo o processo é participativo, as crianças e os jovens já sabem seus 

lugares e o momento de agir. Um processo educativo de vivências que (re)afirma a 

noção de pertencimento a esta comunidade. 

            Quando se observa a riqueza criativa destas vivências dos moradores de 

Boitaraca, principalmente dos mais velhos, no que diz respeito ao uso das ervas 

medicinais, no modo de trabalhar a terra, de tirar dela seu sustento, nas linguagens 

gestuais, na música, nas festas, no modo de se divertir, de cantar, dançar e rezar 

podemos ver a importância de ter acesso a esse conhecimento. É esse 

conhecimento não-formal que compõe o contexto escolar de Boitaraca, no qual são 

tecidas as teias de significados que recriam incessantemente a cultura e a 

identidade das crianças e dos jovens.  

            Esse processo de educação não-formal gera um saber que vai sendo 

transmitido e assimilado pouco a pouco, proporcionando reflexões sobre a realidade 

de mudança. Nas festividades, os valores que a comunidade tem como essenciais 

são (re)afirmados e (re)negociados constituindo assim um aprendizado de acordo 

com o convívio comunitário. Aqui, quando se fala na transmissão de valores que 

ocorre por meio das festividades, se está pondo em discussão o modo de educação 

não-formal, que é utilizada pelos boitaraquences com uma intenção básica e única 

de fortalecer a identidade do grupo. Esta educação dar às crianças o necessário 

conhecimento sobre suas origens. 

 

3.3 – LABALÁBÁ (Borboleta): O PAPEL DECISIVO DA PROFESSORA ARLETE 
SOUZA DO ROSÁRIO NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS BOITARAQUENCES  
 

 
Ouça mais as coisas que os seres. A voz do fogo se ouve. Ouça a 
voz da água, escute no vento o arbusto soluçar. É o sopro dos 
ancestrais. (Birago Diop – o Sopro dos Ancestrais). 
 

 



 
 

            Borboleta, ou Labalábá em nagô, utilizada como subtítulo desta escrita, é um 

ser especial. A rica simbologia desse ancestral para Boitaraca está relacionada à 

sua arte de transformação e o encanto de tornar os lugares mais belos. Assim, é o 

papel da professora Arlete Souza do Rosário, borboleta, metamorfoseia sua sala de 

aula para inserir a cultura ancestral, a memória e a oralidade no ambiente escolar. 

             A memória, a oralidade e a ancestralidade tem sido o ponto central das 

dinâmicas de educação em Boitaraca. Destes três aspectos citados, a professora 

Arlete Assunção têm extraído elementos capazes de constituir uma perspectiva 

pedagógica que contemple a diversidade étnico-cultural, considerando sua 

significação real para as crianças e jovens boitaraquences, principalmente se eles 

dão possibilidades para que estes sujeitos enfrentem as adversidades impostas no 

contexto escolar, privilegiando a sua afirmação socioexistencial e o reconhecimento 

e a admiração de suas raízes.  

            Dessa forma, o poema africano de Birago Diop traz uma reflexão sobre as 

distintas possibilidades de aquisição de conhecimento, dando sentido às falas que, 

por um instante, podem parecer imprevisíveis e/ou improváveis. “O Sopro dos 

Ancestrais”, na realidade, (re)significa tudo o que é material e imaterial. No caso de 

Boitaraca, este poema nos leva a pensar que os vínculos entre o educar e formar 

são ancestrais, e não atributos exclusivos da escola. A ancestralidade surge na 

comunidade como fonte inesgotável de pulsão, energia (LUZ, 2003a), movimento, 

criatividade, que alimenta e transforma as histórias que compõe este território, um 

exemplo a ser seguido pelos herdeiros da tradição africana.  

            Este princípio de ancestralidade remete ao respeito àqueles que existiram e 

aos que virão, suas histórias e suas produções são consideradas legítimas, porque 

demarcam estágios que se sucedem ininterruptamente. Para Boitaraca, comunidade 

que vive a essência de suas tradições, existir não significa simplesmente viver, mas 

pertencer a uma totalidade. Neste contexto, a oralidade assegura um processo 

educacional milenar, que é o de transmitir lições de vida no boca a boca, através das 

práticas laborais ou nos rituais de devoção, formando pessoas num aprendizado que 

se realiza no cotidiano, afirmando o orgulho do pertencimento étnico e cultivando 

formas de vida comunitárias. 

            A comunidade traz em seu trabalho pedagógico um conjunto de princípios, 

valores, visão de mundo, modos de sociabilidade, linguagens e até a forma de 

extração da piaçava, se referem a um determinado continuum civilizatório, que se 



 
 

predispõe na sua plenitude em estabelecer espaços próprios de diálogos, 

negociações, diplomacia que estruturam uma dinâmica de coexistência que amplia o 

processo de educar diferente do modelo europeu de ensino, o qual não valoriza a 

história oral, a memória e nem a ancestralidade como forma de aprendizagem. No 

modelo europeu de ensino, a escrita se sobrepõe à fala. 

            Identificar os resíduos eurocêntricos herdados do colonialismo, presentes 

nos diversos âmbitos da vida coletiva, da educação à política, dos direitos às 

culturas e revitalizar as possibilidades histórico-culturais da herança africana 

interrompida pelo colonialismo e pelo neocolonialismo não foi um processo simples 

para as práticas educacionais da professora Arlete Souza do Rosário, percebemos 

isso em sua narrativa quando diz:   

 

 
A princípio não foi uma tarefa fácil incorporar a cultura local no 
currículo da escola, porque o currículo já vinha pronto, organizado 
para atender a uma clientela diferente da existente no quilombo, os 
livros não atendiam às expectativas dos alunos e nem as minhas. 37 

 

 

            Com o depoimento da professora é possível perceber que o currículo da 

escola Rui Barbosa já vem organizado pela Secretaria de Educação do município de 

Nilo Peçanha. Uma organização didático-pedagógica que não condiz com a 

realidade das crianças boitaraquences. Podemos entender que este currículo é 

responsável em grande parte pela transmissão da ideologia da classe dominante. E 

ao analisarmos a história do currículo, perceberemos que suas origens nasceram no 

terreno do controle social (SILVA, 1999) e os significados educacionais expandidos 

por ele, representam o capital cultural hegemônico (BOURDIEU, 1997). Assim, o 

currículo ao embeber essas ideologias, consegue mostrar seu objetivo na 

sociedade: produzir uma educação diferenciada para negros e para brancos. 

             Questionada sobre a forma como trabalha com seus alunos quilombolas a 

professora responde que:  

 
(...) Procuro trabalhar com o conhecimento dos alunos, mostrando a 
realidade da comunidade, os saberes que os mais velhos passam 

                                                           
37 Professora Arlete Souza do Rosário, entrevista realizada em 21 de maio de 2006. 



 
 

para gente. Tento não ficar presa ao livro didático, porque na maioria 
das vezes o que o livro traz não é o que às vezes eles [alunos] 
querem aprender em sala de aula.  

 
 
              E mais:  
 
 
 

(...) Às vezes a cultura da comunidade fala mais alto, a valorização 
do que é nosso, aprender sobre nossa história e cuidar do que 
temos, se torna mais importante do que o próprio material didático. 
Os mais velhos participam das aulas, contam histórias. É sempre 
uma festa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
      FOTO 39 – Projeto de Leitura na Escola Rui Barbosa – Boitaraca/Ba 
       Fotografia: Mille Fernandes, 2006. 
 

 

 

            Todo o processo que ocorre na tessitura do que denominamos de educação 

em Boitaraca, acontece no interior de um âmbito mais abrangente de processos 

sociais de interações os quais denominamos: cultura. A história da cultura africana e 



 
 

a história da comunidade constituem um conhecimento fundamental que contribuiu 

para o reconhecimento das pessoas da comunidade não somente como cidadãos 

plenos, mas como valorização da cultura de cada sujeito, remodelando seus rostos e 

a alma e reconfigurando o saber local. Outrossim, observa-se que a cultura 

desempenha um forte papel na escola, segundo Silva P. (1993): 

 

 
O papel da cultura é o de codificar o mundo, ou melhor, dizendo, a 
cultura contém a trama de signos com que as pessoas significam os 
objetos, os acontecimentos, as situações e as outras pessoas que as 
rodeiam. Cada indivíduo, de posse do código, se movimenta 
facilmente no universo de sua cultura, age na certeza de ter seu 
comportamento confirmado pelo grupo (SILVA, P. 1993.p. 28). 

 

 

 

           Quando o aluno boitaraquence tem a certeza de ter seu comportamento 

confirmado pelo grupo nasce, a partir daí, a construção identitária, relembrando o 

passado, recriando a tradição; um sentimento de pertença que possibilita à 

professora, um olhar mais aguçado sobre a instituição escolar e a adoção de novas 

práticas pedagógicas que serão importantes ao processo de aprendizagem desses 

alunos. 

            Assim, a valorização cultural de Boitaraca traz consigo a oralidade como 

componente pedagógico, onde os diversos tons de vozes atravessam as paredes da 

escola do povoado, mostrando que o ensinar na comunidade tem como premissa 

entender o lugar, a cultura, a história dos antepassados, a valorização da terra, do 

ambiente e da natureza. Na comunidade, uma árvore não é só uma árvore, nem 

uma unidade biológica. Uma árvore no povoado de Boitaraca está interligada a 

fenômenos biológicos, ao afetivo e ao religioso que se interpenetram formando um 

todo, que dá identidade ao grupo e que mantém viva uma cultura intermediada pela 

tradição oral. 

            É importante levar em consideração que a comunicação da tradição viva 

mantém um processo irnterdinâmico pessoal e integral, que supera a comunicação 

escrita. “As palavras são eficazes, pois carregam energias” (MUNANGA, 1986). A 

força da palavra é mantida na comunidade de Boitaraca; se mantém uma sabedoria 

ancestrálica africana, através das histórias sobre o surgimento do local, os primeiros 



 
 

negros que chegaram à comunidade, as festas, o trabalho, as práticas laborais que 

atravessou gerações, e até mesmo, os rituais de cura e de devoção encontrados na 

Queima das Palhas e nas ladainhas de Santo Antônio é considerado aprendizagem. 

Estas tradições orais, segundo Hampâté Bâ (1982): 

 
 

“(...) É como a grande escola da vida, e dela se recuperam todos os 
aspectos. Ela é ao mesmo tempo, religião, conhecimento, ciência, 
iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo 
pormenor sempre permite à unidade primordial” (BÂ, 1982. p. 183). 

 
 
 
 

              A “tradição viva” afro-brasileira leva a uma visão singular de mundo, 

oportunizando a criação de uma Pedagogia capaz de construir uma nova forma de 

ensino e aprendizagem, que tem como objetivo acolher, de maneira integral, as 

crianças da comunidade. Esta pedagogia, que contempla a cultura local, como 

instrumento do saber, incorporando-a ao currículo, tornou-se uma tática utilizada 

pela professora da comunidade ao desenvolver, na Escola Rui Barbosa, formas que 

atendem às necessidades básicas de aprendizagem das crianças, da expectativa 

das famílias e da própria comunidade, como também, possibilita a estas crianças 

relacionarem-se com o mundo desde dentro para desde fora 38 , para que elas 

possam encontrar o mundo a partir de si mesmo.  

            Ainda na busca em contextualizar a comunidade de Boitaraca aos conteúdos 

de sala de aula, a professora Arlete fala sobre a dificuldade em trabalhar com os 

livros didáticos que chegam a escola da comunidade, e acrescenta dizendo que:  

 

 
Os livros didáticos explicam sobre o português, a ciência, a 
humanidade, entre outros assuntos, mas não diz respeito à tradição 
cultural, as vivências, dos alunos boitaraquences, ou, ao que eles 
constroem ao longo de seus caminhos. (...) Nem nos livros de minha 
infância, só conseguia me ver no “lugar de escrava”. Não quero que 
meus alunos percam sua identidade de ser um quilombola e, 
principalmente negro. Quero que sua autoestima esteja lá em cima. 

 

 

                                                           
38 Ler SANTOS, 2007 



 
 

           Ao discorrer sobre a invisibilidade da diversidade dos papéis e funções 

exercidas pelos negros nas ilustrações dos livros didáticos, Silva A. (2001) considera 

que essa invisibilidade, ou mesmo o aparecimento de negros desempenhando 

papéis subalternos, pode contribuir para que esses estudantes negros desenvolvam 

um processo de auto-rejeição e de rejeição do seu grupo racial. 

            Para essa autora: 

 

 
A presença do negro nos livros, frequentemente como escravo, sem 
referência ao seu passado de homem livre antes da escravidão e as 
lutas de libertação que desenvolveu no período da escravidão e 
desenvolvendo hoje por direitos de cidadania, pode ser corrigida se o 
professor contar a história de Zumbi dos Palmares, dos quilombos, 
das revoltas e insurreições ocorridas durante a escravidão. Contar 
algo do que foi a organização sócio-político-econômica e cultural na 
África pré-colonial e também da luta das organizações negras, hoje, 
no Brasil e nas Américas (SILVA, 2001.p.18). 

 
 
 
 

           A professora Arlete afirma que as culturas dos povos negros e índios, estão 

presentes no livro de História e de Geografia utilizado nas aulas, mas aparecem 

sempre nos últimos capítulos, com imagens estereotipadas e com textos que 

acompanham estas imagens, os quais reforçam nas estrelinhas, de maneira 

pejorativa, a imagem destes dois contínuos civilizatórios como culturas inferiores, 

subalternas e selvagens.  

            Assim, como o processo de educar na comunidade implica trocas entre 

pessoas, fatos e entre o escrito e o vivido, a professora Arlete nos diz: 

 

 
(...) Acabo fazendo uma seleção dos conteúdos interessantes e 
importantes para preservar a cultura dos alunos e trato da história de 
Boitaraca, partindo da ideia de que construímos uma história que não 
é apenas da fuga do sobrado Mutumpiranga, das chicotadas da 
escravidão, mas do anseio pela liberdade, e levo os mais velhos para 
que possam contribuir no processo de aprender das crianças e dos 
jovens 39. 

 

 

                                                           
39 Professora Arlete Souza do Rosário. Entrevista concedida em 2006 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    FOTO 40 – Projeto Cultural na escola Rui Barbosa – Boitaraca/Ba 
    Fotografia: Mille Fernandes, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
            As estratégias de coexistência da comunidade não é tarefa somente da 

professora, mas sim, de toda a comunidade, sendo que “os móveis de luta são 

diversos e as formas de lutar contra as múltiplas expressões da opressão também 

são distintas e, por vezes, bem específicas, a configurar um verdadeiro 

‘caleidoscópio de resistências’”. (CARVALHO, 2008. p. 14). Fortalecer o sentido da 

diversidade em Boitaraca na busca por dignidade e inteireza humanas no ambiente 

escolar faz parte das estratégias de negociação da identidade dos boitaraquences, 

para continuarem dizendo quem são.  

            Nesta perspectiva, voltada a valorizar a memória dos boitaraquences, a 

professora da comunidade traz para sua prática escolar as festas religiosas, as 

músicas, as brincadeiras, os costumes, a Dança da Velhinha, os valores sociais e as 

histórias que compõem o cotidiano de Boitaraca. Este processo educacional (re)cria 



 
 

o cotidiano do grupo, registra a história da comunidade e suas transformações de 

geração para geração.  

           Na comunidade de Boitaraca, o ouvir as histórias contadas pelos mais velhos, 

o pedir a bênção antes de dormir, ao levantar e antes de sair, são elementos que 

fazem parte do cotidiano da comunidade, e é levado para o interior da escola como 

forma de não perder a essência cultural africana. A professora utiliza o currículo 

oficial de ensino, mas a memória dos mais velhos faz parte do processo de ensino e 

aprendizagem. Os mais velhos participam das atividades da escola Rui Barbosa, 

numa turma multisseriada, contando sobre os feitos dos que os antecederam, como 

se formou a comunidade e ensinando algumas palavras em yorubá.  

            O significado pedagógico deste tipo de postura pode ser avaliado à luz de 

análise feita por Paulo Freire (1975), que propugnava a esperança como valor 

fundamental para o indivíduo, com a confiança de que pode ser construída uma 

comunidade de significados em torno de experiências básicas da vida humana de 

que todos compartilhem. Um relevante instrumento de formação da identidade dos 

boitaraquences, fazendo parte e enriquecendo as reflexões pedagógicas da escola 

formal, transmitindo as normas do convívio comunitário e dando às crianças o 

necessário conhecimento de sua arkhé e do valor de seus antepassados, mostrando 

quem é quem no presente e apontando para as possibilidades futuras. 

            Trata-se de um saber que vai sendo transmitido e assimilado de forma lenta 

e permanente, dando oportunidade de reflexão sobre a necessidade de mudança, 

sempre que as circunstâncias o exigirem, para que a comunidade possa adequar-se 

às novas condições do momento.  

         Nesse contexto, é durante os rituais que os valores que a comunidade reputa 

essenciais se condensam e são (re)afirmados e (re)negociados, constituindo, assim, 

no que Luz ( 2003a) costuma chamar de vivido-concebido. Uma dinâmica de vida 

onde as diversas formas de relações interpessoais, associadas aos rituais de 

trabalho e devoção, a festas, as linguagens musicais, coreografias e à voz, repletos 

de sentimentos, transmitem a força e o saber do povo boitaraquence: uma 

conjuntura epistemológica africano-brasileiro de arkhé onde os saberes são 

mobilizados e que se reportam à origem, ao sentido de união e às perspectivas 

futuras para a existência, o fortalecimento e a expansão de Boitaraca. 

            O vivido-concebido é uma dinâmica de abordagem cultural, pela qual a 

professora, dentro do seu contexto sócio-histórico e de seu quadro de referências 



 
 

ideológicas externas, se permite mergulhar no universo simbólico de Boitaraca, para 

compreender os conteúdos históricos os quais constituem o quilombo. E, ao se 

(re)afirmar no processo de construção do conhecimento como ação coletiva entre os 

alunos, na tentativa de responder aos desafios da realidade futura, a professora 

coloca à disposição das crianças e dos jovens, diferentes referências para leitura de 

mundo através de conteúdos, métodos e relações sociais arraigados na 

comunidade. Isto leva a uma transformação substancial nas relações hierárquicas 

na escola e na sala de aula. Até porque, a escola é um espaço político, 

consequentemente, de confronto, onde se inserem diferentes saberes – da 

comunidade, do professor, dos alunos.  

            É preciso superar a crença no poder absoluto de uma cultura dominante em 

selecionar, organizar e distribuir os conhecimentos, e compreender a escola como 

espaço sócio-cultural em que sujeitos históricos agem através das alianças e 

conflitos, aceitação de normas e transgressão. A escola como espaço sócio-cultural 

deve ser compreendida como um espaço que resgata “o papel dos sujeitos na trama 

social que a constitui enquanto instituição” (DAYRELL, 1996.p. 136). Daí a 

importância do envolvimento da comunidade na construção do currículo. É a partir 

da realidade e necessidade da escola, que a professora recria os conteúdos a serem 

trabalhados em sala de aula. 

            Analisando o currículo da escola de Boitaraca, o qual visa desconstruir as 

narrativas hegemônicas de identidade que constituem o currículo oficial, pensei em 

Moreira (1995), quando argumenta sobre as possibilidades emancipatórias do 

currículo, visto não como um conjunto de informações aprendidas pelos alunos(as), 

mas sim, “como um esforço de introdução a um determinado modo de vida” 

(MOREIRA, 1995. p. 11-12). Isso é compreender o currículo como a própria 

organização do conhecimento em formas particulares de agir, sentir, falar, ver e 

perceber o mundo, o “eu” e o “outro”, inserido num contexto global, que expresse as 

linhas mestras, a filosofia, os objetivos de uma comunidade, tendo a educação como 

um espaço de “luta”. 

            A escola Rui Barbosa, em Boitaraca, vem valorizando as experiências e 

tradições culturais, portanto, reforçando e (re)significando costumes, saberes, 

crenças e rituais de devoção, formas diversificadas de trabalho, educação e 

diversão. Na escola da comunidade, a proposta pedagógica criada pela professora 

quilombola, valoriza a arkhé africana dos boitaraquences a partir de sua própria 



 
 

história, percebendo que a conexão entre o educar e o formar através da memória, 

da oralidade e da ancestralidade são elementos essenciais que dão vida aos 

saberes tradicionais de Boitaraca. 

            É importante ressaltar que a ancestralidade está ligada não somente ao mais 

velho, mas aos elementos naturais e simbólicos que compõe o ambiente de 

Boitaraca. No quilombo, o rio, uma árvore e uma borboleta não compõe somente a 

natureza, são ancestrais vivos, que proporcionam o sustento e transmitem lições de 

vida. Dessa maneira, há uma correspondência entre a ancestralidade e a 

convivência como formadores no processo identitário e educacional, no caso da 

comunidade de Boitaraca, esta convivência se materializa no que chamamos de 

“ethos” (LUZ, 2000). Assim, a ancestralidade “está presente nas relações e nos 

valores da comunidade a referência à compreensão da arkhé que funda, estrutura, 

revitaliza, atualiza e expande a energia mítico-sagrada da comunalidade africano-

brasileira” (LUZ, 2000.p. 47).  

            Portanto, a abertura da escola Rui Barbosa para a apreensão das vivências 

educativas que estruturam o viver das crianças e dos jovens de Boitaraca 

pressupõe, compreendermos os valores tradicionais que compõe Boitaraca no 

encantamento projetado no modo de vida, presente no contentamento, no amor, e 

na afetividade como condição fundamental para criar e (re)criar a diversidade e a 

pluralidade nas pesquisas e na vida. Uma visão de mundo que não comporta as 

cercas de um currículo como grade, nem permite propostas pedagógicas que 

insistem em reproduzir os saberes europeus, porém uma escola que compreende a 

educação como acesso para diversas leituras, diversas práticas que são as práticas 

de viver e que geram saber na comunidade. 

 

             

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV – A-IAN-MADÊ?(Cadê os Meninos?) ENTRE O “QUILOMBO” E A 
“CIDADE”  
 
 
 
 

“Se queres saber quem sou, 
Se queres que te ensine o que sei, 
Deixa um pouco de ser o que tu és  

E esquece o que sabes.” 
(Tierno Bokar) 

 
 
 
 
            Neste capítulo, apresentaremos todo o percurso e as dificuldades 

enfrentadas pelos jovens boitaraquences ao sair da escola multisseriada do 

“quilombo”, que só atende até o Ensino Fundamental I, para continuarem seus 

estudos na escola da “cidade”. A-ian-madê 40  frase que intitula a abertura desta 

escrita, nos faz pensar sobre o vivido-concebido dos jovens boitaraquences que, 

quando crianças, aprendem desde cedo, no quilombo, o que é contextualizar as 

práticas desenvolvidas em seu cotidiano e o que é “fazer parte” de uma história de 

luta e resistência.  

            Na educação da “cidade”, a memória e os saberes dos jovens quilombolas 

passam incólumes no interior da escola. Isto acontece, porque “a linguagem 

pedagógica que lastreia a escola está assentada em valores que constituem a 

cosmovisão etnocêntrica que procura arrefecer a afirmação do patrimônio simbólico 

africano-brasileiro” (LUZ, 2003. p. 66). De tal modo, os jovens começam a viver em 

conflitos com relação à estética de seus cabelos, à sua religião de matrizes 

africanas, são discriminados por serem quilombolas, levando muitos destes jovens a 

desistirem de estudar. A realidade enfrentada por estes jovens acaba por solapar 

suas identidades. Esse choque cultural pode ser analisado quando Sodré (1999) nos 

diz que: 

 
A realidade é que na existência cotidiana, (...) as relações humanas 
são atravessadas e muitas vezes determinadas por diferenças 
materializadas na variedade dos modos de crer, perceber, trabalhar, 
vestir-se e parecer somaticamente (SODRÉ, 1999.p. 17). 

 
                                                           
40 Frase em iorubá que significa: Cadê os meninos?  
  



 
 

            Na escola do quilombo, os jovens viviam com intensidade, toda a potência de 

ancestralidade e sociabilidade africana. Não precisavam entrar nas fronteiras 

movediças de raça, classe, cor de pele, religião. Nesta conjuntura, pude 

compreender melhor o sentimento de exclusão vivido por estes jovens de Boitaraca 

face às posturas institucionais, aos valores impostos, a distância existente entre o 

saber proposto pela escola frente às suas vivências e toda a carga de recalque 

ideológico presente nas estâncias da sociedade oficial (LUZ, 1983). 

             Sabemos que a exclusão do negro no processo educacional escolarizado é 

histórica e que a escola oficial de ensino não foi preparada para trabalhar com as 

diferenças sociais, raciais, econômicas, culturais, políticas, e seu espaço, durante 

séculos, absorveu discursos racistas, produto da manipulação do pensamento 

científico para servir a um processo de subalternização do povo negro (Siss, 2003).   

            Nessa perspectiva, os jovens boitaraquences recebem uma proposta 

curricular na escola da “cidade” baseada nos valores eurocêntricos, que desconhece 

a dinâmica desde dentro para desde fora, deformando e menosprezando as 

alteridades nos seus valores mais intrínsecos. Um mecanismo de exclusão criado 

para silenciar as diferenças sociais e culturais, que constrange cada vez mais esses 

jovens negros em formação, a renegarem suas pessoas como seres culturais na sua 

essência, com ancestralidade e modos de viver próprios da sua comunalidade. 

            Foi com esta discussão que fui a campo tentar compreender o processo de 

educação enfrentado pelos jovens boitaraquences. 
 
 
4.1 – A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA  
 

 

            Cortada pelo imponente Rio das Almas, a cidade de Nilo Peçanha com uma 

população de 12.530 mil habitantes41, segundo o senso do IBGE de 2010, possui 44 

escolas, distribuídas entre Sede, Zona Litorânea e Zona Rural.  

            Na Sede de Nilo Peçanha são quatro escolas: Creche Municipal Simírames 

Meireles, que atende crianças na faixa etária de 1 ano e 2 meses a 3 anos de idade; 

Escola Marieta Coutinho, que atende crianças do pré-escolar ao 1º ano do Ensino 

Fundamental I; Escola Osvaldo Cruz, que atende do 2º ao 5º ano do Ensino 

                                                           
41 Dados coletados no Portal Acompanhamento Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio – ODM. Vide anexo II. 



 
 

Fundamental I e Escola Nair Lopes Jenkins, que recebe os meninos das 

comunidades de Itiuca, Jatimane, Boitaraca, da zona rural da região de Nilo e 

meninos da própria sede, atendendo do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.  

            Na Zona Litorânea, onde estão localizadas as comunidades quilombolas, 

Boitaraca e Jatimane, possui uma escola em cada comunidade, com classes 

multisseriadas. Na Zona Rural, as escolas são subdividas entre os povoados de 

Barra dos Carvalhos, Barreiras, Barroquinha, São Francisco, Itiuca, São Benedito.  

            É importante detalhar que há uma divisão entre duas zonas rurais, que 

abrange uma área de 37 km, a qual corresponde do território de Nilo Peçanha à 

zona litorânea, fazendo divisa com o povoado de São Benedito. Esta divisão foi 

necessária porque, segundo Joselina Luz, coordenadora da educação no Campo e 

Quilombola, os povoados de Barra dos Carvalhos, possuem cerca de 1.200 

habitantes e o de São Francisco cerca de 1.500 habitantes, dois povoados 

ribeirinhos com um grande contingente populacional, que pode ser considerado um 

distrito dentro da cidade de Nilo Peçanha.  

            Nos povoados de Barra dos Carvalhos, São Francisco e São Benedito, as 

escolas atendem da Pré-Escola ao Ensino Médio. Podemos observar que existem 

mais escolas nos povoados da zona rural e litorânea do que na própria sede. 

            A educação pré-escolar, o Ensino Fundamental I e II fica sob a 

responsabilidade do município de Nilo Peçanha, já o Ensino Médio, fica sob a 

responsabilidade do governo do Estado. Mesmo nos povoados de São Benedito, 

Barra dos Carvalhos e São Francisco, o Estado, através da escola Adelaide de 

Souza, único colégio estadual no município, atende somente o Ensino Médio. 

            A organização do calendário escolar do município, segundo Joselina Luz, foi 

adaptada para atender as comunidades rurais, quilombolas e as da própria sede: 

 

 
As escolas do município tem autonomia. Isto é, uma política bem 
estruturada dentro das escolas, pois elas têm seus calendários 
escolares. Abrimos um espaço pras festas de Boitaraca, de Jatimane 
em seis de agosto, e a escola da sede se organiza. A gente respeita 
esses dias lá e seguimos esse calendário, porque além de ser 
interessante, cada comunidade dessas, sejam as quilombolas ou as 
rurais, tem uma cultura diferente e nós respeitamos, né? Nós temos 
o calendário da sede, mas já sabemos que cada comunidade tá 
vulnerável a essa adaptação.  
 
 



 
 

            E mais: 
 
 

Ainda tem outra situação em relação ao calendário escolar das 
comunidades rurais, porque no campo nós temos além das festas, 
outros acontecimentos, por exemplo, quando morre alguém, aí é 
feriado. Tem toda uma coisa, todo um ritual que acaba, de certa 
maneira, influindo na escola, pois neste dia não tem aula, os alunos 
vão velar o corpo de quem morreu, ou também quando nasce 
alguém, nesse dia não tem aula. Ou seja, temos que adaptar o 
calendário escolar a todas estas situações de festas, de nascimento 
e de morte. Sem mencionar que na zona rural praticamente tem mais 
dias santos do que a gente na sede. Aqui na sede temos dois dias 
santos: Senhor do Bonfim, que acontece no mês de janeiro, período 
de férias, e São Pedro, que ocorre em junho, período do recesso 
junino. De certa forma, não interfere no calendário escolar. 

 
 
 
 
           A superação dos históricos de desigualdades socioeducacionais no país 

requer um esforço gigantesco dos governos e da sociedade no desenvolvimento de 

ações concretas que ampliem as conquistas de cidadania. O reconhecimento 

político da educação como instância que contribui para a afirmação da cidadania 

constitui um impulso relevante para reforçar e ampliar as ações desenvolvidas pelos 

setores comprometidos com a transformação da sociedade e com a inclusão social. 

Em um país cujo modelo de desenvolvimento excluiu parcela significativa da 

população em ter acesso à escola ou nela permanecer, o calendário escolar de Nilo 

Peçanha procura atender a diversidade populacional que transita a escola do 

município.  

            Sabemos que não é um trabalho fácil, pois uma articulação educacional que 

englobe todos os saberes de todas as comunidades rurais e quilombolas, 

priorizando suas manifestações culturais e inserindo-as no calendário escolar dentro 

da educação da sede, enfrenta grandes desafios no que se refere à universalização 

do acesso e permanência bem sucedida no sistema escolar. Até porque, a garantia 

de educação para todos exige a promoção de políticas públicas consistentes e de 

largo alcance.  

            Mas, existe uma dificuldade para colocar em prática projetos voltados a 

contemplar, de fato, a cultura local fortemente marcada por uma herança africana. 

Mesmo que o calendário escolar contemple as comunidades quilombolas e rurais, os 

projetos pedagógicos são superficiais, não alcançam a riqueza cultural vivida nas 



 
 

zonais rurais, muito menos nos quilombos. O material didático trabalhado na escola 

Nair Lopes Jenkins é insuficiente em seus conteúdos e não suprem as necessidades 

dos alunos e nem a dos professores. Durante a entrevista, a professora Joselina Luz 

nos diz que: 

 

 
É muito difícil trabalhar com as culturas das comunidades rurais e 
quilombolas daqui de Nilo Peçanha. Estamos aos poucos inserindo a 
cultura do próprio município para depois chegarmos as comunidades. 
Dia 30 de abril, por exemplo, é a emancipação do nosso município, 
há mais ou menos dois anos esta história é contada na escola. No 
meu tempo de criança e estudantil essa história de Nilo Peçanha não 
nos foi contada. Eu vim aprender a história da minha cidade, quando 
me tornei professora. Isso durante muito tempo me foi negado.  Há 
uns 10 anos atrás um vereador fez um projeto para Câmara 
municipal e aí o histórico de Nilo Peçanha passou a fazer parte do 
currículo do nosso município. Assim, a 1ª unidade de trabalho, 
nesses últimos anos, é voltada para contemplar a história de Nilo 
Peçanha. A gente desenvolve um projeto e no dia 30 de abril tem a 
culminância com desfile ou com uma ação na escola, a depender do 
que iremos organizar. Mas não conhecemos toda a história do 
município, me preocupo muito com os alunos que vem dos 
quilombos, pois no Nair não temos um trabalho voltado a atendê-los 
como eu gostaria. A diretora é uma pessoa bem politizada, organiza 
projetos, atividades, mas nós sentimos necessidade de um trabalho 
mais intenso com estes alunos. Há uma discriminação muito grande 
dos meninos da sede em relação aos meninos da zona rural e 
principalmente dos quilombos. 

 

 

 

            As interações entre saberes e fazeres na educação devem ser analisadas 

considerando a complexidade e simultaneamente, a simplicidade oculta destes 

saberes e fazeres já consolidados pelos alunos quilombolas e da zona rural. Este 

saber e fazer, comumente relegado a planos secundários nos programas 

educacionais oficiais, não pode ser desprezado, pois constitui-se de saberes e 

fazeres forjados no imaginário coletivo das pessoas e aperfeiçoados no seu 

cotidiano. São saberes e fazeres que, pela sua flexibilidade de adaptação, podem e 

devem ser utilizados pela escola como instrumentos indispensáveis para que os 

alunos das diversas localidades saibam valorizar seu modo de pensar, fazer, agir, 

avaliar e querer transformar, dando prioridade para o que já está construído e que 



 
 

atua no seu ambiente, se consolidando deste modo de dentro para fora. (FREIRE, 

1983).   

            Ao pensar sobre as diversas possibilidades e estratégias do currículo escolar 

perguntei a professora Joselina Luz se o município tinha algum projeto voltado a 
atender os jovens das comunidades quilombolas quando passavam a estudar 
na sede? A professora nos afirmou que: 

 

 
Não temos um projeto específico que atenda estes jovens 
quilombolas. Nós temos a diretora do Nair, como te falei, ela é uma 
pessoa muito receptível, uma pessoa preocupada com as classes 
populares. Contamos com este apoio dela em receber os meninos do 
campo e os meninos das comunidades quilombolas. (...) Agora, um 
projeto especifico, nós não temos. Nunca tivemos uma oficina para 
discutir a lei 10.639/03 nas escolas da sede. E isso me preocupa 
muito, porque lá em Boitaraca e em Jatimane eu sei como os 
meninos são tratados. Precisamos de uma oficina para trabalhar 
metodologias e preparar melhor a escola da sede para que esta 
possa receber bem os alunos que chegam dos quilombos.  

 

 

 

             A preocupação da professora Joselina Luz é algo inquietante, pois nos leva 

a pensar nas práticas educacionais que não interage com a realidade dos jovens 

quilombolas, e que forçosamente estão eliminando as possibilidades desses 

educandos de simbolizar o seu lugar no contexto escolar da “cidade”, de se situar 

nessa complexa rede de forças que insiste em descaracterizá-los, subtraindo-lhes 

sua aptidão crítica de serem também, agentes transformadores da história. 

          Dentro desta conjuntura de educação no município de Nilo Peçanha, a 

minha pesquisa se desenrola na escola Nair Lopes Jenkins. Escola que atende os 

jovens boitaraquences quando saem da escola do “quilombo” para continuarem 

estudando no Ensino Fundamental II.  

            Na tentativa de compreendermos o processo de exclusão e de discriminação 

que os jovens boitaraquences enfrentam foi necessário entender o trajeto deles do 

quilombo para cidade, desde a entrada no ônibus até as práticas escolares 

desenvolvidas no Nair Lopes Jenkins. 

 

 



 
 

4.2– DO ÔNIBUS À ESCOLA: silenciamento, preconceito e solidão 
 
 
 
 

“O trajeto para a escola é o trajeto mais longo na minha vida de adoslecente”. 
T. Rosário, 14 anos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Trajeto de Boitaraca à escola Nair Lopes Jenkins 
 Desenho: T. Rosário, 14 anos 

 
 
 
 

 
           O trajeto entre a escola do “quilombo” e a escola da “cidade”, é um fenômeno 

que define a transição entre a infância e a adolescência na vida dos jovens 

boitaraquences. Esse trajeto escolar o qual T. R transmiti através do desenho e o 

reforça na epígrafe, que dá abertura a este momento de escrita, nos leva a pensar 



 
 

sobre a palavra ‘adolescência’ e sua dupla origem etimológica, que vem do latim 
“ad” (para) e “olescer” (crescer), significando a condição ou processo de 

crescimento, e do mesmo latim, poderemos encontrar também adolescere, que 

significa adoecer.  

            Nesta escrita, a ‘adolescência’ significa, strictu sensu, ‘crescer para’. Para 

esta adolescente, ir à escola da “cidade” significa crescer e descobrir como é ser 

negra fora do “quilombo”, mas, saber refletir sem perder sua identidade, mesmo que 

lhe contem uma história sobre o seus antepassados a qual não coincida com a 

história de sua vida. Portanto, pensar na etimologia da palavra ‘adolescência’, nos 

remete à ideia de desenvolvimento, de preparação para o por vir, algo já 

estabelecido mais à frente; preparação esta para que o indivíduo se enquadre neste 

“à frente” que já está colocado (Pereira & Pinto, 2003).  

            Temos assim, nesta dupla origem etimológica, um elemento para pensar esta 

etapa da vida: aptidão para crescer, não apenas no sentido físico, mas também 

psíquico e, sobretudo, para adoecer, em termos de sofrimento emocional, com as 

transformações biológicas e mentais que operam nesta faixa da vida. E no caso dos 

jovens boitaraquences, em específico, chegar a adolescência tem um significado 

que vai muito além da etimologia da palavra em latim, é um momento de conhecer 

um outro lugar. Lugar que o interroga e os faz perceber que existem grandes 

diferenças em ser “negro” no quilombo e em ser “negro quilombola” na cidade.  

            Assim, para compreendermos o sentimento que o deslocamento 

quilombo/cidade causa nos jovens boitaraquences utilizamos os desenhos projetivos 

para captar o não-dito em relação a este percurso, e as reclamações dos 

xingamentos, agressões e dos apelidos direcionados a eles dentro do ônibus. Vale 

salientar, que ao utilizar os desenhos projetivos houve uma preocupação em 

planejar, aplicar e analisá-los como testes projetivos em atendimento 

psicopedagógico (VISCA, 2008).     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 1º desenho: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Trajeto de Boitaraca à escola Nair Lopes Jenkins 
 Desenho: M. Assunção, 13 anos 
 
 
 
 
 

A gente sai daqui de Boitaraca para Itiúca num carro pequeno, lá fica 
o micro que vai levar a gente até Nilo Peçanha. Só que o ônibus 
quando a gente de Boitaraca chega já tá com os alunos de Itiúca, aí 
eles colocam cadernos e livros nas cadeiras vazias pra gente não 
sentar. Logo no início, quando a gente começou a estudar em Nilo 
Peçanha, a gente ficou quase 3 meses indo em pé no ônibus, porque 
ninguém deixava a gente sentar. Muitas das vezes eles iam jogando, 
nas meninas daqui do quilombo, bolinha de papel com pedra, 
chicanando, colocando apelidos. (M. Assunção, 13 anos). 

 

 

 

           Para melhor entendimento do desenho e da fala de M.A, pedi que à 

proporção que ele fosse desenhando, fosse também explicando o que significava 

cada elemento que compunha o desenho do trajeto escolar. M.A foi explicando que 

a flor grande debaixo do nome Boitaraca representava o quilombo, e que o ponto no 

centro da flor era um olho. Quando o questionei sobre o caminho sem vegetação e a 

chegada em Nilo Peçanha, M.A respondeu que o caminho sem vegetação era o 



 
 

vazio que sentia indo para a escola e que ao chegar em Nilo Peçanha tinha o poste 

de energia.  
            Na análise deste primeiro desenho e das falas de M.A, podemos observar 

que o jovem desenha no centro do papel, mostrando o que está sentindo. Desenhar 

no meio da folha, segundo Visca (2008), neste aspecto de teste projetivo, significa 

que o jovem possui uma tendência ao equilíbrio, ou seja, ele sabe bem o que sente 

e tem segurança no que diz. Nos detalhes deste desenho, vamos observar que ao 

sair de Boitaraca, comunidade representada por uma flor grande com um olho no 

centro, o caminho até a escola é solitário, a estrada vazia e a falta de vegetação ao 

redor, nos mostra que à medida que M. A. vai se afastando do quilombo para a 

cidade, o seu corpo vai sinalizando que se trata de outro lugar, o qual não lhe 

garante uma rede de significação e sentido, muito pelo contrário, este jovem vai para 

um lugar em que sua cultura é negada e silenciada historicamente no currículo 

escolar. 

 

2º desenho: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trajeto de Boitaraca à escola Nair Lopes Jenkins 
Desenho: A. Rosário, 14 anos 
 



 
 

            A proporção em que A.R. estava desenhando, ele explicava o que constituía 

as imagens desenhadas. No primeiro momento, ele revelou que em Boitaraca havia 

uma belíssima paisagem ao seu redor, questionava a forma que os meninos que 

estudam no Nair Lopes Jenkins e que estavam no ônibus, agiam colocando apelidos 

e abusando agressivamente as meninas.  

            O procedimento realizado foi igual ao caso do 1º desenho. Podemos 

observar no 1º e no 2º desenho a tendência ao equilíbrio emocional (VISCA, 2008), 

pois os dois jovens desenham no centro do papel. Há a presença constante da 

natureza. Uma mãe ancestral que está fortemente presente na vida dos 

boitaraquences. Embora em Nilo Peçanha também tenha florestas, árvores, rio e 

pássaros, o fator de não conseguir se identificar com o novo lugar, os leva a 

desenhar o município sem os elementos que compõem a paisagem. Chegar a Nilo 

Peçanha significa ir somente para a escola, não há vínculo com a cidade. 

Observaremos o não vínculo com mais ênfase no 3º desenho logo abaixo: 

 

3º desenho: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trajeto de Boitaraca à escola Nair Lopes Jenkins 
Desenho: J.K. Assunção, 13 anos    
 

 



 
 

            O que podemos avaliar através do desenho ou nos relatos é a capacidade do 

pensamento para construir uma organização coerente e harmoniosa e elaborar a 

emoção. O desenho também nos permite avaliar o desgaste que se produz no 

próprio pensamento (PAÍN, 1992.p. 62). Por exemplo, no 3º desenho, J.K 
Assunção desenha sua casa de costas para a estrada que o leva a Nilo Peçanha, 

quando perguntei pelas janelas, pelas portas da casa, pela paisagem, J.K me 

respondeu que elas ficavam viradas para a comunidade e como ele estava dentro do 

ônibus não dava para ver as flores, nem as árvores de Boitaraca. Continuei 

perguntando, pela porta do fundo da casa, sobre as árvores do trajeto entre 

Boitaraca a Nilo Peçanha, a resposta de J.K foi muito rápida e marcante: “Eu queria 

ficar estudando em Boitaraca. Eu não queria sair daqui do quilombo”. Observei que 

o não desenhar as paisagens existentes no trajeto para a escola, revela o não 

querer está em Nilo Peçanha. Para Paín (1992), o pensamento fala através do 

desenho, nos oferecendo a oportunidade de saber como o sujeito reage ou ignora 

determinadas situações.  

 

4º desenho:       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Trajeto de Boitaraca à escola Nair Lopes Jenkins 
Desenho: MA. Assunção, 14 anos 

 

 

 

Quando a gente de Boitaraca entrava no ônibus, os meninos de 
Itiuca começavam a xingar, a chamar a gente de macaco preto. (...) 



 
 

Eu me sentia muito humilhada. E alguns dos meninos que nos 
chamavam de macacos pretos também eram pretos, os outros 
morenos e brancos. Às vezes me dava até vontade de ser como os 
brancos, de viver como eles para saber como era e pra não ser mais 
humilhada. Aí depois eu parava para pensar e dizia a mim mesma 
que eu era feliz morando em Boitaraca, sendo preta e que essa 
humilhação toda, um dia iria acabar (...) hoje, eles já não abusam 
mais como antes, porque a gente foi pra a delegacia, e o delegado 
disse que se eles fizessem alguma coisa com a gente, seria tomado 
atitudes mais severas.  

 

 

           Neste desenho podemos observar a preocupação de MA. Assunção, em 

retratar sua saída da comunidade de Boitaraca. Quando perguntei sobre a escola de 

Nilo Peçanha ela respondeu que não tinha mais “lugar” no papel. Será que o “lugar” 

o qual está faltando para desenhar a escola de Nilo Peçanha, seja o “lugar” o qual 

MA não se sente inserida?  Não há como negar que o preconceito e a discriminação 

constituem um problema que afeta em maior grau as crianças e os jovens negros, 

visto que eles sofrem, direta e cotidianamente, maus tratos, agressões e injustiças, 

que comprometem a sua adolescência e prejudicam todo o seu desenvolvimento.  

            Ao analisarmos o desenho e refletirmos sobre a fala de MA, elaborada à 

proporção em que o desenho se mostrava, podemos argumentar, sobre as possíveis 

raízes históricas do conflito rejeição/aceitação, pontuando a existência dessa 

relação, onde os processos históricos, sociais e culturais são parte integrante da 

construção da identidade negra, da conformação da subjetividade e que ocorrem de 

maneira concomitante à emocionalidade dos sujeitos (FANON, 2008).   

            Quando MA nos informa que o processo de discriminação, vividos no ônibus, 

eram humilhantes, e que sentiu vontade de ser “branca” para saber como era viver 

do “outro lado”, começo a compreender numa dinâmica intrapsíquica, que o 

processo identitário do negro tem como componente principal a violência racista que 

vai dar cor ao seu corpo. Ou seja, para MA ter chegado a pensar em ser “branca” 

para não sofrer o preconceito, em sua concepção, ser negra significava ser 

violentada de forma constante, ininterrupta e desumana, por uma dupla imposição: a 

de encarar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco e de recusar, negar e anular 

a presença do seu corpo negro. 

            Nessa conjuntura, muitos fatores tem contribuído para que o racismo se 

prolifere dentro do ambiente escolar, mas as ações pedagógicas e o material 

didático organizado para atender a um público não negro, vem contribuindo ainda 



 
 

mais para a negação/rejeição do corpo “negro quilombola” e do “corpo negro” dos 

adolescentes de Nilo Peçanha no ambiente escolar.  

 
 
4.3 – AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO GRUPO ESCOLAR NAIR LOPES JENKINS  
 
 
 

Estamos num país onde certas coisas graves e importantes se 
praticam sem discurso, em silêncio, para não chamar a atenção e 
não desencadear um processo de conscientização, ao contrário do 
que aconteceu nos países de racismo aberto. O silêncio, o implícito, 
a sutileza, o velado, o paternalismo são alguns aspectos dessa 
ideologia. (MUNANGA, 1996.p. 213). 
 

 
 
            A assertiva de Munanga (1996), que inaugura a escrita deste subcapítulo 

chama a atenção para dois tipos de racismo: um institucionalizado, explícito, com 

consentimento do poder público e da sociedade como um todo; outro implícito, 

negado e “silenciado”. No Brasil, temos o segundo caso: um racismo implícito, 

negado e “silenciado”. Este silêncio que monopoliza os conflitos étnicos na 

sociedade é o mesmo que alimenta o preconceito e a discriminação no interior da 

escola. 

            De forma silenciosa acontecem situações, no ambiente escolar, que podem 

influenciar a socialização dos jovens, apresentando-lhes diferentes lugares para 

pessoas brancas e negras. A escola assegura aos alunos, brancos e negros, 

oportunidades diversas para que se sintam aceitos, respeitados e positivamente 

participantes da sociedade brasileira. Aqui, a origem étnica tem grande influência no 

tratamento oferecido pela escola aos diferentes grupos (CAVALLEIRO, 2011).  

            E quando o preconceito surge do mesmo grupo étnico, sendo que o único 

fato que os diferencia é o espaço/tempo (SODRÉ, 2012): “quilombo” e “cidade”?  

            No espaço escolar Nair Lopes Jenkins, há toda uma linguagem não verbal 

expressa através de atitudes, gestos e tons de voz que transmitem valores 

preconceituosos. Os significados de ser jovem negro e quilombola neste espaço 

escolar pode contribuir tanto para afirmação quanto para a fragilização identitária. 

            No caso dos jovens quilombolas de Boitaraca não há uma fragilização 

identitária, há uma afirmação de sua identidade, ou seja, estes jovens sabem quem 

são e de onde vem, mesmo em meio aos problemas de discriminação enfrentados 



 
 

na escola. O grande desejo destes jovens quilombolas é de serem respeitados no 

ambiente escolar que também é deles de fato e de direito, mas não se sentem 

incluídos.  

            Os jovens que vivem em Nilo Peçanha, que em sua maioria são negros, mas 

por serem também alvo da discriminação e se sentirem excluídos do ambiente 

escolar, reagem com violência, negando sua cor, suas origens. Um artifício de 

defesa contra a discriminação. Uma vez que um jovem negro da “cidade” enfatiza e 

critica a diferença do “outro” jovem negro que vem do “quilombo”, ele deixa de ser 

criticado pelos opressores e passa também a ser um opressor (FREIRE, 1975). É 

uma estratégia cruel não somente para o jovem negro quilombola oprimido, como 

também, e pior, para o opressor jovem negro de Nilo Peçanha. “Essa percepção 

compele a criança [jovem] negra à vergonha de ser quem é (...) o que pode minar a 

sua identidade” (CAVALLEIRO, 2011.p. 98). 

            Nesse sentido, a escola pode ser vista por ângulos distintos, como um 

espaço de reprodução do preconceito, mas também, e principalmente, um espaço 

propício à transformação da realidade na qual se encontra. É importante salientar, 

que não é intenção desta pesquisa, mostrar o espaço escolar Nair Lopes Jenkins 

como improdutivo para os jovens negros, nem rotulá-lo como um espaço onde 

somente sejam veiculados preconceitos e discriminações raciais. A intenção desta 

pesquisa é apresentar e refletir sobre os fenômenos implícitos de preconceito que 

neste espaço se desenvolvem e assumem dimensões capazes de conduzir para a 

negação da própria condição humana. A pesquisa foi realizada com jovens que 

transitam por espaços sociais distintos – “Quilombo” e “Cidade”, ambos aqui 

entendidos como espaços que possibilitam a construção da identidade. Já no caso 

dos jovens quilombolas, no espaço da “cidade”, por vezes, se sentem estrangeiros 

no ambiente escolar. 

            Para que pudéssemos entender os fenômenos implícitos do preconceito nas 

ações pedagógicas do Grupo Escolar Nair Lopes Jenkins, analisei o Projeto Político 

Pedagógico, os Planos de Curso de cada disciplina, os Livros Didáticos de História, 

adotados pela escola, entrevistei os jovens de Boitaraca, alguns jovens de Nilo 

Peçanha e alguns professores da instituição. Como as análises das entrevistas tanto 

dos jovens quanto dos professores, exigiam uma compreensão minuciosa, foi aberto 

subcapítulos dentro deste subcapítulo, os quais veremos no decorrer do texto.  



 
 

            Dessa maneira, na análise do Projeto Político Pedagógico e nos Planos de 

Curso, observamos que não há a inclusão do histórico de Nilo Peçanha como 

conteúdo programático, ou seja, não há uma correlação da história de Nilo Peçanha 

à história da Bahia, onde milhares de africanos escravizados foram trazidos de 

diversos lugares de África para as diversas regiões baianas, inclusive para o baixo 

sul, localização da cidade.  

            Nos Planos de Curso das disciplinas de História/Geografia42, observei que 

quando o aluno chega ao 9º ano, durante a IV unidade, um dos conteúdos a ser 

trabalhado em sala, contempla o continente africano. Um conteúdo que pode 

associar a vida dos africanos em África e o seu espaço geográfico à vinda dos 

africanos para o Brasil, compreendendo qual a etnia africana que foi deslocada para 

o baixo sul, entre outros fatores importantes da herança cultural, para que os alunos 

negros de Nilo Peçanha se sintam inseridos no contexto escolar. Este seria o 

momento de correlacionar os assuntos trabalhos em sala de aula sobre o continente 

africano à herança africana fortemente viva no município de Nilo. Contudo, não há 

está associação pedagógica, o trabalho realizado com o histórico de Nilo Peçanha é 

feito num projeto à parte, mas é ainda um trabalho superficial. Fala-se do surgimento 

do município, mas não aprofunda a origem e pertença dos negros, que, com sangue 

e suor, fizeram de Nilo Peçanha o que o município é hoje.             

            No livro didático de História – Projeto Radix43, da editora Scipione, sob a 

autoria de Cláudio Vicentino, os assuntos que correspondem ao continente africano 

são insipientes. Os conteúdos trazem discussões sobre alguns reinos africanos, mas 

não aprofunda explicações sobre a cultura e influencia em outros continentes. Em 

outros momentos, os assuntos que revelam a participação do negro vem sempre 

acompanhados por caricaturas, ora mostrando os negros como escravizados, ora 

como rebeldes.  

            É importante salientar, que em um material didático, a imagem é essencial 

para a relação ensino/aprendizagem, e neste material, quase não há negros em 

posição de destaque, somente no final do livro de História do 7º ano e início do livro 

do 9º ano vem uma reportagem sobre Barack Obama, atual presidente dos Estados 

                                                           
42 Vide anexo III. 
43 Segundo informações do autor do livro, é uma palavra que significa raiz. Em latim o substantivo 
Radix era empregado tanto no sentido próprio (raiz de uma planta), como em sentido figurado (base, 
fonte, fundamento, origem). 



 
 

Unidos. Sabemos que os materiais didáticos, acabam influenciando diretamente na 

formação psicológica da criança negra que não se vê ali representada. 

 
Os materiais pedagógicos tem papel fundamental na reprodução das 
ideologias, uma vez que expandem visões estereotipadas dos 
segmentos oprimidos da sociedade. (...) O livro didático, é 
considerado o depositário da verdade, a memória conservada das 
civilizações. Contudo, muitos processos civilizatórios e muitas visões 
de mundo são omitidos ou minizados pelo livro, que veicula na 
maioria das vezes, a visão de mundo e o processo civilizatório das 
classes dominantes. (SILVA, 2004.p. 50-51) 

 

 

            Analisando o livro de História do 6º ano, momento em que os jovens de 

Boitaraca adentram a escola da “cidade”, os primeiros conteúdos correspondem a 

Pré-história, Origem e evolução do ser humano e os períodos da Pré-história, estes 

conteúdos não abordam sobre o continente africano como berço da humanidade. 

Sabemos que os primeiros fósseis e as primeiras manifestações de vida surge no 

continente africano, todavia, o livro traz um quadro simplório da evolução humana, o 

qual é representado por um Australopithecus, segurando uma flor. Da Pré-história 

até chegar à história propriamente dita, há um vazio no quadro, e vale ressaltar, que 

a “verdadeira” história, demonstrada no livro, vai ter início com um homem branco 

barbudo, segurando uma pedra com alguns hieróglifos rabiscados, os quais 

representam o marco da escrita (figura 1). Logo depois, há uma representação da 

evolução do ser humano numa árvore, provavelmente a “árvore genealógica” do ser 

humano, onde vamos ter de um lado, como bem descreve o livro, um “gorila” e do 

outro lado um “chimpanzé” (figura 2).  

Figura 1                                                                        Figura 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

            Essas mensagens ideológicas contidas nos materiais didáticos tomam uma 

dimensão mais agravante ao pensarmos em quem são os seus receptores. São 

jovens em processo de desenvolvimento emocional, cognitivo e social, que podem 

incorporar facilmente as mensagens com conteúdos discriminatórios, que permeiam 

as relações sociais, atendendo os interesses da ideologia dominante, que objetiva 

consolidar a suposta inferioridade de determinados grupos. 

            A grande preocupação com as imagens deste livro é que ele é o material 

utilizado para trabalhar com alunos negros quilombolas, em transição entre a escola 

do “quilombo” e a escola da “cidade”, um momento delicado, pois são discriminados 

por jovens que também são negros e que na maioria das vezes o xingamento 

habitual do preconceito é chamar os jovens negros do quilombo de “macacos”.  

Sabemos que o material didático é um suporte no trabalho do professor, portanto o 

professor precisa saber analisar criticamente os assuntos inseridos no livro, para 

que estes assuntos e imagens não gerem equívocos nas conclusões dos jovens, 

reforçando ainda mais o preconceito dentro da escola.  

            Ainda no livro de História do 6º ano, o material aborda a Civilização Egípcia 

sem fazer referência à sua localização no continente africano. A única coisa dita no 

livro é que “as águas [do rio Nilo] cortam o nordeste da África (uma região desértica), 

tornando o solo por onde passa bastante fértil” 44 . Mesmo depois de tantas 

discussões e reivindicações impostas pela Lei 10.639/03, algumas editoras insistem 

em apresentar o Egito com sua localização implícita no continente Asiático e as 

imagens dos egípcios são de homens e mulheres brancas de cabelos lisos (figuras 

3).  

            Mais adiante, em cada finalização de um determinado assunto, o autor 

apresenta uma espécie de nota de esclarecimento, sob o nome de “Algo Mais”. 

Ainda no assunto Civilização Egípcia, quando o autor do livro vem abordando sobre 

a economia e divisão social do Egito, o “Algo Mais” traz uma explicação 

estereotipada do termo “escravo” (figura 4). 

 

 

 

 

                                                           
44 Referência do trecho do livro analisado: VICENTINO, Cláudio. Projeto Radix: História – 6º ano. 
São Paulo: Scipione, 2009.p. 78. 



 
 

Figura 3                                                    Figura 4 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            No livro de História do 7º ano, a abordagem do autor sobre “resistência à 

escravidão” enfatiza palavras com sentidos ambíguos para descrever as reações 

dos negros, a exemplo das palavras: “furtos”, “incêndios”, “destruição das 

plantações”. Não há uma contextualização, explicando para os alunos o que de fato 

aconteceu e vinha acontecendo para que houvesse determinados tipos de 

reação/luta. Essas palavras soltas sem reflexões críticas podem fazer com que os 

alunos entendam que os negros eram ladrões, desordeiros, selvagens, entre outros 

adjetivos os quais, ao longo da história, os negros receberam. Ainda no assunto 

“resistência à escravidão”, o autor se refere à formação de quilombo como “fugas em 

bando” e ao conceito de quilombo com: “nome que se dava aos acampamentos de 

[escravos fugidos], bem distantes das povoações dos brancos”45.  

            Sabemos que a luta quilombola foi muito mais que “fugas em bando”, pois se 

constituiu numa luta que atravessa todo o período colonial e do império, sacudindo 

até fazer desabar as estruturas da economia escravocrata. Complementada e 

ampliada no abolicionismo protagonizado por figuras como Luís Gama, José do 

Patrocínio, os irmãos Rebouças, bem como os heróis da Revolta dos Búzios, da 

Revolta dos Malês e tantas outras formas de resistências, que podem se instituir 

                                                           
45 Referência do trecho do livro analisado: VICENTINO, Cláudio. Projeto Radix: História – 7º ano. 
São Paulo: Scipione, 2009.p. 237. 



 
 

como lutas antirracistas após a abolição, e essas formas de resistência são 

retratadas no livro didático como selvageria dos negros. Onde fica a luta pela 

humanização destes povos que foram alijados pela sociedade? 

            Assim, ao entrar no conteúdo sobre formação quilombola, retornei ao Plano 

de Curso da disciplina de História, na escola Nair Lopes Jenkins, e observei que não 

consta nos planos uma análise sobre as formações quilombolas do Estado da Bahia 

e seus remanescentes, em especial aos dois quilombos do próprio município de Nilo 

Peçanha: Boitaraca e Jatimane. De tal modo, consegui, aos poucos, ir identificando 

como surgem as críticas e o preconceito dos alunos negros de Nilo Peçanha, em 

relação aos jovens boitaraquences, é uma reprodução do que é trabalhado em sala 

de aula e dos livros didáticos mal analisados. 

            Nos quatro volumes os quais correspondem às turmas do 6º, 7º, 8º e 9º ano, 

os livros de História analisados trazem imagens estereotipadas do negro, seja nas 

abordagens apresentadas nos textos, seja nas caricaturas. Imagens e textos que 

associam a pessoa do negro à subalternidade (figura 5), à passividade (figura 6), à 

selvageria (figura 7), ou à ignorância, à desordem e à incivilidade (figura 8). 

 

 

 

Figura 5                      Figura 6                                                          Figura 7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Embora as análises do livro didático tenham sido realizadas a priori com os 

livros de História, tive o cuidado de analisar o Plano de Curso de Geografia e 

perceber que mesmo sendo uma disciplina fundamental na formação da cidadania 

do povo brasileiro, devido a sua composição étnica, socioeconômica e na 

distribuição espacial, não é dada muita importância à disciplina de Geografia nem é 

levado em consideração a temática da pluralidade cultural, sobretudo, no que diz 

respeito às características do território de Nilo Peçanha e a formação de quilombos 

na região. É importante destacar aqui, que ainda que a discussão sobre a ideologia 

racista dos livros didáticos pareça ser um debate já consolidado, já que as editoras e 

o próprio MEC parecem estar atentos a esse aspecto, essa face do racismo 

educacional necessita ser superada.  

            Na escola, os diversos recursos didático-pedagógicos reforçam, por meio das 

imagens, pelo uso da linguagem, das representações e percepções cristalizadas, os 

significados de pertencer a um determinado grupo étnico. As características 

fenotípicas são acionadas estrategicamente para demarcar as fronteiras da 

circulação e os posicionamentos sociais para cada grupo, portanto, os significados 

do pertencimento tornam-se visíveis, e funcionam como um espelho que possibilita a 



 
 

identificação e o reconhecimento, seja com as personagens ali retratadas, seja com 

os ambientes e as formas de expressões (SILVA, 2001).  

            No Plano de Curso de Artes46 durante a IV unidade das quatro turmas, 6º, 7º, 

8º e 9º ano, é trabalhado sobre grupo cultural Zambiapunga – Zambi ou Nzambi-a-

Mpungu47 – é uma manifestação cultural que representa o retorno dos escravizados 

depois de um dia de trabalho na lavoura e uma forma de reverenciar ao Deus 

supremo do candomblé de angola, uma cerimônia com utilização de máscaras pelos 

participantes, que inicialmente era empregada para afugentar os maus espíritos.     

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 
        FOTO 41 – Grupo Zambiapunga – Nilo Peçanha/Ba 
         Fotografia: Mille Fernandes, 2008. 
 
 
 
 
 
            Segundo a população de Nilo Peçanha, esta é uma prática cultural e 

religiosa que chegou ao estado baiano através dos negros bantus, escravizados da 

região de Congo-Angola e trazidos para a Bahia para trabalhar no plantio dos 

canaviais do Recôncavo e de grandes extensões de dendezeiros no litoral do Baixo-

Sul. 

                                                           
46 Vide anexo IV. 
47 Formas de identificar o Deus supremo dos povos Banto do Baixo Congo e Angola. 



 
 

Quando os africanos voltavam do trabalho desumano nas lavouras, 
retornavam pelo caminho cantando e produzindo um som com os 
instrumentos agrícolas. Assim, todos os anos, ao alvorecer do dia 1º 
de novembro, os homens com máscaras, capacetes coloridos em 
forma de cone e calças enfeitadas, saem pelas ruas de Nilo Peçanha 
com seus instrumentos musicais inusitados como ferramentas 
agrícolas, búzios gigantes, conchas assoprados, que emitem um som 
diferente, caixas e cuícas ou também conhecidas como ferra bois, 
usados como instrumentos de percussão, com o objetivo de manter 
viva a cultura africana. Aqui no baixo sul concentra forte expressão 
da tradição africana, e tem Zambiapunga aqui em Nilo Peçanha e 
nas cidades de Valença, Taperoá e Cairu48.  
 

 

 

            Na sala de aula se trabalha com organização, com a confecção, a música, a 

dança referente ao Zambiapunga, durante as análises dos Planos de Curso da 

disciplina de Artes, sobre os conteúdos trabalhados na escola Nair Lopes Jenkins, 

não há uma pesquisa aprofundada sobre a arkhé do Zambiapunga, nem uma 

investigação sobre qual região do continente africano é originário. Trabalha-se com 

o Zambiapunga como uma manifestação cultural de Nilo Peçanha, que foi deixada 

como uma herança africana. 

            Sobremaneira, o Zambiapunga que em Nilo Peçanha é trabalhado na escola 

como uma manifestação cultural, é próprio da região da zona banto, região 

Congo/Bacongo49, sobretudo dos Javas. Na África, o Zambiapunga é um ritual para 

reverenciar os ancestrais. E o ponto do culto é equivalente ao culto dos Egungun do 

povo Iorubá/nagôs que começou na ilha de Amoreiras, em Itaparica e no terreiro Ilê 

Axipá, trata-se de um culto de antepassados. 

            O termo Zambiapunga significa “a força do Grande Deus, do Grande Espírito 

do Senhor Ancestral de todos nós” (PESSOA DE CASTRO, 1977). Zambi é a 

divindade suprema dos candomblés Congo/Angola na Bahia, equivalente a Olorum 

dos nagôs. Vale salientar também, que o Zambiapunga é um culto de tradição de 

plantações, ou seja, de agricultor. Daí a razão pela qual, os instrumentos que 

acompanham o desfile dos zambiapungos, segundo o depoimento da diretora Diva 

Menezes, serem as enxadas, instrumentos agrícolas. 

                                                           
48 Diva Menezes Duarte, diretora do Grupo Escolar Nair Lopes Jenkins. Entrevista concedida 06 de 
agosto 2012 
49 Terceiro maior grupo ético de Angola. Ver texto de Yeda Pessoa de Castro, 1980. 



 
 

            Na região do arquipélago do Tinharé, que envolve Valença, Taperoá, Nilo 

Peçanha e Cairu, o Zambiapunga é uma prova de que nesta região se concentraram 

escravizados do Bacongo, trazidos do Congo (antigo Zaire) e de Angola. Na África, 

entre os Bacongos, o Zambiapunga é organizado por sociedades secretas 

conhecidas como Lokele50, formadas apenas por homens, os quais durante toda a 

preparação e apresentação não podem tirar as máscaras e nem podem ser 

identificados.  

            Para os bakongos, Nzambi Ampungo é o deus criador, que se criou a si 

mesmo ou é o incriado. Reza a lenda dos bakongos que como primeiro ato de 

criação, Nzambi criou um fútu51, colocando nele todas as coisas necessárias à 

sobrevivência do homem. Depositou ali o ar, a terra, a água, o fogo, os animais úteis 

e perigosos ao homem, as plantas comestíveis e venenosas, a maldade e a 

bondade, as divindades boas e más, a saúde e a doença, ou seja, tudo que fosse 

necessário para o homem viver em harmonia. Deu um nó na boca do fútu, selando 

com esse nó o segredo da vida, pertencente apenas a Nzambi. Para os bacongos, 

viver bem é viver com as leis da natureza, buscando a harmonia entre todas as 

coisas. (MILLER, 1995).  

           Segundo Costa e Silva (2011), quando os portugueses aportaram na foz do 

Rio Zaire, no ano de 1483, por intermédio do traficante de escravizados Diogo Cão, 

o primeiro contato foi com os Bantu do Reino do Congo, os bacongos.  Entre os 

vários povos bantu chegados ao Brasil na condição de escravizados, a maior 

afluência se dá com dois povos, os Ambundos 52 , que falam kimbundo e os 

Bacongos, que falam kikongo, sem deixar de mencionar outras etnias que também 

contribuíram para a nossa cultura (PESSOA DE CASTRO, 1977).  

            Esses dois grupos linguísticos, ambundos e bakongos estão presentes na 

vida brasileira de forma basilar através de danças, cantos, linguagens, modos de 

ser, principalmente nas religiões. São povos que apresentam uma característica 

peculiar dos povos bantu, em assimilar e adaptar-se às condições, valores e crenças 

locais. Foram capazes de (re)elaborar sucessivas (re)leituras dos elementos 

religiosos que eram estranhos aos seus, (re)criando sempre e em cada circunstância 

um novo discurso de sua vivência e prática cotidiana, acrescidos dos elementos até 

                                                           
50 Aqueles que estão perto do alto, do supremo. 
51 Na língua Kikongo significa saco grande. 
52 Segundo maior grupo ético de Angola. Ver texto de Yeda Pessoa de Castro, 1980. 



 
 

então exógenos a sua cultura. Houve, aqui neste processo, uma africanização do 

catolicismo (LUZ, 2000), onde os santos católicos estavam ao lado das divindades 

de suas religiões, onde os casamentos eram celebrados na igreja de acordo com os 

ritos católicos, mas ao som de tambores e atabaques. Embalados por crenças 

bacongos, os enterros e velórios recebiam a benção do padre católico e os rituais e 

as oferendas do sacerdote da terra.  

            É preciso sublinhar, que estes povos foram trazidos para o Brasil, muitos já 

vinham cristianizados devido ao contato com os portugueses durante o século XV. 

Por essa razão, homens e mulheres bantu escravizados já se comunicavam em 

português, conheciam a cultura europeia e eram católicos. Para alguns a conversão 

acontecia de forma perversa, uma prática que ocorria nos navios negreiros com 

anuência da igreja católica, para outros, a conversão era por devoção ou por terem 

tido contato com o cristianismo em suas terras de origem. A devoção a Nossa 

Senhora do Rosário, por exemplo, já vinha enraizada nos seus espíritos, 

principalmente daqueles oriundos da área cultural bakongo. 

            Dessa maneira, no Zambiapunga da região do arquipélago do Tinharé, esse 

sentido religioso de alguma forma está sempre presente. Na cidade de Cairu, por 

exemplo, a festa com o cortejo acontece no dia de Nossa Senhora do Rosário, a 

padroeira da cidade, considerada a santa dos homens pretos. Em Valença, o cortejo 

acontece na noite de 31 de dezembro, acompanhando a virada para o começo do 

novo ano e pedindo bênçãos a padroeira Nossa Senhora do Amparo para que venha 

um ano cheio de paz e saúde.  

            Em Nilo Peçanha e em Taperoá, o Zambiapunga vai para as ruas na 

madrugada do dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos e véspera de finados, o 

dia das almas. Um dia para se homenagear os ancestrais. Na memória dos 

habitantes de Nilo Peçanha, o sentido religioso do Zambiapunga está misturado com 

o lúdico. Observamos isso na fala da diretora da escola Nair Lopes Jenkins: 

 

Eu quando era pequena ficava admirada com o cortejo, todas 
aquelas pessoas vestidas com roupas coloridas, uns cones de papel 
de seda na cabeça, produzindo um som bem alegre com os 
instrumentos de trabalho. Seguiam brincando e fazendo um 
ziguezague pelas ruas. A cidade toda já sabia do cortejo aí 
preparavam mingau, mungunzá, café, tinha gente que fazia aquela 
fatada para todos comerem depois do cortejo. Tudo muito lindo. 



 
 

Todos do cortejo usavam máscaras, umas bonitas, diferentes, outras 
bem assustadoras53.  
 

            É necessário salientar, que o uso da máscara é uma forma de confortar as 

comunidades de descendência africana. São comunidades fortemente marcadas 

pela perda, pela disposessão do seu próprio corpo, o qual o negro escravizado, na 

história brasileira, não era o dono do seu próprio corpo, mas tinha dentro dele todo 

um imaginário, uma memória criada e (re)adaptada a partir de contatos culturais, 

transformadas e (re)criadas diversas formas que proporcionasse um conforto. É uma 

demonstração de sabedoria humana, em transformar a dor em arte, em brincadeira, 

em laços de solidariedade e sociabilidades. 

            Além do cortejo do Zambiapunga, a principal festa religiosa de Nilo Peçanha 

acontece em torno da Matriz do Senhor do Bonfim, no terceiro domingo do mês de 

janeiro, desde o século XIX. Segundo os Nilopeçanheces, a devoção católica, é uma 

configuração de Jesus Cristo em que este é venerado na visão de sua morte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
        FOTO 42 – Igreja Matriz Senhor do Bonfim – Nilo Peçanha/Ba 
        Fotografia: Mille Fernandes, 2011. 
 

                                                           
53 Diva Menezes Duarte. Entrevista concedida em 06 agosto de 2012. 



 
 

             A festa do Senhor do Bonfim, assim como o cortejo do Zambiapunga 

(re)significam as tradições organizadas pelos antepassados. Esta (re)significação 

mantém vivos os costumes, crenças e ritos, uma atuação de resistência cultural no 

interior da vida da população de Nilo Peçanha. 

            Atuações que são identificadas nos pormenores das relações estabelecidas 

entre os sujeitos, na maneira como se relacionam entre si e com seus cotidianos, 

nos laços de vizinhança, nos compartilhamentos, na organização social para os 

festejos religiosos, na mútua cooperação entre as pessoas em prol do coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             FOTO 43 – Procissão do Senhor do Bonfim – Nilo Peçanha/BA 
              FONTE: Galeria de fotos da Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha, 2013. 
 
 

 

            Outra festa religiosa que acorre em Nilo Peçanha, no dia 29 de junho, é a 

festa de São Pedro, conhecido como o santo das viúvas.  A população faz uma 

grande reverência a São Pedro, especialmente as viúvas, que armam uma fogueira 

imensa na porta de suas casas em respeito e devoção ao santo. Assim, O 

Zambiapunga, as festas em devoção aos santos, são festas culturais de herança 

africana. 

           Contextualizar, neste subcapitulo da pesquisa, o histórico das bases culturais 

da cidade de Nilo Peçanha e das cidades em seu entorno é necessário, para 



 
 

compreendermos a negação dos jovens em se assumir negro e discriminar o jovem 

negro de Boitaraca. A arkhé africana de Nilo Peçanha não atravessa as paredes da 

escola Nair Lopes Jenkins. E por esta arkhé não está inserida no currículo escolar, o 

jovem negro não se vê representado no espaço escolar e nem nos materiais 

didáticos. Nos livros de História, como vimos nas análises, a imagem do negro é 

associado a algo ruim, o que os impede de ter uma referência positiva de si mesmo. 

            À escola e a todos os elementos que a integram, cabe uma reflexão sobre as 

distintas presenças culturais na escola e na sociedade, porque se isso se tornar 

possível, teremos uma geração de crianças, adolescentes, enfim, indivíduos, 

desfrutando da oportunidade de conhecer, entender e de se questionar frente ao 

mundo e ao sistema de símbolos; de compreender sobre suas tradições e da 

constante transformação política, econômica e sociocultural; de saber sobre sua 

ancestralidade, reconhecendo-se como portadores e elaboradores da civilização 

(LUZ, 2000). 

 

4.3.1 – O olhar dos “de dentro” sobre os “de fora”  
 
            Ao me aproximar do campo de pesquisa surgiu a necessidade de analisar 

sobre o que pensavam jovens da “cidade” em relação aos jovens do “quilombo”. 

Estas análises foram feitas através de desenhos projetivos e conversas. Os 

desenhos foram instrumentos valiosos de análise para compreender as práticas 

preconceituosas arraigadas na mentalidade dos jovens afrodescendentes e como 

reagem nestas situações. 

            No trabalho psicopedagógico, para a realização dos desenhos projetivos 

organizei atividades para serem desenvolvidas nas oficinas. Cada oficina foi dividida 

em três vínculos: “Vínculos Escolares”, “Familiares” e “Consigo mesmo”, os quais 

possuem a duração de 30 minutos cada vínculo desenvolvido. Embora eu tenha 

realizado minuciosamente os três vínculos com os jovens de Nilo Peçanha, contudo, 

para a análise deste subcapítulo, procurei explorar o essencial do vínculo escolar, 

bem como, as perguntas e respostas serão aqui analisadas somente as que 

correspondem aos fatores que geram o preconceito no ambiente escolar.  

            Dessa maneira, as análises foram realizadas com dois desenhos dos 

vínculos escolares. Coube uma análise do vínculo dos jovens com o ambiente do 

Grupo Escolar Nair Lopes Jenkins, seu relacionamento com os colegas, em 



 
 

especial, com os colegas de Boitaraca e, em conjunto com as perguntas e 

respostas, coube uma análise sobre situações-problemas.  

 

Desenho 1 – A.C Souza, 15 anos – 8º ano 
 

            Esta etapa corresponde ao vínculo que a jovem tem com o ambiente escolar 

Nair Lopes Jenkins e como é o seu relacionamento com os jovens de Boitaraca. 

Assim, a aluna A.C Souza por desenhar no centro do papel apresenta equilíbrio e 

segurança no que fala e no que desenvolve (VISCA, 2008). Ela desenha a sua sala 

de aula, indica o lugar o qual se senta todos os dias com os colegas e conversa 

sobre a professora que mais se identifica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Representação da Escola Nair Lopes Jenkins 
Desenho: A.C Souza, 15 anos – 8º ano 
 

 

           No desenho, a professora que a aluna mais se identifica, está bem afastada 

da turma. Podemos observar também, que o centro da sala e as cadeiras estão 

vazios. Contudo, quando questionada sobre o centro da sala vazio e uma 

quantidade de pessoas sentadas em um determinado canto reunidas, A.C 

respondeu que “geralmente ali nas cadeiras vazias quem senta são os meninos de 

Boitaraca e Jatimane”. Perguntei por que os colegas que são do quilombo não 
tinham sido desenhados, A.C me disse que: 

 
Os meninos que vem dos quilombos ficam muito quietos. Acho que é 
porque os colegas daqui de Nilo ficam falando mal do lugar que eles 
moram, colocam alguns apelidos e dizem que em Boitaraca só tem 



 
 

um lugar para entrar e para sair. Aí eles ficam calados, mas não 
gostam. Eu não gosto quando meus colegas que moram aqui em 
Nilo ficam chicanando o pessoal de lá dos quilombos, não. É muito 
chato você ser tratada assim. Às vezes o ônibus demora para chegar 
na escola, aí todos eles chegam atrasados, aí todos os colegas dão 
risadas, abusam, chegaram os pretos do quilombo. É muito chato 
isso. 

 
            
            No decorrer das observações feitas no desenho de A.C, vamos aos poucos 

compreendendo o espaço ocupado por cada aluno na sala de aula. O grupo 

desenhado por ela no cantinho esquerdo do papel, representa os colegas que fazem 

parte do grupo dela. E nesse grupo os jovens quilombolas não estão inseridos, 

assim como, pela representação simbólica do desenho de A.C, estes jovens 

quilombolas também não estão inseridos no cotidiano escolar.  

            Por não responderem aos insultos dos colegas são excluídos em virtude do 

preconceito e da negação que experimentam sistematicamente. Trindade (2000) nos 

previne sobre o persistente ciclo de preconceitos que circundam o cotidiano escolar 

em relação aos alunos negros, quando alerta sobre a invisibilidade, dizendo que “a 

gente olha, mas não vê, a gente vê, mas não percebe, a gente sente, mas não ama” 

(TRINDADE, 2000.p. 9). O diferente é sempre o diferente. 

            A partir do relato de A.C sobre os preconceitos vividos pelos colegas 

quilombolas, pedi que desenhasse uma situação-problema, onde a jovem pudesse 

dizer se já foi vítima do preconceito, como reagiu ou reagiria numa situação como 

esta. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Cena e relato de preconceito na escola 
Desenho: A.C Souza, 15 anos – 8º ano 



 
 

            A.C produz um desenho e constrói uma história, revelando uma das formas 

como os jovens negros da “cidade” discriminam os jovens boitaraquences. Na 

história, “duas meninas estavam passeando no colégio, quando dois meninos 

começam a falar mal do lugar onde as meninas moram. E, no final, as duas meninas 

vão reclamar na diretoria. A diretora depois de uma longa conversa com os dois 

meninos, arrependidos, decidem nunca mais abusar”. Essa história revela, em seu 

enredo, a visão dessa jovem em relação ao conflito entre os jovens do “quilombo” e 

os jovens negros da “cidade”, e a agressividade direcionada aos primeiros. Esta 

história é uma (re)elaboração/denúncia (VISCA, 2008) da realidade cotidiana 

vivenciada pelos jovens boitaraquences. Uma realidade marcada por gozações, 

apelidos e xingamentos. 

             

Desenho 2 – G. Oliveira, 17 anos – 7º ano 

 

          
             

 

 

 

 

 

Representação da escola Nair Lopes Jenkins 
Desenhada: G. Oliveira, 15 anos – 7º ano 
 

 

 

            No desenho de G. O, podemos perceber que, diferente do primeiro desenho, 

a figura da professora está próxima a ele. Perguntei se ele gostava das aulas da 

professora, como era na sala de aula, G.O me respondeu, que “a professora se 

preocupava muito com a gente, tem muita paciência para ensinar e perguntar se 

entendemos o assunto”. Perguntei sobre o tratamento dos outros professores, G.O 

respondeu:  



 
 

Os outros professores são bons também, mas não tem a paciência 
de ficar voltando e explicando o assunto toda a hora. E com os 
outros professores também eu fico com vergonha de dizer que não 
entendi quando eles perguntam se todo mundo entendeu, porque se 
eu digo que não entendi, a sala toda dá risada, e diz que só podia ser 
preto. Aí eu fico com vergonha de dizer. 

 
 
 
            A discriminação é um dos mecanismos de poder (FAZZI, 2006). E como tal 

dispositivo, aparece na escola das mais diversas formas com o objetivo de exercer 

poderes sobre os corpos, sobre os comportamentos, sobre os sentimentos dos 

indivíduos, moldando-os e tornando-os transmissores de poder e vigias de 

comportamentos. O desenho e a fala de G.O nos revela a violência gerada pela 

discriminação, fazendo surgir a perigosa dicotomia do “eu” e o “outro” responsável 

pela exclusão, segregação e preconceito. 

            Ainda no mesmo desenho, perguntei por que, numa sala com vinte e cinco 

alunos/colegas, ele só desenhou duas colegas, G.O respondeu que eram as suas 

“melhores amigas. As que sempre sentavam perto e que não faziam ‘brincadeiras’ 

sem graça”.   

            A partir do relato de G.O sobre os preconceitos vividos, pedi que desenhasse 

uma situação-problema, onde pudesse dizer se algum dos colegas já foram vítimas 

do preconceito e como reagiu durante a situação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena e relato de preconceito na escola 
Desenho: G. Oliveira, 15 anos – 7º ano 
 



 
 

            G.O à proporção que desenhava foi me contando que tinha um grande amigo 

na escola chamado W.L, mas que este amigo não era da mesma sala. E, que todas 

às vezes que ele e o amigo estavam na quadra jogando futebol, o colega de W.L 

ficava colocando apelidos nele, porque W.L era gordinho. G.O disse que num 

determinado dia ele e W.L foram jogar bola e, o colega abusado de W.L, foi atrás e 

começou a chamar W.L de gordo, a empurrar e a cuspir. G.O já chateado com a 

situação tomou a frente do amigo e pediu para que o menino parasse de abusar. 

Mas, G.O disse que o menino olhou para ele e gritou: “cala boca seu macaco, 

porque não estou brincando com você”, depois disso, G.O baixou a cabeça e voltou 

para a escola. 

            O episódio que narrei ocorreu numa quadra poliesportiva, ao lado do Grupo 

Escolar Nair Lopes Jenkins, durante o recreio. Assim, ao analisar sobre o 

preconceito existente na história que G.O contou, pude também entender o porquê 

da falta dos braços do menino do desenho, que o representa. A falta dos braços 

nesta circunstância, inconscientemente, representa sua impotência frente a 

agressão do menino quando o chamou de macaco.  

            Situações como essas de agressões, xingamentos e apelidos tem motivado 

revolta nos jovens, negação de suas identidades, baixa autoestima e o insucesso 

escolar dos afrodescendentes (CUNHA Jr, 2008). Há um descompasso grande na 

escola pesquisada em relação idade/série. Não somente no caso de G.O, 15 anos - 

7º ano, mas de muitos outros jovens negros que desistem de estudar, porque não 

encontram na escola, um terreno o qual ofereça igualdade e justiça. 

 
Desenho 3 - A.C Passos, 16 anos – 6º ano 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Representação da escola Nair Lopes Jenkins 
Desenho: A.C Passos, 16 anos – 6º ano 



 
 

            No desenho de A.C Passos, bem como o desenho anterior, a professora 

também se encontra próxima dos alunos. Perguntei se ela gostava das aulas da 

professora e como era na sala de aula, A.C Passos respondeu que: “na realidade 

não gosto tanto da professora, gosto da disciplina dela. Gosto muito de Ciências, 

pois isso que me identifico com ela”. Perguntei sobre as outras disciplinas e o 

tratamento dos outros professores, A.C Passos respondeu:  

 

 
Não tem nenhuma outra disciplina que eu goste tanto assim, não. Só 
Ciências mesmo. Eu gostava muito de ir para a escola, mas depois 
de um tempo deixei de gostar tanto assim. A única colega que me 
dou bem é S.T, que é minha prima, não gosto muito de ficar 
conversando com os outros colegas, porque eles gostam de 
fuxicaria, humilham os outros, e eu não gosto disso.  

 

 

            A partir do relato de A.C Passos, perguntei como era o seu cotidiano na 

Escola Nair Lopes Jenkins, se já tinha sido vítima de algum preconceito, ou se já 

tinha presenciado algum colega ser vítima. Pedi também, que à proporção que fosse 

contando como aconteceu o fato, fosse desenhando a situação-problema, onde 

pudesse me mostrar com mais clareza o ocorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Cena e relato de preconceito na escola 
 Desenhado: A.C Passos, 16 anos – 6º ano 
 



 
 

            A.C Passos contou que um dia na escola um colega chamado P.L, estava 

desfazendo de sua amiga G.E, Chamando de “preta feia” e outras coisas, e quando 

A.C Passos viu a situação pediu para que P.L parasse de abusar sua amiga, pois 

ele não era nem branco e nem bonito.  

            Depois de contar a história através do desenho, A.C Passos acrescentou: 

 
O meu cotidiano na escola é geralmente assim, sempre tinha um 
colega engraçadinho para fazer esses tipos de brincadeiras, tinha 
vezes que era comigo, outras vezes com amigas. Me sinto 
humilhada, pois estes colegas que fazem essas brincadeiras e 
colocam apelidos nos outros são todos “pretos e feios”. Onde está a 
graça?  

 

 

            Os apelidos, os xingamentos, enfim essas ‘brincadeiras’ citadas por A.C 
Passos, são parte da cultura racista entranhada no ambiente escolar. Todavia, a 

escola nega a existência do racismo como ato sistemático e nega também a 

existência de qualquer problema ético na escola. Ainda na fala de A.C Passos, 

quando ela se refere aos colegas “pretos e feios”, podemos perceber, que por mais 

que se tente esconder, o problema étnico surge no espaço escolar de modo 

bastante consistente, reforçando a crueldade e a violência entre estes jovens 

afrodescendentes. 
 

Desenho 4 - T.G. Neto, 15 anos – 9º ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Representação da escola Nair Lopes Jenkins 
Desenho: por T. G, 15 anos – 9º ano 



 
 

            No desenho de T.G, ele destaca a aproximação com duas professoras, e 

destaca na fala, durante a produção do desenho, que gosta tanto das duas 

professoras como também das disciplinas de Matemática e Ciências. Perguntei a 

T.G como era o seu cotidiano na Escola Nair Lopes Jenkins e se já tinha sido vítima 

de algum tipo de preconceito ou se já presenciou algum colega ser vítima de 

racismo. Pedi também, que à proporção que fosse contando como aconteceu o fato, 

fosse desenhando a situação-problema, onde pudesse me mostrar com mais clareza 

o acontecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Cena e relato de preconceito na escola 
 Desenho: T. G, 15 anos – 9º ano 
 
 
 

            T.G contou que um dia, durante o intervalo para o lanche, um colega 

chamado C. e outro chamado K. começaram a brigar, porque K. chamou C. de 

preto. T.G interferiu na discussão, pedindo para que K. pedisse desculpas. Por fim, 

K. e C.  pediram-se desculpas, reconheceram que estavam errados e ficaram 

amigos. 

            Segundo T.G, mesmo depois que K. pediu desculpas a C., C. não era mais o 

mesmo, se sentia envergonhado com algumas brincadeiras dos colegas. T.G ainda 

acrescentou: “C mesmo se discrimina”. Perguntei a T.G se no momento em que K. 
chamou C. de preto, se C. procurou ajuda de algum professor ou se conversou 

alguma coisa na diretoria. T.G diz que: 



 
 

C. falou com a professora, aí a professora disse a ele que deixasse 
pra lá, porque eles eram colegas e que K. estava só brincando. Aí C. 
ficou calado olhando pra ela. Aí a professora falou que C. não se 
preocupasse, pois ela iria chamar a atenção de K. depois. Aí a 
professora disse para C. que ser preto é ser bonito também. 

 
 
 

            Ao analisarmos a fala de T.G.: “C mesmo se discrimina” e a abordagem dada 

pela professora, segundo T.G.: “ser preto é ser bonito também”, observaremos as 

interpretações e explicações dadas ao preconceito sofrido pelo jovem C., 

explicações que querem expressar culpa de quem está sendo discriminado ou 

expressar a igualdade étnica. Porém, quando a professora tenta aliviar o “peso” de 

ser preto, a sua fala que antes tentava expressar uma igualdade, deixa revelar ao 

jovem preto um sentimento de piedade.  

            Reconhecemos a Escola como um espaço sócio-cultural que deve refletir a 

pluralidade cultural e racial de nossa nação, no entanto, isso não ocorre 

(NASCIMENTO, 2005). A Escola tem sido palco de exclusões e disseminação de 

preconceitos e discriminações, e esta realidade promove aos alunos exclusão e/ou 

sentimento de inferiorização racial (CAVALLEIRO, 2001). Assim, é extremamente 

difícil e até doloroso, assumir uma identidade racial em nosso país, principalmente, a 

negra, já que a sociedade e, consequentemente, a educação, muitas vezes, não traz 

o negro como algo admirável e como um referencial positivo (NASCIMENTO, 2005). 

 
Desenho 5 – N. Santos, 14 anos – 9º ano 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Representação da escola Nair Lopes Jenkins 
Desenho: N. Santos, 14 anos – 9º ano 



 
 

            No desenho de N. Santos, bem como no desenho 1 de A.C. Souza, a 

professora, que a aluna mais se identifica, está bem afastada da turma. A partir do 

que fui observando no desenho, fui perguntando a N. Santos como era o seu 

cotidiano escolar, se tinha alguma dificuldade em se relacionar com algum colega da 

turma. N. Santos respondeu que gostava muito da escola e tinha um ótimo 

relacionamento com todos os colegas. Contudo, ao analisar o desenho de N. 
Santos e compará-lo com os outros desenhos analisados anteriormente, existe um 

fator que chamou muito atenção: a presença de um jovem de Boitaraca.  

           N. Santos quando terminou seu desenho falou: “estes são os colegas que 

mais gosto”, entre estes que ela mais gosta, estava o único jovem boitaraquence 

que cursa o 9º. Perguntei como este jovem boitaraquence era tratado na sala de 

aula, N. Santos respondeu que alguns colegas de Nilo e de Itiuca, lugar onde mora, 

às vezes, faziam piadinhas sem graça falando da cor da pele e do lugar onde o 

jovem boitaraquence morava. Perguntei se ela já tinha sido vítima de apelidos, 

piadas ou brincadeiras, e qual foi a atitude dela quando fizeram estas piadas com o 

jovem boitaraquence. N. Santos respondeu: 

 

 
Meus colegas já me chamaram de amarela, eu nem liguei. Agora 
quando abusaram A. Rosário, eu reclamei logo. Não gosto que 
brinquem sobre a cor dele ou sobre o lugar de onde ele vem. Somos 
todos iguais perante Deus. E A. Rosário sabe se defender muito 
bem, ele dá cada resposta nos colegas quando começam a fazer 
brincadeiras, que os meninos ficam sem graça. A. Rosário não tem 
vergonha da cor da pele dele, nem do lugar de onde ele vem. Ele é 
um menino que tem orgulho de ser de Boitaraca, sabe? Todos eles 
de Boitaraca tem esse orgulho. Acho que meus colegas aqui de Nilo 
tem é inveja. 
 
 

 

            A afirmação da pertença de A. Rosário é uma atitude que reflete aquilo que 

os sujeitos sabem de si e sabem do lugar que moram. Os jovens ao dizer que são 

de Boitaraca, logo, afirmam morar e expõem os motivos pelos quais asseguram essa 

pertença quilombola. É importante ressaltar, que a afirmação da pertença além de 

enfatizar e positivar a identidade do grupo boitaraquence, é também, uma forma de 

mimetizar-se para defender-se do preconceito sistemático. 



 
 

            Pedi que N. Santos desenhasse uma situação-problema, mostrando uma 

cena de preconceito e como ela resolveria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena e relato de preconceito na escola 
Desenho: N. Santos 14 anos – 9º ano 
 
 
 
            À proporção que N. Santos desenhava, contava que uma vez ela estava 

conversando com uma colega na sala, e uns meninos de outra turma, entrou na sala 

dela e começou a dar risadas da menina, só porque a menina prendeu o cabelo todo 

para cima. Perguntei a N. Santos o que os meninos disseram para a colega dela e 

qual foi a reação tanto dela quanto da menina. N. Santos respondeu: “Os meninos 

chamavam minha colega de cabelo duro, e que cabelo duro não se prende para 

cima. Eu pedi que eles parassem de abusar, porque minha colega queria ir embora 

para casa”.  

            As análises dos desenhos e das falas dos jovens da “cidade”, nos mostra 

enfaticamente, que a política neocolonial e europocêntrica evidenciam que as 

diversas instituições de ensino disseminam estereótipos e ideologias totalmente 

equivocadas, e como consequência disso aniquilam as identidades e levam nossos 

jovens negros a negar a si mesmo.  

            É possível imaginar as implicações flagelantes na vida de um jovem que 

sofre com a evidente diferença de tratamento por parte dos/as professores/as e 

colegas, com a ausência de representação nos livros didáticos e murais, com 

exaltação de um padrão de beleza único e dominante, previsões fatalísticas e 

deterministas de fracasso escolar, além de conhecer a história de seus 

antepassados apenas com o olhar eurocêntrico, se vendo descendente de um povo 



 
 

escravizado e inferiorizado pelos mais diversos e cruéis mecanismos (CAVALLEIRO, 

2001). 

 
4.3.2 – O olhar dos “de fora” sobre os “de dentro”  
 
 
            Este subcapítulo é essencial para a análise da problemática da pesquisa. 

Assim, na tentativa de poder responder aos questionamentos iniciais do trabalho (De 
que forma a história e a cultura dos jovens boitaraquences, bem como, suas 
vivências e interpretações de mundo são contempladas no espaço da sala de 
aula?), utilizei também os desenhos projetivos através de oficinas e conversas para 

interpretar as dificuldades educacionais e o sentimento de exclusão vivido pelas 

crianças boitaraquences ao adentrar a escola da “cidade”.  

            A pesquisa permitiu uma análise mais aprofundada sobre três situações 

essenciais: a chegada dos jovens boitaraquences na escola da “cidade”, o 

processo de adaptação e sua permanência ou não neste novo “lugar”, que 

silencia e solapa suas identidades. Sendo assim, a partir dos desenhos, fizemos 

uma comparação entre a vida dos jovens na escola do “quilombo” e na escola da 

“cidade” para compreendermos as três situações já citadas. 

 
Desenho 1 – MA. Assunção, 14 anos – 6º ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representação da escola do “Quilombo”              Representação da escola da “Cidade” 
Desenho 1: MA. Assunção                                  Desenho 2: MA. Assunção 



 
 

            No desenho que representa a escola de Boitaraca, vamos observar que MA. 
Assunção apresenta minuciosamente os objetos que compõe o interior da escola: 

armário, mesa com livros, mesa do professor, quadro e a carteira que ela senta. 

Ainda neste mesmo desenho, podemos perceber o vínculo emocional que MA. 
Assunção possui com a professora da comunidade. A professora foi representada 

próximo e do mesmo tamanho que MA. Assunção. Isto significa, que os vínculos de 

aprendizagens estabelecidos entre MA. Assunção e a professora do “quilombo” são 

positivos. Já no desenho que representa a escola de Nilo Peçanha, não 

encontramos tantos detalhes, MA. Assunção desenha uma mesa, o quadro, as 

carteiras onde ela e a colega que mais gosta sentam e, a professora, que tem mais 

afinidade.   

            Ao fazermos as comparações entre uma escola e outra, vamos perceber que 

MA. Assunção não tem o mesmo vínculo afetivo o qual demonstra no desenho da 

escola de Boitaraca. Enquanto a professora Arlete se encontra próxima a MA. 
Assunção, na escola de Nilo, a professora é desenhada atrás de uma enorme 

mesa. Embora MA. Assunção afirme gostar da professora de Nilo Peçanha, existe 

uma barreira que a afasta da professora. Perguntei a MA. Assunção como era o 

relacionamento dela com a professora, se ela gostava das aulas, e como era o 

cotidiano escolar com os colegas da sala, MA. Assunção respondeu:  

 

 
Desenhei esta professora, porque gosto muito da disciplina dela e 
não tanto dela. Meu cotidiano na escola hoje é mais tranquilo, mas 
antes [pausa] eu vinha para escola, porque se eu não quisesse vim 
minha mãe iria brigar comigo. Não queria sair da escola do quilombo, 
porque lá eu ajudava tia Arlete depois que acabava a aula, não tinha 
esse negócio de ninguém ficar discriminando ninguém, nem 
colocando apelido, nem xingando. Para evitar os apelidos eu só 
sento junto de M.K, porque ela é de Jatimane. 

           
 

            Perguntei a MA. Assunção por que no desenho que representa a escola em 

Boitaraca ela também não desenhou seus colegas, já que gostava tanto da escola. 

Rapidamente MA. Assunção respondeu que “o momento que ela desenhou a 

escola de Boitaraca, estava representando o horário da saída, os colegas já tinham 

ido embora, ela só estava ali ajudando tia Arlete”. Perguntei a MA. Assunção como 

eram as aulas em Boitaraca, do que ela sentia falta, e agora, como eram as aulas 



 
 

em Nilo Peçanha, e como foi para se adaptar a nova realidade. MA. Assunção 

responde que as aulas do “quilombo” eram bem diferentes das aulas da “cidade” e 

fez dois desenhos:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Representação das aulas no “Quilombo”              Representação das aulas na “Cidade” 
Desenho 3: MA. Assunção                                   Desenho 4: MA. Assunção 
 
 
 
 
 
            E depois acrescentou: 

 

 
Sinto falta da maneira como tia Arlete tratava a gente. Ela saia da 
sala e levava todo mundo junto para explicar os assuntos, tinha 
vezes que tia Arlete explicava sobre uma planta, aí ela pegava a 
planta lá da comunidade para comparar. No Nair tenho muitos 
professores que entram e saem da sala e não conhece direito a 
história da nossa comunidade e tenho colegas também que falam 
mal de Boitaraca. (...) Foi bem difícil a minha adaptação lá, porque os 
colegas criticavam muito, eu me sentia humilhada e tinha vezes que 
mesmo com muita gente ao meu redor eu me sentia sozinha na sala. 

 

 

            No desenho 3 de MA. Assunção a ancestralidade é pulsante. Ela desenha 

uma grande árvore, com olhos e braços, que acolhe não somente toda a 

comunidade, mas também acolhe e os protege no momento da aula. E mais acima 



 
 

do desenho podemos encontrar uma borboleta a passear no céu da comunidade. No 

desenho 4 de MA. Assunção podemos perceber todos os professores que atuam 

na série dela, porém no desenho, todos eles são grandes demais em relação a ela. 

Isto significa, que há um distanciamento na relação professor-aluna (VISCA, 2008).  

            No depoimento percebemos também que o distanciamento de MA. 
Assunção não é somente em relação aos professores, mas à conjuntura escolar 

como um todo. É preciso repensar a relação que a escola Nair Lopes Jenkins vem 

estabelecendo com a história e a cultura negra local para que os jovens negros 

quilombolas e não-quilombolas se vejam inseridos no contexto escolar. 

 

Desenho 2 – A. Rosário, 14 anos      
                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representação da escola do “Quilombo”               Representação da escola da “Cidade” 
Desenho 1: A. Rosário                                          Desenho 2: A. Rosário 

 

 

 

            No desenho que representa a escola de Boitaraca, vamos observar que A. 
Rosário apresenta todos os colegas que faziam parte do seu convívio escolar. 

Atentamente, ele desenha cada colega em seus devidos lugares e a professora no 

centro, explicando o assunto. Podemos perceber o vínculo emocional que A. 
Rosário possui com a professora da comunidade e com seus colegas/irmãos são 

vínculos positivos de aprendizagem. Já no desenho que representa a escola de Nilo 



 
 

Peçanha, A. Rosário destaca a relação de afinidade com uma jovem de Jatimane, 

dois jovens de Itiuca/Nilo Peçanha e com uma professora. Perguntei pelos outros 

colegas, A. Rosário respondeu que “só me dou bem com aqueles que desenhei, 

porque os outros colegas colocam apelidos, criticam a minha comunidade, não me 

respeitam, então não precisam ser lembrados”. 

            Perguntei a A. Rosário como era o seu cotidiano na escola Nair Lopes 

Jenkins e como foi o seu período de adaptação, ele respondeu: 

 
 

No início eu pensei que seria fácil a adaptação lá em Nilo Peçanha, 
mesmo ouvindo de meus primos que tiveram algumas dificuldades. 
Mas em relação aos conteúdos eu não tive dificuldade não, porque 
tia Arlete cobra bem da gente aqui, a dificuldade mesmo foi a 
convivência com alguns colegas que tratam a gente daqui do 
quilombo muito mal. Criticam a comunidade, colocam apelidos na 
gente. Eu ficava triste com a situação, mas não abaixava minha 
cabeça, porque somos todos iguais. Ninguém pode ficar 
discriminando os outros porque da cor da pele, o jeito do cabelo ou 
porque da nossa religião. Se eu respeito os outros, eu também quero 
ser respeitado. 

 

 

Desenho 3 – J.k Assunção, 12 anos                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representação da escola do “Quilombo”              Representação da escola da “Cidade” 
Desenho 1: J.k Assunção                                    Desenho 2: J.k Assunção 

 

 

         Ao representar a escola de Boitaraca através do desenho, J.k apresenta a 

sala, o colega inseparável e a professora no centro. Atentamente, ele desenha o 

quadro que ele fez na época que estudava ainda no quilombo e que permanece na 



 
 

parede da sala. J.K, ainda diz: “este quadro aqui eu fiz durante uma aula de artes, 

quando tia Arlete estava explicando sobre a África do Sul, aí no momento que ela 

estava falando eu fui desenhando”. Podemos perceber o vínculo emocional que J.K 
expressa ao contar sobre a escola do “quilombo” e sua relação com a professora e 

os colegas. Na escola da cidade, representada no desenho 2, J.K desenha dois 

jovens de Jatimane e o professor que ele tem mais afinidade. Quando perguntei 

sobre os outros colegas e como era o seu cotidiano na escola Nair Lopes Jenkins e 

como foi o seu período de adaptação, ele respondeu:  

 
Se eu pudesse escolher, não teria saído de Boitaraca para estudar 
em Nilo, mas as coisas são como Deus quer, né verdade? A escola é 
legal. Alguns colegas me abusam, colocam apelidos, aí eu também 
respondo. Não vou ficar sendo humilhado. Aí, os professores só vê 
só eu abusando. Aí fica difícil. Já pensei até de sair da escola e 
passar a estudar de noite. 

 

 

            Alguns professores não sabem como lidar com a questão étnica e com a 

existência do racismo em sala de aula. Dessa maneira, reagem de forma 

extremamente preconceituosa e por vezes cruel diante dos conflitos étnicos 

evidenciando uma “naturalização” do racismo na escola acompanhada pela omissão 

e desrespeito no relacionamento com alunos negros.  

 

Desenho 4 – M. Assunção , 14 anos 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Representação da escola do “Quilombo”                  Representação da escola da “Cidade” 
Desenho 1: M. Assunção                                         Desenho 2: M. Assunção 



 
 

             No desenho 1, M. Assunção representa a escola de Boitaraca, detalhando 

o interior da sala: jarro de flores, armário, mesa da professora, cadeiras. Ainda neste 

mesmo desenho podemos perceber o vínculo emocional que M. Assunção possui 

com a professora da comunidade. A professora foi representada próxima a ele e do 

mesmo tamanho, nos mostrando que foram estabelecidos vínculos positivos de 

aprendizagens entre os dois.  

            No desenho que representa a escola de Nilo Peçanha, não encontramos 

tantos detalhes, somente três cadeiras e a mesa do professor. M. Assunção 

desenha somente um jovem de Jatimane, e o professor que mais tem afinidade, 

embora o professor da “cidade” esteja na mesma posição que da professora do 

“quilombo” e no mesmo tamanho de M. Assunção, os vínculos escolares 

estabelecidos não são totalmente seguros para e M. Assunção, porque durante a 

produção do desenho ele colocou uma cadeira na frente do professor. 

Simbolicamente a imagem da cadeira pode significar uma barreira emocional entre 

os dois. Segundo, Luquet (1990), o desenho é uma íntima ligação do psiquismo e de 

moral.  

            Assim, a intenção de desenhar tal objeto não é senão a manifestação da sua 

representação mental; o objeto representado é o que, neste momento ocupará no 

espírito do desenhador um lugar exclusivo ou preponderante. (LUQUET, apud 

MERLEAU-PONTY,1990, p.130). 

            Perguntei a M. Assunção sobre os outros colegas, como era o seu cotidiano 

na escola Nair Lopes Jenkins e como foi o seu período de adaptação, ele 

respondeu:  

 

 
Só gosto de ficar perto de MK que é de Jatimane, na minha sala não 
tem ninguém de Boitaraca. Os colegas de Nilo não respeitam os 
professores e eu não gosto dessas coisas. Foi difícil, mas já tô 
acostumado com a escola Nair, porque gosto de ficar no meu 
cantinho tranquilo.  

 

 
 
 
 
 



 
 

Desenho 5 – R. Neto, 13 anos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Representação da escola do “Quilombo”                  Representação da escola da “Cidade” 
Desenho 1: R. Neto                                                   Desenho 2: R. Neto 

 

 

 

 

            R. Neto no desenho 1, detalha o interior da sala de aula: estante, armário,  

mesa de livro. Há um vínculo emocional entre ele e a professora da comunidade. A 

professora foi desenhada próxima a ele e do colega, nos mostrando que foram 

estabelecidos vínculos positivos de aprendizagens entre os dois.  

            No desenho 2, encontramos alguns detalhes no interior da sala: armário, 

cadeiras e mesa do professor. R. Neto desenha somente um jovem de Jatimane, e o 

professor que mais tem afinidade. Neste caso, a forma como o desenho está 

organizado, transmiti uma semelhança com a relação que R. Neto estabeleceu com 

a professora do “quilombo”. Os vínculos escolares aqui estabelecidos são positivos 

para R. Neto. Simbolicamente esta imagem nos remete a certa busca de afinidade, 

ou ainda, uma “transferência emocional” (FREUD, 1996). Uma busca na escola da 

“cidade” pela professora do “quilombo”. Perguntei a R. Neto sobre os outros 

colegas, como era o seu cotidiano na escola Nair Lopes Jenkins e como foi o seu 

período de adaptação, ele respondeu que: “se tivesse 6º ano no Boitaraca, eu ficaria 



 
 

na comunidade. Meu cotidiano, deixa eu ver, sei lá, acho que é bom. Os colegas 

chicanam a gente, ainda estou me acostumando com a nova escola”. 

 

Desenho 6 – T. Rosário, 14 anos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Representação da escola do “Quilombo”             Representação da escola da “Cidade” 
Desenho 1: T. Rosário                                         Desenho 2: T. Rosário 

 

 
 
            Ao representar a escola de Boitaraca através do desenho 1, T.R, exibe o 

interior detalhado da sala: as portas do banheiro e da cozinha, o armário, a planta 

artificial que fica localizada no canto da sala, mesa e cadeira da professora. T.R 

lembrou de todos os colegas que faziam parte da turma. Perguntei pelas cadeiras da 

sala e por que todos os colegas estavam em pé, T.R respondeu:  

 

 
Quando comecei a desenhar a escola de Boitaraca, comecei a 
lembrar da escola, das brincadeiras, senti falta de tia Arlete e lembrei 
quando nós fizemos parte do projeto da consciência Negra, aí tinha 
uma música para ensaiar e tinha uns passos. Foi um tempo muito 
bom. Deu uma saudade agora.   

 

 

            Na escola da “cidade”, representada no desenho 2, T.R desenha uma  jovem 

de Jatimane e a professora que ela tem mais afinidade. Quando perguntei sobre os 



 
 

outros colegas e como era o cotidiano dela na Escola Nair Lopes Jenkins e como foi 

o seu período de adaptação, ela respondeu:  

 

 
Meus colegas de sala gostam de fazer umas brincadeiras de mau 
gosto. Eles já começam a abusar desde de dentro do ônibus. Vai, vai 
abusando até chegar na escola. Ano passado os pais da gente 
tiveram que tomar uma atitude muito séria para que eles deixassem 
a gente em paz. Eles jogavam bolinha de papel com pedra dentro, 
falavam do cabelo de MA. Assunção. A gente entrava no ônibus e 
muitas cadeiras estavam com cadernos para a gente não sentar. 
Hoje eles pararam mais de abusar. Hoje eu tô mais tranquila. 

 
 
 
            Nas análises de cada desenho e de cada narrativa, vamos observar que, por 

conta do preconceito e das críticas, os jovens boitaraquences, evitam sentar perto, 

conversar ou até mesmo fazer qualquer atividade próximos aos jovens de Nilo 

Peçanha. É evidente, nos desenhos, a presença de colegas oriundos do quilombo 

de Jatimane. Isso acontece, porque, em algumas vezes, numa turma tem somente 

um jovem de Boitaraca ou quando existe um menino e uma menina de cada 

comunidade, os próprios jovens se organizam sentando menino com menino e 

menina com menina. Contudo, sentar-se com a comunidade de Jatimane, pode aqui 

ser entendida como fortalecimento étnico. Sentam juntos e interagem para 

conseguirem proteção. 

 
 
4.4 – “QUEM EDUCA MARCA O CORPO DO OUTRO”: Narrativas dos 
professores sobre o cotidiano e a realidade vivida no “Jenkins”  
 
 
 

Aprendemos porque somos seres humanos e nos tornamos 
humanos através do ato de conhecer o mundo (...) nosso processo 
de “humanização” é marcado pelas relações de aprendizagem que 
vivenciamos ao longo da nossa vida. 

(Fátima Freire Dowbor)  
 

 
 
            Quando iniciei a pesquisa pensei em analisar o trabalho dos professores de 

maneira mais estanque, observando as práticas pedagógicas, os materiais didáticos 

utilizados e os vínculos estabelecidos com os alunos quilombolas, tentando 



 
 

responder a pergunta de partida e os questionamentos elencados ao trabalho de 

campo. Mas, ao me aproximar da leitura de Dowbor (2008), cujo título do livro 

corresponde à entrada deste subcapítulo: “Quem educa marca o corpo do outro”, 

pude voltar ao lócus de pesquisa, com outro olhar. Um olhar sensível às vivências 

destes professores, que foram marcados, ao longo de suas vidas, pelo preconceito 

racial e silenciamentos. 

            Tiveram seus corpos marcados por uma educação excludente, que 

priorizava um modelo neocolonial de ensino, o qual os professores do Nair Lopes 

Jenkins, na época em que estudavam, não se enxergavam no contexto escolar. Um 

contexto, caracterizado por diferentes caminhos ou atalhos pedagógicos, onde o 

“silêncio” foi um deles. Ensinar a criança “diferente” a silenciar, a resistir às ofensas, 

até quem sabe, um dia, ser tratada como igual. Uma realidade não tão diferente da 

que vivenciamos atualmente, mas foi sob este contexto escolar de silenciamentos, 

que os professores do Nair Lopes Jenkins se constituíram em seu processo de 

humanização (DOWBOR, 2008).  

            Para avançar na discussão do trato pedagógico da diversidade foi preciso 

saber o que e/ou como pensam os professores sobre o assunto. Foi necessário uma 

aproximação a esses sujeitos como sujeitos e não como profissionais, e chegar à 

essência das questões relacionadas à construção das diferentes identidades. O 

desafio foi compreender como os professores se educaram e construíram as suas 

identidades para além dos processos educativos formais. (NÓVOA, 1995).  

            Dessa maneira, pensando sobre os silenciamentos hoje existentes no Nair 

Lopes Jenkins foi necessário abrir este subcapítulo para analisar a formação dos 

professores que lá atuam, através de uma “escuta sensível” (BARBIER, 1993), 

analisamos as narrativas dos professores do Jenkins, não como uma forma de 

justificar o preconceito existente no interior da escola, mas para entender que além 

da falta de cursos de preparação para estes professores saberem como atuar em 

sala de aula, escolhendo criticamente os materiais didáticos que serão trabalhados, 

há uma dificuldade maior, os traumas psicológicos que o preconceito imprimiu sob 

os corpos destes professores o que os dificulta a posicionar-se frente aos problemas 

discriminatórios que ocorrem em suas salas hoje.  

            Coube uma sistematização e apreensão das narrativas através de oficinas 

com alguns professores, que atuam na escola Nair Lopes Jenkins, principalmente no 

6º ano, momento em que os jovens do quilombo de Boitaraca adentram a escola. 



 
 

Narrativas que contribuem para responder a pergunta de partida, como também as 

frequentes queixas das crianças boitaraquences de que os professores não 

observam os xingamentos, os apelidos e as “brincadeiras” por eles sofridos.  

            Das vinte e três perguntas organizadas no roteiro de entrevistas, 

selecionamos uma pergunta para analisarmos as marcas de preconceitos e 

silenciamentos impressos nos corpos dos professores, avaliando como se configura 

hoje, para estes professores, uma educação que se preocupa de fato com a 

diversidade e, consequentemente, com a construção de uma sociedade mais justa e 

mais igualitária. Na tentativa de compreender os silenciamentos vividos pelos 

professores, pedimos que cada um falasse sobre a época de sua escolarização, 
como os seus professores tratavam e se houve algum professor que marcasse 
profundamente.  
            As narrativas apontam para a existência do preconceito racial nas escolas e 

camuflado pela sociedade. É difícil construir uma imagem positiva de si mesmo 

numa sociedade onde o branco é referencial estético e a imagem do negro ainda 

está muito ligada à escravidão (SILVA, 2004). Uma sociedade que referencia o 

negro na mídia ao lugar do subalterno, do indolente, do sensual ou do bandido. Que 

mostra o atleta negro do futebol e a negra sambista como símbolos nacionais, 

demarcando os “lugares de negro”, onde a igreja católica traz anjos loiros e imagens 

santificadas com poucas referências negras. Observaremos estes fatores no 

depoimento da professora Nadir: 

 

 
Quando eu era criança, minha mãe era muito católica. (...) Ela e eu 
participávamos muito da igreja católica. Minha mãe me levava para 
igreja, e o meu maior sonho era sair de anjo na procissão. Minha 
mãe com muito esforço conseguiu fazer a roupa e as asas de anjo. 
Eu estava toda arrumada na fila da procissão, aí uma professora de 
Taperoá, minha professora que eu gostava muito, que se dizia uma 
educadora de renome [pausas]. Me tirou da fila dizendo que eu era 
encardida, e que não existiam anjos encardidos. Só que minha mãe 
na época, porque eu respondi para a professora que “encardida era a 
língua dela”, quando eu cheguei em casa, eu tomei uma surra. E 
isso, me marcou muito, até hoje eu lembro, nunca esqueci. Ela tinha 
sido minha professora e naquele ano ela estava como delegada 
escolar54 (...) era muito envolvida com as coisas na igreja católica. 

                                                           
54  Antes tido como o responsável por encaminhar os estudantes considerados "problema" a 
psicólogos, o delegado perdeu o antigo e pejorativo rótulo, e ganhou uma nova função hoje como 
orientador educacional, trabalha para intermediar os conflitos escolares e ajudar os professores a 
lidar com alunos com dificuldade de aprendizagem. 



 
 

Era ela quem escolhia os anjos, só os loiros, só as loiras, de cabelos 
cacheados, olhos azuis, para coroar Nossa Senhora.  E eu, como era 
negra, encardida, de cabelo duro não era digna de está perto de 
Nossa Senhora. Minha mãe abaixou a cabeça, silenciou, me levou 
para casa e me deu uma surra, porque eu respondi a professora, 
uma pessoa mais velha, respeitada na cidade, uma autoridade em 
Taperoá há uns trinta anos atrás55.  
 

 
 

 
            Podemos aqui refletir a respeito do adjetivo depreciativo associado à imagem 

da pessoa negra em relação às suas características fenotípicas, quando Nadir nos 

revela que não pode ser anjo na procissão de Nossa Senhora, porque segundo sua 

professora, ela era “encardida” e não existiam anjos encardidos. Para os indivíduos 

negros, a experiência escolar é repleta de acontecimentos prejudiciais, o que 

dificulta a aquisição de uma identidade positiva, ao mesmo tempo, que lhes confere 

o lugar daquele que não é bem vindo e aceito em determinados espaços.  

            Além disso, é importante ressaltar o silêncio, como estratégia de conviver 

com o preconceito, quando Nadir enfatiza a atitude da mãe: “Minha mãe abaixou a 

cabeça, ‘silenciou’, me levou para casa e me deu uma surra, porque eu respondi a 

professora”. Este silêncio não é em si mesmo uma ausência de discurso, mas um 

discurso em que o não dito ganha significados ambíguos ou se estabelece em 

relação apenas a uma das partes da relação racial.  

            No depoimento da professora Nice, perceberemos que está presente o 

preconceito racial atrelado à representação social onde o negro é visto com o olhar 

piedoso ou muitas vezes se tornam invisíveis no ambiente escolar.  

 
 

Eu era muito pobre na época. A gente passava por muita dificuldade. 
A gente lá em casa não tinha como se alimentar muito bem, e por 
conta disso, às vezes eu ia pra escola com fome. Tinha dias em 
minha casa que tinha café, e dias que não tinha nada. (...) Eu achava 
que o mundo era bom pra todo mundo, mas não era pra mim. Minhas 
colegas brancas tinha o melhor, eram bem tratadas e tinham a 
atenção da professora. No tempo que estudei, nunca podia comprar 
uma mochila. Na época eu ainda precisava estudar com livro, mas 
minha mãe não podia comprar, então a gente ficava sem livros. Aí, 
minha professora me tratava como a “pobrezinha” da classe, os 
colegas davam risada. Eu não me identificava com a professora, 
porque parecia que ela não gostava de negro. Ela era branca olhava 
para mim com pena. Eu não sentia aquela atenção, inclusive quando 

                                                           
55 Professora Nadir Conceição Silva da Luz, entrevista concedida em 20 de agosto de 2012. 



 
 

eu ia fazer prova ou alguma atividade eu colocava nas provas ‘pró a 
senhora não me olha, a senhora não me vê, eu não existo, não?’ 
às vezes eu pensava se não era um “defeito na minha cor”. Eu me 
sentia invisível por conta disso. Eu cresci muito revoltada e uma 
aluna muito briguenta, porque minha mãe também me dizia para não 
deixar ninguém me humilhar e ainda falava assim ‘ô, se você 
apanhar na escola, aqui em casa você vai tomar outra surra pior’. 
Então por conta disso eu era uma aluna muito briguenta, daquele tipo 
bateu levou. Aí, depois comecei a estudar com uma professora negra 
eu me identifiquei melhor, porque ela sempre procurava conversar 
comigo, se preocupava, me perguntava se eu já tinha tomado café. A 
maneira como a professora negra me tratava era bem diferente da 
maneira como a professora branca me tratava56.  

 

 

            Tal depoimento nos faz pensar nas construções sociais as quais o negro 

está submetido, e revela a existência de preconceito e de discriminação étnicos, 

dentro da escola, conferindo à aluna negra a incerteza de ser aceita pela professora.  

            No depoimento da professora Fátima, é flagrante a humilhação enfrentada 

por ela quando criança no ambiente escolar: 
 
 
 
Eu lembro uma vez, eu tomando a sopa, quando eu disse para minha 
professora que a mosca tinha caído na sopa, ela disse para mim, tire 
a mosca Fátima, e tome, porque só tem essa. Eu disse a ela, então 
eu não quero mais. Aí, a professora tornou a dizer, então, você vai 
ficar sem merendar. Eu não esqueço. Isso foi lá pela 2ª série, mas 
isso marcou, porque ela queria que eu tirasse a mosca para tomar a 
sopa. Eu não esqueci mesmo57.  

 
 
 
 
            Os depoimentos dos professores, ao mesmo tempo em que revelam a visão 

de mundo, os conceitos, os comportamentos e a forma predominante de relações 

sociais estabelecidas entre cada um deles com seus respectivos professores na 

época de escolarização, também demonstram que essas experiências são crivadas 

pelo fator étnico. 

            Nos depoimentos de Iramália e Anatália iremos observar o castigo como 

forma de exercer o poder e controlar os corpos (FOUCAULT, 1987) dos alunos 

negros através de palmatórias e puxões de cabelo. 

                                                           
56 Professora Nice Rosário dos Santos, entrevista concedida em 20 de agosto de 2012. 
57 Professora Fátima Fernandes da Silva, entrevista concedida em 20 de agosto de 2012. 
 



 
 

Eu tive uma professora, que na hora de tomar a tabuada, de fazer a 
sabatina, era um momento que a gente ia para perto dela e colocava 
a mão para bater com as palmatórias. A professora mesma não 
fazia, não. Mas ela tinha um método que se o aluno não soubesse 
responder, o colega da mesma sala tinha que bater. Aí, na minha 
hora de responder, eu errei, me enrolei com os números, não sei 
bem como foi, só sei que não sabia o que responder, minha 
professora mandou o colega me dá uns bolos na mão. Eu nunca me 
esqueci disso. Eu me lembro muito bem que o nome do meu colega 
era Marcelo. Ele era branco, tinha cabelo cortado baixinho. Isso ficou 
na minha mente, nunca esqueci disso. Eu nem tive reação, eu estava 
na 3ª série, bem novinha, chorei muito na sala de aula. (...) Cheguei 
em casa conversei com meus pais, e naquele tempo sempre a 
professora tinha razão, minha mãe olhou para mim e disse que eu 
precisava estudar mais a tabuada. Eu tinha que estudar muito, e 
acabei decorando todas aquelas casas de ponta a ponta. Mas os 
bolos na mão me marcou muito, ficou na minha mente. Era uma 
coisa absurda minha professora. Ela ainda fazia assim, quando a 
gente não fazia a tabuada, ela cortava num papel aquela orelha 
imensa de burro e colocava na gente. Era uma coisa triste, um 
negócio grandão, tipo um cocar, mas eram duas orelhas e a gente 
tinha que colocar e ficar com aquilo durante a aula inteira. Imagine, a 
manhã toda com aquilo na cabeça. Eu não me sentia bem de 
hipótese alguma, era uma humilhação, eu me sentia pequena, sem 
valor. Aí eu estudei bastante a tabuada, gravei as casas para não 
passar mais por aquela humilhação58.  

 
 
             
            Em cada depoimento, vamos observando nas atitudes dos professores que 

marcaram a vida dos educadores entrevistados, que para eles o negro é um 

indivíduo diferente na escola, o qual tem um espaço demarcado, que não é o lugar 

comum onde se encontram as demais crianças. Por isso, o excesso de castigos, 

maus tratos e humilhações.  

 

 
Todos os dias eu chegava bem atrasada na escola, porque morava 
na roça. (...) e eu ficava com muito medo da professora quando eu 
chegava atrasada, porque a professora esticava o meu cabelo. E 
esticava também quando ela me perguntava alguma coisa e eu não 
sabia responder. Meu cabelo era bem cumprido, eu usava umas 
tranças grandes, aí eu chegava em casa com o cabelo todo 
assanhado de tanto ela esticar, e eu sentia muito medo, não era 
medo dos meus colegas, mas sim da professora. Esta professora me 
marcou bastante, me deixou um pouco traumatizada. Eu entrei para 
escola tarde, não sabia as coisas direito, tinha um pouco de 
dificuldade para acompanhar os meus colegas, e aí, eu tinha que ir 

                                                           
58 Professora Iramália Pereira Bonfim, entrevista concedida em 24 de agosto de 2012. 
 
 



 
 

no quadro, eu morria de medo, eu me escondia atrás das coisas para 
não ir, porque eu sabia que se eu não respondesse certo, a 
professora iria esticar meus cabelos. E ela me mandava ir no quadro 
responder e quando eu não sabia ela esticava meu cabelo na frente 
dos meus colegas. A professora não tinha paciência para explicar e 
várias vezes ela esticava meu cabelo, minhas trancinhas, que minha 
avó fazia. Eu tinha uma prima que era 3ª série e aí ela estudava com 
uma professora que era muito gente boa, e eu já gostava da 
professora de minha prima, porque ela me tratava bem, eu chorava 
muito, porque minha professora esticava meu cabelo, e quando ela 
fazia isso, eu queria ir para a sala de minha prima, aí a professora de 
minha prima me deixava ficar na sala dela, me tratava tão bem, 
conversava comigo, pedia para que eu não chorasse, que eu iria ficar 
um pouquinho com minha prima, e que, só depois eu iria voltar para 
minha sala. Aí eu fiquei até hoje, com essas lembranças. Eu lembro 
que ela era um pouco grossa com os outros alunos, gritava, 
reclamava, mas não lembro dela esticando ou batendo nos outros 
alunos. Ela não me batia, mas esticava muito o meu cabelo, dizendo 
não é assim que responde não, e esticava mais. E várias vezes eu 
chorava, e isso quando eu fiz o primário todinho eu tinha medo de 
falar na sala, às vezes os outros professores que tive me 
perguntavam alguma coisa, eu sabia até o que iria responder, mas 
eu tinha medo de responder, ficava pensando em está errado e aí já 
viu, sei lá, querer fazer alguma coisa comigo, e eu só consegui 
superar essa situação, ô meu Deus do céu, depois de grande. Eu já 
estava no Ensino Médio59.  

 

             

            A apresentação e as análises das histórias dos professores do Nair Lopes 

Jenkins, entrelaçadas por meio de suas narrativas, trazem à tona algumas questões 

relevantes de discriminação, colocando em confronto noções de classe e etnia. 

Embora estes professores do Jenkins não façam diretamente com seus alunos 

jovens negros, o que seus professores fizeram com suas vidas no período de 

escolarização, eles e outros professores do Jenkins silenciam o preconceito e a 

discriminação existente no interior da escola.  

            Quando perguntei sobre as “brincadeiras” e os apelidos colocados nos 

alunos quilombolas, os professores entram em contradição, uns afirmam existir o 

preconceito em relação a cor da pele e ao lugar de onde os jovens quilombolas vem, 

outros professores insistem em dizer que não há preconceito na escola e que os 

alunos, em geral, são tratados de igual forma. Talvez esteja aí o grande dilema, 

como homogeneizar um ambiente escolar tão heterogêneo? O silêncio que cruza os 

conflitos étnicos na sociedade é o mesmo que ampara o preconceito e a 
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discriminação no âmbito da escola. Dessa maneira, podemos observar essa 

contradição nas falas dos professores: 

 
“Em termo de discriminação não existe, porque na sala se nós observarmos a maioria é da 
nossa cor. Não tem discriminação. Tem várias brincadeiras, por exemplo, na hora de 
chamar: Ê, preto! Ê, nega! Mas, é só brincadeira. Eles brincam, eles não se ofendem com a 
cor deles”. (Júnior) 
 
“Já sofreram muito. Recebiam apelidos. Os meninos da sede chamavam os meninos de 
Boitaraca e de Jatimane de pretos, de macacos, mas são coisas que a gente não 
presenciava muito, só ouvia quando outros alunos falavam ou reclamavam. Era muita 
discriminação. Os alunos falavam que em Boitaraca só tinha pretos, aí, quando eu estava na 
sala que ouvi, eu disse só tem preto é? Preto não, porque preto é isso aqui, aí eu mostrava 
o lápis e corrigia, eles são negros, e vocês não são nada diferentes deles, porque vocês 
também são negros. Eu tomava mesmo as dores, acho que pelo fato de conhecer e de ter 
ensinado na comunidade há um tempo atrás”.(Anatália) 
 
“Os meninos do quilombo não tem essa coisa de xingar. Eles recebem apelidos dos colegas 
e colocam também. Nunca percebi nenhuma brincadeira que ofendesse ou machucasse a 
cor dos jovens de Boitaraca, mas se há ou se já houve não é no momento da aula, viu?! 
Porque no momento da aula não há discriminação. (Dioné) 
 
“Este ano eu fiquei assim um pouquinho apreensiva, porque no início do ano nós fizemos 
uma reunião, e uma mãe de Boitaraca abriu a questão sobre os meninos de Itiuca, que 
estavam com preconceito, colocavam apelidos, xingavam, abusavam e jogavam até pedras 
nos meninos de Boitaraca. Eu fiquei muito preocupada, embora a gente saiba que 
preconceitos existem, mas aqui na escola eu nunca tinha assistido ou ouvido falar sobre 
isso não”. (Iramália) 
 
“Eu me lembro quando ensinava pela manhã, que os meninos quilombolas recebiam 
xingamentos, apelidos, só depois que começamos a desenvolver alguns projetos na escola 
sobre preconceito, sobre bulling, aí melhorou. Eles eram agredidos verbalmente, falavam 
mal de Boitaraca. Eu lembro que falavam assim: “Boitaraca só tem uma entrada, para sair, o 
ônibus sai de ré”. Quantas vezes eu tinha que parar a aula para poder explicar, falar dos 
valores de cada comunidade”. (Nadir)  
 
 
        

            As narrativas de alguns professores referentes ao tratamento dado aos 

jovens quilombolas é marcado pelo silenciamento. Até porque, para os educadores 

que nunca viu discriminação e preconceito na escola, só entendem estes processos 

de maneira explícita, contundente, como ocorre em países em que o preconceito 

separa escolas para “brancos” e escolas para “negros”. Sobremaneira, estes 

educadores entrevistados esquecem que no Brasil, vive-se implicitamente o 

preconceito racial. Ele não é abertamente afirmado, o que torna difícil avaliar a 

inclusão social do afrodescendente e o possível desenvolvimento de ações que 

possam favorecer a reversão de tais problemas.  



 
 

            Dessa maneira, pensando numa possível formação para os professores 

entrevistados, pensando em ações pedagógicas que possam envolver tanto os 

jovens de Boitaraca quanto os jovens negros de Nilo Peçanha, e reverter o 

preconceito racial, embora já tendo analisado os livros didáticos, os Planos de Curso 

e o Projeto Político Pedagógico da escola, e sabendo das dificuldades encontradas 

com a não inclusão de assuntos que positive a imagem dos jovens negros do 

Jenkins, precisávamos analisar a postura dos educadores. Então, perguntamos aos 

entrevistados, se desenvolviam algum projeto pedagógico na escola, que 

contemplasse o histórico de Nilo Peçanha, incluindo os quilombos de Boitaraca e de 

Jatimane, e como eram feitas as análises para as escolhas dos livros didáticos, os 

educadores responderam que: 

 
“Este ano a gente fez um trabalho, um projeto de História, o qual a gente estudava e 
compreendia a história do lugar, conhecer as manifestações dos povoados, a história das 
comunidades de Nilo Peçanha, a exemplo, de Boitaraca, Jatimane e Itiuca. Mas o trabalho 
foi assim, a gente foi na comunidade, os quilombolas se apresentaram, mostrou algumas 
manifestações da história da comunidade aos alunos da sede, que a gente levou. Mas não 
foi uma coisa profunda, não foi algo, como eu diria, bem marcante. Deu um pontapé inicial, 
mas eu acredito que deveria focar bem, porque são comunidades que tem muita coisa para 
os outros alunos conhecerem. É necessário trabalhar com a cultura da comunidade, pois ela 
tem muita coisa mesmo. Ao invés de estarmos preocupados em trabalhar com a nossa 
cultura, estamos presos a cultura dos outros, a gente precisa trabalhar e valorizar mais o 
que é nosso, algo consolidado mesmo. Existem projetos aqui na escola, se você for 
analisar, mas não são trabalhados com todo aquele entusiasmo. Toda aquela coisa de dizer, 
que tem orgulho de trabalhar isso, porque é prioridade trabalhar a cultura de Nilo Peçanha. 
(...) A gente se preocupa muito, por exemplo, a questão de História mesmo, nós professores 
nos preocupamos muito ao trabalhar com os conteúdos dos livros e acabamos esquecendo 
de trabalhar a riqueza deste município. Mas também tem a questão da dificuldade para se 
trabalhar e o desconhecimento de alguns professores.” (Anatália). 
 
 
“Não temos um projeto voltado a atender as comunidades de Boitaraca e Jatimane, como 
comunidades não. Fazemos a sondagem com eles, isto é, vemos o que eles tem de 
conhecimento, para daí fazermos nossos planos pedagógicos. Mas uma atividade voltada 
para eles, para contemplar a cultura deles nós não temos. Precisamos mostrar aos nossos 
alunos negros que temos o nosso valor. O que seria deste país, se não fosse o negro, 
infelizmente foi uma construção muito dolorosa, porque foi com sangue, com luta, com dor 
dos negros e das negras. Mas precisamos muito de uma ajuda para conseguirmos 
desenvolver um trabalho melhor para que nossos alunos negros tanto dos quilombos como 
da sede estejam inseridos na escola. A coordenação e a direção da escola tem a maior boa 
vontade, mas nós professores temos muita dificuldade para trabalhar com estes assuntos. 
Às vezes eu tenho receio de falar sobre algum assunto dos quilombolas, porque não sei se 
vou está falando certo e aumentar ainda mais o preconceito. Precisamos de ajuda para ter 
segurança no que vamos falar e para que consigamos encontrar um caminho”.  (Iramália) 
“Nós sempre estamos desenvolvendo um projeto. Por exemplo, o projeto de Educação 
Física, que nós organizamos foi Saúde na Escola, o trabalho foi sobre higiene bucal e 
corporal. Higiene bucal eu fiz até pesquisa com eles, né! As crianças quilombolas são umas 



 
 

crianças que pouco frequentam o dentista, porque são os que mais tem os dentes sã aqui 
da escola. Uma dentição muito bonita. Mas não temos um projeto voltado a atender nossas 
crianças de Nilo Peçanha como um todo e quando pegamos o livro de História, aí tá lá, 
quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quando eu comecei a fazer faculdade de 
História, a concepção que a gente tinha por causa do que os professores falavam, muda 
toda, e aí percebemos que não é nada daquilo que tem no livro. Nós deveríamos ser 
verdadeiros com nossos alunos, contar a verdade, pois quando a gente fala a verdade, eles 
estão vendo no livro outra coisa, aí eles se chocam. Deveria os livros trazerem a história tal 
qual aconteceu, que os portugueses só vieram para se aproveitar do nosso Brasil, e nessa 
nova história valorizar mais os negros que deram origem ao que hoje chamamos de cultura 
baiana, a cultura do nosso município. Os jovens daqui do município não conhecem a história 
do seu povo. Eu me lembro que em um desfile da primavera veio Boitaraca apresentando a 
Dança das Velhinhas e Jatimane com a Moça na Varanda. Muito lindo! A minha 
preocupação é da nossa cultura se acabar. Muita coisa já deixou de acontecer. Eu me 
lembro também que minha avó falava que aqui nós tínhamos o “Terno de Reis”, tínhamos 
também o “Bumba Meu Boi”, “Mamãe Candinha”, hoje em dia já não temos mais, acabou 
tudo isso. “Mamãe Candinha” era muito engraçado. Era um boneco bem grande, tipo 
aqueles bonecos do carnaval de Olinda, aí ficava alguém embaixo, e as pessoas iam atrás 
cantando. Acontecia geralmente no mês de janeiro, por causa da festa do Bonfim. Isso 
aconteceu até 1989 ou 1992 mais ou menos, depois acabou. Ah, eu lembro que eu deveria 
ter dez ou onze anos, e aqui tinha uma semana da cultura, era algo que trazia muita 
movimentação para a cidade. Hoje acabou, muita coisa se perdeu, a festa do padroeiro, 
Senhor do Bonfim e, até o São Pedro, que era muito forte aqui na cidade, não é mais a 
mesma coisa. Agora a única manifestação da cidade de Nilo Peçanha é só o Zambiapunga. 
Não falamos nas aulas sobre as duas comunidades quilombolas que temos aqui em Nilo 
Peçanha. (...) Precisamos reconhecer as comunidades de Boitaraca e de Jatimane, porque 
elas podem transformar muitas mentes de jovens aqui do município, e acabar com a 
discriminação sobre isso. (...) Agora, a nossa dificuldade é saber como vamos trabalhar com 
estes assuntos não de forma rápida e nem em datas específicas”. (Júnior) 
 
 
 
 
            Nos três depoimentos dos professores percebemos que cada um deles 

reconhece que a escola Nair Lopes Jenkins não tem um projeto pedagógico que 

contemple a cultura de Nilo Peçanha, entendem a importância de trabalhar a cultura 

de origem africano-brasileira em sala de aula, para que os alunos negros, de forma 

geral, se sintam inseridos no contexto escolar, compreendem que o livro didático em 

muitas situações trazem imagens estereotipadas dos negros, todavia, estes 

educadores não sabem como trabalhar com a diversidade cultural.  

            Cada depoimento nos leva a pensar mais uma vez sobre a necessidade de 

fornecer cursos de formação permanente para estes profissionais da educação. Se 

para alguns educadores o preconceito não existe no interior da escola Nair Lopes 

Jenkins, para outros, o preconceito existe sim no interior da escola, e está camuflado 

nos materiais didáticos, nos silenciamentos de muitos profissionais, que não sabem 

como combatê-lo em suas práticas educacionais diárias. É importante salientar, que 



 
 

quando discutimos e enfrentamos publicamente a existência do racismo não 

estamos instigando ainda mais o conflito, entre os diferentes grupos étnicorraciais, 

muito pelo contrário, é o silenciamento sobre o racismo que acaba reforçando a 

existência da discriminação e da desigualdade racial (GOMES, 2005.p. 51). Ainda 

sobre a desmistificação do racismo, Gomes (2005), argumenta que: 

 

 
Não basta apenas falar. É importante saber como se fala, ter a 
compreensão do que se fala e mais: partir para a ação, para a 
construção de práticas e estratégias de superação do racismo e da 
desigualdade racial. Essa é uma tarefa cidadã de toda a sociedade 
brasileira e não só dos negros. (...) E a nossa ação como educadores 
e educadoras, do ensino fundamental à universidade, é de 
fundamental importância para a construção de uma sociedade mais 
justa e democrática, que repudie qualquer tipo de discriminação. 
(GOMES, 2005. p. 51-52). 

 
 

 

            Sabemos que uma educação voltada para a diversidade cultural não se 

concretiza por meio de leis e decretos, tampouco trata apenas de afiançar à 

população africano-brasileiro acesso à escola, é importante reconhecer e respeitar o 

outro como diferente. Isso significa pensar a relação entre o “eu” e “outro” e garantir 

a permanência desse outro na escola, com todos os seus valores civilizatórios. A 

escola é um espaço sociocultural em que as diferentes presenças se entrecruzam, 

portanto é passada a hora de romper com o pensamento etnocêntrico, evolucionista, 

símbolo das relações dominadoras.  

            Para que este pensamento etnocêntrico se rompa dentro do ambiente 

escolar do Nair Lopes Jenkins, um grande passo já foi dado quando a maioria dos 

professores do Jenkins compreendem que existe uma discriminação racial corrente 

no interior da instituição e que é necessário falar sobre a questão racial, desmitificar 

o racismo e superar esta discriminação racial, porém como alerta Gomes (2005), 

“saber o que falar e como falar”. Inserir no contexto educacional do Nair Lopes 

Jenkins a história do município de Nilo Peçanha é implementar a Lei 10.639/2003, 

preconizando a necessidade de contextualizar o histórico das comunidades 

quilombolas e a arkhé da cidade, mas acima de tudo, significa trazer as diversas 

Áfricas para dentro dos espaços educacionais.  



 
 

            Enfim, a escola ocupa um lugar privilegiado em toda a sociedade brasileira, 

para conseguirmos inserir a história africano-brasileira de Nilo Peçanha em seu 

currículo, a escola precisa extrapolar a visão estereotipada, constituindo o ethos, 

que normalmente é/foi sufocado pelo silêncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V – A BORBOLETA E A ABELHA: Possíveis “sobrevoos” para uma 
educação antirracista  
 
 
 
 

Estamos dispersos pelos quatro cantos do mundo, segundo os 
ditames da hegemonia ocidental (...). O efeito de uma presença 
africana no mundo será o de aumentar a riqueza da consciência 
humana e (...) alimentar a sensibilidade do homem com valores, 
ritmos e temas mais ricos e mais humanos. 

(Cheik Anta Diop) 
 
 
 
 
 
            O fragmento de Diop, que inaugura esta escrita, nos convida a pensar sobre 

a inserção de uma presença africana no mundo com o intuito de alimentar a 

sensibilidade humana através dos valores, linguagens ritmos e temas próprios das 

populações de arkhé africana. Uma maneira de (re)tornar aos valores mais humanos, 

porque com o exercício de apreender a sua inserção no mundo, as populações 

africano-brasileiras, tem tentado transformar as dinâmicas sociais, deslocando ideias 

por muito tempo estabelecidas, fazendo com que aspectos subjacentes emerjam 

para modificar as antigas concepções dominantes. 

            Pensando sobre as reflexões de Diop, e levando em conta a importante 

presença africana no mundo, ao me debruçar sob os desenhos projetivos 

elaborados pelos jovens de Boitaraca e pelos jovens negros de Nilo Peçanha, para 

captar os silenciamentos existentes no interior da escola Nair Lopes Jenkins, 

compreendi melhor o sentimento de exclusão vivido por estes jovens face às 

posturas institucionais, aos valores impostos, a distância existente entre o saber 

proposto pela escola frente às suas vivências e toda a carga de recalque ideológico 

presente nas estâncias da sociedade oficial (LUZ,1983).  

            Assim, ao adentrar num universo pouco explorado e suscitar novas 

indagações sobre o preconceito racial existente no Nair Lopes Jenkins, pude fazer 

uma intersecção com o currículo escolar, repensando a educação que ocorre no 

interior desta escola de forma que esta pudesse contribuir para a diminuição das 

discriminações em sala de aula tanto para os jovens quilombolas quanto para os 

jovens negros da sede. E para que a educação no ambiente escolar do Nair Lopes 

Jenkins reconheça a existência do problema racial na sociedade brasileira, 



 
 

necessitamos de uma educação antirracista pensada como recurso para melhorar a 

qualidade do ensino e preparar todos os jovens quilombolas e não-quilombolas para 

a prática da cidadania. Isto requer um diálogo com as diversas áreas do 

conhecimento, priorizando as histórias do município de Nilo Peçanha e as 

experiências daqueles que foram por muito tempo excluídos do currículo escolar.  

            No ambiente escolar, uma educação antirracista tem como objetivo o 

desarraigamento do preconceito, das discriminações e nesta educação antirracista 

não cabe, segundo Cavalleiro (2001): 

 

 
Estereótipos e ideias preconcebidas, estejam onde estiverem (meios 
de comunicação, material didático e de apoio, corpo discente, 
docente etc.), precisam ser duramente criticados e banidos. É um 
caminho que conduz à valorização da igualdade nas relações. E, 
para isso, o olhar crítico é a ferramenta mestra. (CAVALLEIRO, 
2001.p. 150). 
 
 

 
            Neste caminhar, a Borboleta e a Abelha, mães ancestrais que rondam os 

ambientes de Boitaraca e de Jatimane, respectivamente, e que influenciam o 

território histórico e cultural destes dois quilombos existentes em Nilo Peçanha, 

surge como uma “presença africana” na escola. Uma proposta de educação 

antirracista que possibilita não somente aos jovens de Boitaraca e de Jatimane a 

valorização de suas histórias no ambiente escolar do Nair Lopes Jenkins, mas 

também, e principalmente, aos jovens de Nilo Peçanha, atingidos também pelos 

preconceitos, a reconquista de uma identidade positiva. É importante ressaltar, que 

a necessidade de inseri o quilombo de Jatimane parte do mesmo princípio que 

norteia a problemática da pesquisa em Boitaraca, as crianças jatimanences também 

enfrentam grandes dificuldades em relação ao preconceito e à discriminação ao 

penetrar a escola da “cidade”. 

            A inserção dos valores referentes a cultura africano-brasileiro, tão fortemente 

arraigada nos quilombos de Boitaraca e Jatimane, para (re)estruturar a educação 

nos espaços do Grupo Escolar Nair Lopes Jenkins tem um sentido político relevante, 

já que propicia aos docentes e discentes a oportunidade, por um lado, de pensar a 

realidade social de Nilo Peçanha a partir de sua diversidade cultural e, por outro 

lado, realizar uma revisão crítica dos conteúdos até então considerados oficiais. Mas 



 
 

precisamos levar em conta que o ensino e a aprendizagem se articulam como um 

processo, e que é importante que os atores envolvidos nesse processo estejam 

atentos às mudanças dos valores culturais e à maneira como eles são 

transformados em modelos dominantes ou modelos rejeitados em determinada 

instância social. 

           Por isso, o diálogo entre os diferentes processos de ensino-aprendizagem 

contribui para que tenhamos uma visão abrangente do meio social em que vivemos, 

bem como estimula nosso interesse pelo contato com as referências culturais 

articuladas em diferentes linguagens. Nesse sentido, a inserção de conteúdos 

relacionados à cultura de Nilo Peçanha nos currículos escolares do Nair Lopes 

Jenkins abre espaço para o conhecimento e a aplicação de métodos que ampliam o 

horizonte de convivência entre os indivíduos. Sobremaneira, com o objetivo de levar 

aos alunos de Nilo Peçanha uma nova maneira de se relacionar com a vida, consigo 

mesmo e de respeitar as diferenças culturais.  

            Cabe-nos analisar que a inclusão de temas referentes às culturas africano-

brasileiras no currículo escolar representa, em primeira instância, o estabelecimento 

de políticas afirmativas que permitem à sociedade brasileira reconhecer sua dívida 

para com os africanos e seus descendentes (CUNHA Jr., 2008). Todavia, as 

disposições da Lei 10.639/03 vão além desse aspecto, ou seja, na medida em que 

ela se destina a promover a justiça social, demonstra que a sociedade e o Estado 

brasileiro iniciaram, ainda que com retardo, uma revisão profunda dos valores que 

elegeram como legitimadores de suas estruturas.  

            Por isso, a inserção do histórico e da arkhé de Nilo Peçanha no currículo 

escolar, cria uma demanda para o sistema educacional que transforma a 

convivência com a diversidade cultural em uma das chaves de sua própria 

articulação e funcionamento. Diante disso, a diversidade, que só era revelada em 

datas comemorativas a exemplo do Dia da cidade, Dia da Consciência Negra, entre 

outras comemorações, tende a deixar de ser exceção para ser um fato reconhecido 

pela sua inserção na dinâmica da história e da realidade social dos jovens negros de 

Nilo Peçanha. 

             O esforço para inseri a história e a arkhé de Nilo Peçanha no currículo e pô-

las em ação no espaço escolar requer não somente a valorização das raízes 

culturais do município, como também a cultura das duas comunidades quilombolas, 

repensando a questão curricular como caminho para uma educação antirracista a 



 
 

qual nos leve a compreender o currículo como espaço onde se deve contemplar a 

discussão sobre as culturas negadas e silenciadas no ambiente escolar (SILVA, 

1995). Acredito que, a partir do entendimento de que o currículo pode ser um 

caminho para se trabalhar questões sobre preconceito, discriminações, racismo, 

violência, diversidade cultural e os valores de um continuum civilizatório africano-

brasileiro (LUZ, 1999b) existente nos quilombos de Boitaraca e de Jatimane, dentre 

outros aspectos, a educação se tornará um elemento indispensável para o combate 

às desigualdades sociais e educacionais (FAZZI, 2006). 

            Refletir sobre uma nova estrutura para o currículo perpassa por questões tão 

importantes quanto imprescindíveis para uma análise dos aspectos subjetivos 

referentes à concepção de currículo que temos construído ao longo da história da 

educação do negro no Brasil. Dependendo do lugar de onde estamos, das posições 

ideológicas que assumimos, podemos influenciar e materializar um currículo que ora 

contemple os ditames e normas das legislações educacionais, ora assuma e 

transpareça a vida dos educandos, suas habilidades e competências (MOREIRA & 

SILVA, 1995).  

            Instigada por autores como (LUZ, 1999a); (CUNHA Jr., 2008); (SILVA, P. 

1993); (GOMES, 2005; 2011); (CAVALLEIRO, 2001); (SILVA & MOREIRA, 1995) e 

vivências, no que diz respeito à questão étnicorracial no currículo escolar, e, na 

tentativa de desvelar histórias não contadas, o que proponho nestes “possíveis 

sobrevoos” são ações para uma educação antirracista, que primem pelo respeito à 

diferença, à diversidade, aos valores de arkhé africana: ancestralidade, memória e 

oralidade.  

            Esta educação não pode isentar-se de pensar sobre a cultura da cidade de 

Nilo Peçanha, principalmente, do compromisso com os boitaraquences e 

jatimanences que durante muito tempo foram silenciados e alijados por um sistema 

desumano, preconceituoso e cruel de educação. Educar, respeitando as diferenças 

destes jovens quilombolas, requer mais do que o cumprimento das obrigações 

curriculares, exige uma postura ética e valorativa diante da cultura de Boitaraca e de 

Jatimane, que continuam sofrendo discriminações nos espaços escolares. 

 

 

 

 



 
 

UM TEAR DE ESCRITA QUE SE CONCLUI, UMA REFLEXÃO QUE NÃO SE 
ENCERRA... 
 
 
 
 
 

"Não se abandonam sonhos 
no trajeto escolar, 
nem nas esquinas 

onde a sombra paternal 
segura fugas. 

Não se afugentam sonhos 
no atalho dos caminhos, nem nas corredeiras  

onde o limite das margens 
evita desvios. 

Não se limitam sonhos 
a urgentes desafios” 60.  

 

             
 

             Ao refletir sobre o poema de Damário lembrei-me das ideias de Paulo Freire 

quando ele nos instiga a ter esperança por uma educação de qualidade e ao alcance 

de todos, sendo que para que esta educação se concretize é necessário acreditar na 

transformação do mundo, na capacidade de todos os seres humanos alimentarem 

juntos o ideal utópico da mudança: uma realidade onde opressores e oprimidos se 

façam, de fato, livres dos elos aprisionantes do preconceito, da discriminação e da 

injustiça. Acreditar no sonho não como algo irrealizável, mas como algo “inédito 

viável”, algo que o sonho utópico sabe que existe, mas que só será conseguido pela 

práxis libertadora.  

            Parafraseando Weber, tivemos que suportar o tempo todo com “efeitos de 

composição”, tentando transcender o projeto laico, etnocêntrico-evolucionista que 

sobredetermina, de modo nefasto, a existência do planeta. Deste modo, ao 

visualizar o “inédito viável” (FREIRE, 1998) como um sonho, como algo que se 

concretiza no cotidiano, o ser humano começa a desvelar a sua libertação como 

realidade possível de ser alcançada. O ser e o estar no mundo significa empenhar-

se na tessitura de ações, reflexões e lutas. Não podemos ver o sonho como uma 

impossibilidade que, às vezes, pode dar certo, muito menos como refúgio dos que 

não atuam ou [como] inalcançável pronúncia de quem apenas devaneia. O sonho, 
                                                           
60 DACRUZ , Damário. "URGÊNCIA". In: Todo Risco: o ofício da paixão: Fundação Pedro Calmon. 2 
ed. Lauro de Freitas/BA. 2012. p. 19. 



 
 

aqui, deve ser pensado como necessidade fundamental do ser humano. Faz parte 

de sua natureza histórica e social.  

            A pesquisa de mestrado, um elemento do meu sonho, revelou que a 

composição curricular do Grupo Escolar Nair Lopes Jenkins não contempla a 

dinâmica e a pulsão da história e da arkhé africana de Nilo Peçanha. Mesmo com as 

imposições da Lei 10.639/03, o currículo escolar se caracteriza por uma 

temporalidade e espacialidade que recusam e recalcam as presenças civilizatórias 

africanas (LUZ, 1999a). E este recalque tem sido a base das práticas escolares, que 

no seu cotidiano operam com obstáculos teórico-epistemológicos (BACHELARD, 

1966), que ao se depararem com a cultura africano-brasileira procura silenciar o seu 

papel no município de Nilo Peçanha. 

             Dessa maneira, os jovens quilombolas, na transição entre a escola do 

“quilombo” para a escola da “cidade” para darem continuidade aos seus estudos, 

enfrentam preconceitos e discriminação por serem negros e quilombolas. Porém, 

quem os discrimina são jovens negros de Nilo Peçanha, que também são 

discriminados, silenciados e alijados do sistema oficial de ensino, a partir do 

momento em que não se enxergam no contexto escolar e nem nos materiais 

didáticos. Portanto, discriminar os jovens de Boitaraca é uma maneira estratégica, 

dos jovens de Nilo Peçanha, defender-se dos preconceitos que possam surgir dos 

outros colegas.  

            Nesse sentido, as reflexões teóricas apresentadas nos capítulos anteriores 

deste trabalho, em especial ao que foi desenvolvido no IV e no V capítulo revelam a 

complexidade das relações raciais e suscitam em mim várias questões relacionadas 

com o rumo de uma política antirracista nos currículos de educação. Apesar do 

caráter incipiente e não-conclusivo dessas ideias, é fato que o problema étnico afeta 

os espaços da escola Nair Lopes Jenkins, tornando visível o silenciamento das 

diferenças, dos xingamentos, agressões, rejeição e constrangimentos sofridos pelos 

alunos negros.   

            Silenciar essa realidade não apaga magicamente as diferenças. Muito pelo 

contrário, permite, porém, que cada um construa, a seu modo, um entendimento do 

outro que lhe é diferente. Se sabemos que são prejudiciais para o desenvolvimento 

de todo jovem xingamentos, agressões, rejeição e constrangimentos, precisamos 

então nos esforçar permanentemente para promover uma educação antirracista. 



 
 

            Não é imaginável uma sociedade democrática se não nos empenharmos a 

abolir do cotidiano escolar todas as atitudes e os comportamentos que os protegem, 

o disseminam e mantêm relações hierárquicas entre os seres humanos. Sei que não 

é uma tarefa fácil, visto que, em muitas situações, teremos de lutar contra a história 

oficial, os veículos de comunicação, a educação de base eurocêntrica e cristã (LUZ, 

2003a). No entanto, precisamos está bem atentos para não difundirmos visões 

estereotipadas e preconceituosas não só em relação ao grupo quilombola, mas 

também aos demais grupos sociais discriminados (GOMES, 2010), tornando 

imprescindível a realização de um trabalho preventivo e educativo. Um 

posicionamento claro diante dos desafios e vontade fazem toda a diferença. 

            Assim, uma preocupação de ordem prática, que pode fazer a diferença e que 

inspire o desenvolvimento de ações que possam amenizar as políticas escolares 

homogeneizadoras, as quais denegam e recalcam a alteridades dos jovens de 

Boitaraca e de Nilo Peçanha, acompanhou-me durante todo processo de elaboração 

desta dissertação. Penso, então, ser necessário recomendar aqui algumas pistas, 

com a finalidade de contribuir para que os jovens negros tanto de Boitaraca, quanto 

de Nilo Peçanha vivam experiências mais respeitosas com sua alteridade.  

            Dessa maneira, é imprescindível: 

 
1. Analisar sobre qual o papel que a escola deve desempenhar, 
compreendendo que não pode ser o papel da reprodução de conteúdos. Uma 

primeira proposição refere-se à urgente necessidade de uma profunda discussão 

acerca das finalidades da escola no contexto contemporâneo. É preciso pensar uma 

escola que dê condições para que jovens negros se vejam inseridos no contexto 

escolar e que sua cultura seja valorizada de forma que fortaleça seus marcadores 

identitários; uma escola na qual os conhecimentos adquiridos reconheça a 

participação dos africanos na construção do país, seu legado cultural e sua 

participação no desenvolvimento brasileiro. 

 

2. Incluir a cultura africano-brasileira no currículo escolar. 
Dar visibilidade à cultura negra parece ser um caminho eficiente para tornar menos 

angustiante o processo de escolarização dos jovens negros tanto do quilombo de 

Boitaraca, quanto dos jovens negros de Nilo Peçanha. É necessário que esta 

inclusão cultural seja feita na escola da “cidade”, porque na escola de Boitaraca, a 



 
 

professora Arlete Souza do Rosário já desenvolve um trabalho, que prima pela 

valorização e perpetuação da cultura do povo quilombola. Neste sentido, aponto 

para a necessidade de reformas curriculares, que rompam com o aniquilamento 

cultural que o quilombo de Boitaraca sofre na escola Nair Lopes Jenkins. De tal 

modo, tendo em vista que a influência do negro marcou profundamente a identidade 

e a cultura nacional, é importante ter discussões sobre o reconhecimento e a 

inclusão no currículo oficial de conteúdos relativos à África, ao povo africano no 

Brasil e a sua influência cultural para a cidade de Nilo Peçanha.  

 

3. Formar professores capazes de lidar respeitosamente com a diversidade 
cultural africano-brasileira. Isso implica a necessidade de conhecimentos na área 

histórica, sociológica, antropológica, geográfica que pautem sobre a nossa arkhé 

africana, fazendo com que os professores estejam mais abertos a diálogos 

interculturais, isto porque, o silenciamento sobre a cultura negra é gritante, também, 

nos cursos de formação de professores/as. As Universidades têm de assumir o 

compromisso com uma formação docente mais aberta à pluralidade cultural, em que 

a formação não se construa como acúmulo de conhecimento, todavia, como um 

processo de “reflexividade crítica sobre as práticas e a (re)construção permanente 

de uma identidade individual” (NÓVOA, 1995. p. 25). Esse processo de reflexão 

crítica permitirá aos professores do Nair Lopes Jenkins avançar num processo de 

transformação da prática pedagógica mediante sua própria transformação como 

intelectuais críticos. Isto requer uma tomada de consciência dos valores e 

significados ideológicos implícitos nas atuações docentes e no espaço escolar do 

Nair Lopes Jenkins, e uma ação transformadora dirigida capaz de eliminar a 

irracionalidade e as injustiças existentes nesta instituição. Uma das formas de se 

fazer isso, como já disse, é incluir as culturas negadas nos currículos. Dessa forma, 

os professores devem incluir em seus programas aulas sobre: História da África e 

dos Africanos, Luta dos Negros no Brasil, Cultura Negra Brasileira, o Negro na 

Formação da Sociedade Nacional, em especial, o Negro na Formação Sócio-

Histórico-Cultural do município de Nilo Peçanha. 

 

Nesta conjuntura, percebemos que a universidade precisa despertar para o 

cumprimento de sua obrigação inadiável de formar futuros professores capacitados 

para combater o racismo em si próprio, na sala de aula e na escola. Não se trata 



 
 

apenas de um tratamento teórico e abstrato dos males do racismo. Trata-se de 

capacitar os professores para diagnosticar o racismo na prática da sala de aula, 

mostrar concretamente como combatê-lo e conscientizá-los da importância, para os 

jovens, do estímulo de um professor que acredita neles e no seu potencial. Desta 

forma, a universidade contribuirá para sanar o mal pela raiz, isto é, no próprio ensino 

fundamental. 

            Para reverter a situação de sofrimento dos jovens quilombolas e dos jovens 

negros de Nilo Peçanha é necessário e urgente a elaboração de alternativas 

pedagógicas que concorram para incluí-los e mantê-los no sistema formal de ensino, 

garantindo o direito constitucional à educação plena, pública e de qualidade. O 

racismo cultivado durante séculos requer programas de incentivo nas escolas, que 

visem combate-lo, com o objetivo de eliminar preconceitos, corrigir as desigualdades 

e formar cidadãos livres. Não se trata de uma guerra entre quilombolas e não-

quilombolas ou entre negros e brancos. Em meu trabalho, o que desejo é um diálogo 

que contribua para iniciativas que assumam com responsabilidade uma educação 

antirracista.  

            Nesse contexto, a pesquisa nos leva a propor a construção de uma 

educação antirracista que respeite a diversidade cultural, ancorada na Lei 

10.639/2003 e baseada nos seguintes desafios: formar professores capazes de 

atuar criticamente com a diversidade africano-brasileira; socialização dos saberes 

produzidos pela comunidade acadêmica e pelo Movimento Negro na Formação 

inicial e Continuada destes professores; incluir no currículo escolar do Nair Lopes 

Jenkins, a história e a cultura de Nilo Peçanha, especialmente a formação das 

comunidades quilombolas existentes no município; elaboração de materiais didático-

pedagógicos voltados a atender a realidade cultural dos jovens negros de Nilo 

Peçanha, para que eles possam se vê inseridos no processo de 

ensino/aprendizagem. 

            Assim, os professores do Nair Lopes Jenkins serão convidados a construir 

novas atitudes e práticas pedagógicas e sociais, tendo um olhar crítico sobre as 

organizações epistemológicas e políticas da sociedade, reivindicando mediante as 

desigualdades existentes no ambiente escolar e apostando nos processos de 

emancipação social e política. Neste caminhar, seguindo o pensamento de Paulo 

Freire, a escola precisa refletir o momento histórico que estamos atravessando, 

considerando a diversidade como característica do sujeito em processo de constante 



 
 

transformação. Precisamos aprofundar o entendimento da educação como 

humanização, como problema social e também pedagógico (GOMES, 2010).  

            Não haverá mudança na educação sem sonho, como também não há sonho 

sem esperança, a compreensão da história de Nilo Peçanha nas estruturas do 

currículo da escola Nair Lopes Jenkins é uma grande mudança, é a oportunidade em 

que os jovens negros tanto dos quilombos de Boitaraca e Jatimane, quanto os 

jovens negros de Nilo Peçanha terão em se enxergarem no contexto escolar, tendo 

vez e voz num currículo que sempre os colocou à margem da história.  

            “Sonhar não é apenas um ato político, mas também, [e, sobretudo], uma 

conotação da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens” 

(FREIRE, 1992. p. 91-92). Por isso, sonho, sonho com um mundo onde caibam o 

respeito, a decência, a confiança e a solidariedade, tanto nas relações educacionais 

e sociais, quanto nas relações de família, em todos os seus níveis e amplitudes. 

Portanto, é indispensável que o ser humano não prescinda, em condições normais, 

do sonho... 

             

 

 
 
 
 

 
 

"(...) E acredito, acredito sim  
que os nossos sonhos protegidos  

pelos lençóis da noite  
ao se abrirem um a um  

no varal de um novo tempo  
escorrem as nossas lágrimas  

fertilizando toda a terra  
onde negras sementes resistem  

reamanhecendo esperanças em nós".  
 

(Conceição Evaristo) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FONTES ORAIS 
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Anexo I 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS (Professores) 

 

1 – Qual o seu nome completo? É filha de Nilo Peçanha? 
2 – Fale-me um pouco sobre sua formação. O que te levou a ser professora? 
3 – Em que ano você começou a lecionar na escola Nair Lopes Jenkins? Trabalha em outra 
instituição? Caso sim. Na mesma ou em outra cidade? 
4 – Como era esta escola antes de você começar a ensinar? E agora, o que mudou? 
5 – Como é seu relacionamento com os outros professores? E com os funcionários que 
compõem a escola? 
6 – De que maneira a comunidade extra escolar (pais, e a comunidade de Nilo Peçanha em 
geral) participa da escola? 
7 – A participação da comunidade extra escolar influenciou no nome dado a presente escola? 
Quem foi Nair Lopes Jenkins? Ela contribuiu para a fundação desta instituição? 
8 – Em qual turno os alunos quilombolas estudam? Por quê? Esta organização do turno pode 
causar algum afastamento ou estranhamento com os alunos de Nilo Peçanha? 
12 – Sabemos que na comunidade de Boitaraca e de Jatimane existe uma escola multisseriada 
que atende suas crianças. De que maneira os alunos quilombolas interagem com o novo 
espaço educacional? Eles apresentam alguma dificuldade para se relacionar com os colegas, 
professores ou funcionários da escola? São agressivos? Tem dificuldades de aprendizagens? 
Quais? Em sua opinião, esta dificuldade tem alguma relação com a saída destas crianças para 
uma outra escola? 
13 – Você enfrenta alguma dificuldade ao lecionar nesta escola? Qual? De que forma tenta 
solucionar?  
14 – Você desenvolve algum projeto em conjunto com a direção e coordenação? Qual? E 
como ele foi constituído? 
15 – Sobre o comportamento dos alunos na sala, como as crianças quilombolas se comportam. 
Há xingamentos em sala de aula? Colocação de apelidos, “Brincadeiras” que machuquem ou 
discriminem a cor da pele destas crianças? Caso tenha, como você resolve estas questões 
quando o aluno te procura para fazer uma queixa? 
16 – Como foi o seu tempo de escolarização? Como você reagia as “brincadeiras” dos seu 
colegas? Você tinha algum apelido na época da escola? Como eram suas brincadeiras no 
tempo da escola?  
17 – Você em algum tempo de escolarização brigou com colegas da escola? Qual o motivo? 
Como foi resolvido? 
18 – Neste país de tantas etnias, cores, costumes e tradições, como você definiria a cor da sua 
pele? Como você se sente ao ser chamada de negra(o)? Isso lhe causa algum desconforto? 
19 – Que religião você professa? Como é seu relacionamento com as pessoas que não 
professam a mesma religião que você? Você já discutiu com alguém por causa de religião? E 
da cor da pele? E do Cabelo?  
20 – Se um dia em sua aula acontecer um desentendimento entre os alunos por causa de 
apelidos, xingamentos, preconceito racial, religioso ou sexual, como você resolveria? 
21 – Como seus professores lhe tratavam? Houve algum professor que lhe marcou 
profundamente? Positivo ou negativamente? Você se sente a vontade para contar? Desta 
experiência o que você trouxe para a sua vida pessoal e profissional?  
22 – Se você não fosse professora(o) o que você gostaria de ser? Alguma vez já se imaginou 
em outra profissão? Há arrependimentos por ter se tornado educador(a)? 
23 – Qual o seu maior sonho dentro deste ambiente escolar? 
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Anexo III 

 

PROPOSTA CURRICULAR DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
DO ENSINO FUNDAMENTAL II 

NILO PEÇANHA 2012 
 

PLANO DE CURSO DE HISTÓRIA 
 

APRESENTAÇÃO 
 
A proposta de História para o ensino fundamental foi concebida para proporcionar 
reflexões e debates pelo conhecimento. Os textos apresentam princípios, conceitos 
e orientações para atividades que possibilitem aos alunos a realização de leituras 
críticas dos espaços, das culturas e das histórias. Adquirir o conhecimento histórico 
de forma consciente significa descobrir as mudanças que precisam acontecer em 
nossa sociedade e defender aquilo que já foi conquistado ao longo dos anos em 
favor do ser humano. 

OBJETIVOS GERAIS 

 Compreender a história como um processo em permanente construção, em 
que os sujeitos dessa história são os indivíduos e a sociedade. 

METODOLOGIA 

 Aulas expositivas; 
 Atividades individuais e em grupo, em sala de aula ou extraclasse; 
 Leitura; 
 Debates entre equipes para estudo de conteúdos; 
 Pesquisas. 
 Seminários  
 Interpretação e discussão dos textos 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

5ª/6º ANO 

I UNIDADE 
 

 Que história é essa? 
 A Pré-história 
 O homem chega a América 
 Os indígenas no Brasil 

 
 

III UNIDADE 
 

 As primeiras civilizações da América 
 Origens da Grécia 
 A Grécia clássica 
 A trajetória grega: do clássico ao 

helenismo 



 
 

6ª/7º ANO 

I UNIDADE 
 

 Europa: as migrações e o 
feudalismo 

 Igreja e poder na Idade Média 
 A Idade Média e o Oriente 
 A Baixa Idade Média europeia 

 
 

III UNIDADE 
 
 A Reforma religiosa 
 O Estado absolutista europeu 
 O mercantilismo e a colonização da 

América 
 A administração na América 

portuguesa 
 

II UNIDADE 
 

 A expansão ultramarina europeia 
 África: dos reinos antigos ao 

tráfico atlântico de escravos 
 O Renascimento cultural 

 

IV UNIDADE 
 

 O açúcar e a América portuguesa 
 As fronteiras na América 

portuguesa 
 Luxo e pobreza nas Minas Gerais 

 
 

7ª/8º ANO 
I UNIDADE 

 
 Introdução ao mundo 

contemporâneo 
 O Iluminismo e a independência 

norte-americana 
 A Revolução Francesa 
 As rebeliões na América ibérica 

 
 

III UNIDADE 
 
 Os Estados Unidos no século XIX 
 A Europa no século XIX 
 Imperialismo no século XIX 
 O Primeiro Reinado 
 O período regencial 

II UNIDADE 
 

 Napoleão e o Congresso de 
Viena 

 A Revolução Industrial 
 A independência na América 

espanhola 
 A independência na América 

portuguesa 
 

IV UNIDADE 
 

 O Estado Imperial consolidado 
 A política do Segundo Reinado 
 O fim do Império 

 

8ª/9º ANO 
I UNIDADE III UNIDADE 

II UNIDADE 
 

 A civilização egípcia 
 As civilizações da Mesopotâmia 
 Hebreus, fenícios e persas 

IV UNIDADE 
 

 Roma: da Monarquia à República 
 O Império Romano 
 Civilização as índia e da China 



 
 

 
 Introdução ao estudo do século 

XX e início de XXI 
 Brasil: a construção da República 
 República: primeiras revoltas 

populares 
 A Primeira Guerra Mundial 

 
 

 
 Bipolarização: o mundo dividido 
 Brasil: da democracia à ditadura 
 América Latina: em busca 

democracia 
 A descoberta da Ásia e da África 

II UNIDADE 
 

 A Revolução Russa e A URSS 
 Crises e totalitarismo 
 Brasil: a crise da República 

Oligárquica 
 Vargas no poder 
 A Segunda Guerra e a queda de 

Vargas 

IV UNIDADE 
 

 O fim do bloco soviético 
 Uma nova ordem internacional 
 O Brasil e a globalização 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será continua no decorrer do ano letivo, levando em consideração 
seguintes pontos: 

 Pontualidade e participação nas aulas, 
 Atividades (individuais ou em grupo) desenvolvidas em sala de aula, 
 Frequência as aulas, 
 Compromisso na apresentação e entrega dos trabalhos e atividades 

propostas, 
 Avaliações individuais (testes e provas). 
 Seminários  

 
PLANO DE CURSO DE GEOGRAFIA 

 
APRESENTAÇÃO 
 
Podemos afirmar que a geografia sempre fez parte da vida dos seres humanos 
como um recurso relacionado à sobrevivência ou como elemento determinante da 
orientação espacial. 

Relacionar-se com a natureza foi primordial para a sobrevivência dos primeiros 
agrupamentos humanos. Assim, os povos caçadores e coletores, preocupavam-se 
em observar as variações das estações climáticas, que regulam os ciclos 
reprodutivos da natureza. Deste modo, outros conhecimentos foram desenvolvendo-
se, tais com a confecção de mapas, observação e discussão a respeito do tamanho 
e forma da terra, como se distribuíam os rios, primeiras definições como a latitude e 



 
 

longitude, dentre outros que lançaram as bases da ciência geográfica. Além disso, a 
geografia contribui para o entendimento dessa complexidade, pois nos possibilita 
compreender as características naturais, sociais e econômicas do lugar onde 
vivemos, comparando-as com as de outros lugares, em diferentes espaços e 
tempos. 

Ao analisarmos a prática pedagógica no ensino de geografia, percebemos que elas 
estão pautadas numa mistura decorrentes geográficas tradicionais e novas. Um 
exemplo dessa prática é a dualidade que ainda existe no conceito geográfico de 
região natural e humanizada ou física e humana. 

Para tanto, deve-se oportunizar aos educandos conhecimentos específicos da 
geografia e, através destes, possibilitá-los a leitura e a interpretação do espaço com 
a criatividade considerando a diversidade das temáticas geográficas, bem como 
suas diferentes formas de abordagens. 

OBJETIVOS GERAIS 

 Estudar o mundo das idéias do pensamento geográfico e sua diversidade na 
construção de diferentes realidades; 

 Analisar a diversidade e a dinâmica do espaço geográfico atual para o 
entendimento do mundo; 

 Incentivar os alunos a desenvolver o hábito pela leitura, de modo a estimular-
lhes a atualização permanente quanto a produção do conhecimento 
geográfico para que possa obter uma sustenção para uma boa pesquisa. 

METODOLOGIA 

 Aulas teórico-explicativas; 
 Pesquisa; 
 Debates; 
 Elaboração de resumos de textos selecionados; 
 Trabalhos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

5ª/6º ANO 

I UNIDADE 
 

 As paisagens terrestres 
 Observação e registro da paisagem 
 O trabalho e as mudanças na 

paisagem 
 Natureza e mudança 
 Ação humana e desenvolvimento 

sustentável 
 

III UNIDADE 
 

 A biosfera 
 As formas na superfície terrestre 
 As águas do nosso planeta 



 
 

 

6ª/7º ANO 

 

7ª/8º ANO 

II UNIDADE 
 

 Orientando-se no espaço terrestre 
 Localização no espaço terrestre 
 Mapeando os espaços 
 Os mapas contam e fazem histórias 
 Para caber no papel 
 Lendo mapas 
 Desenhando a terra 

IV UNIDADE 
 

 A dinâmica da atmosfera 
 As paisagens vegetais e as alterações 

humanas 

I UNIDADE 
 

 Localizando o Brasil 
 A formação do território brasileiro 
 Regionalizando o Brasil 
 Quem vive no Brasil? 
 Problemas sociais no Brasil 

III UNIDADE 
 

 Centro-Sul: localização e história 
 Diferentes paisagens do Centro-Sul 
 O Centro-Sul e seus diferentes 

espaços 
 O início da colonização 
 A dinâmica populacional 
 Uma região com diferentes espaços 

geográficos 
 

II UNIDADE 
 Imagens e contrastes do espaço 

rural 
 Agricultura e meio ambiente 
 Diferentes formas de plantar e criar 

animais 
 As questões sociais no campo 
 Espaço urbano e industrial 

IV UNIDADE 
 Localizando e reconhecendo o espaço 

amazônico 
 Os povos indígenas as região 

amazônica 
 Amazônia: ocupando espaços e 

explorando recursos 
 A agropecuária e a indústria na 

Amazônia 

I UNIDADE 
 As áreas continentais 
 Domínios climáticos e as paisagens 

vegetais 
 O velho, o Novo e o Novíssimo 

Mundo 
 A antiga ordem mundial 
 Globalização 
 Níveis de desenvolvimento 

III UNIDADE 
 Colonização e formação territorial 
 Dinâmica populacional 
 Natureza e sociedade 
 América Anglo-Saxônica: a potência 

de uma economia 
 As relações internacionais 



 
 

8ª/9º ANO 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será continua no decorrer do ano letivo, levando em consideração 
seguintes pontos: 

 Avaliações individuais (testes e provas); 
 Trabalho individual e em grupo; 
 Observação do professor; 
 Atividades realizadas na classe e extraclasse; 
 Pontualidade e participação nas aulas, 
 Frequência as aulas, 
 Compromisso na apresentação e entrega dos trabalhos e atividades 

propostas. 

II UNIDADE 
 

 Localizando o continente 
 A colonização 
 População latino-americana 
 As paisagens naturais 
 Regionalizando o espaço da 

América Latina 

IV UNIDADE 
 Localizando o continente 
 África: refletindo sobre sua história 
 Conhecendo os africanos 
 A economia no continente africano 
 A dinâmica natural 

I UNIDADE 
 

 Localizando o continente europeu 
 Refletindo sobre a história do 

continente europeu 
 O socialismo no continente europeu 
 A dinâmica populacional 
 Conflitos étnicos e religiosos 
 A natureza do continente 
 Um continente em busca da 

unidade 
 

 

III UNIDADE 
 

 Japão: dinâmica natural e humana 
 China: dinâmica natural e humana 
 China: o nascimento de uma potência 
 Tigres asiáticos: focos de 

desenvolvimento 
 Sudeste asiático: problemas e 

perspectiva de uma região  

II UNIDADE 
 

 Localizando o Oriente Médio 
 Oriente Médio: economia 
 A população do Oriente Médio 
 Conflitos no Oriente Médio 
 Índia: a complexidade de uma 

nação 
 A questão da caxemira 

IV UNIDADE 
 A Oceania e suas milhares de ilhas 
 A Austrália e sua importância no 

continente 
 Conhecendo a Nova Zelândia 
 Antártida: um espaço único 



 
 

Anexo IV 

 
PROPOSTA CURRICULAR DE ARTES 

DO ENSINO FUNDAMENTAL II 
NILO PEÇANHA 2012 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 

Arte é a oportunidade de uma pessoa explorar, construir e aumentar seu 

conhecimento, desenvolver suas habilidades, articular e realizar trabalhos estéticos 

e explorar seus sentimentos. 

O ensino de Arte deve possibilitar a todos os alunos a construção de 

conhecimentos que interajam com sua emoção, através do pensar, do apreciar e do 

fazer arte. 

Produzindo trabalhos artísticos e conhecendo a produção de outras pessoas 

e de outras culturas, o aluno poderá compreender a diversidade de valores que 

orientam tanto o seu próprio modo de pensar e agir quanto o da sociedade. É 

importante que os alunos compreendam o sentido do fazer artístico, ou seja, 

entendam que suas experiências de desenhar, pintar, cantar, executar instrumentos 

musicais, dançar, apreciar, filmar, videografar, dramatizar etc. são vivências 

essenciais para a produção de conhecimento em arte. Ao conhecer e fazer arte, o 

aluno percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos 

sobre sua relação com a própria arte, consigo mesmo e com o mundo. 

Não basta, porém, que a Arte esteja inserida nos currículos escolares. É 

necessário saber como é concebida e ensinada como se  expressa no contexto de 

cada região. É necessário, também, estarmos conscientes de seu significado para o 

indivíduo e a coletividade, sabermos se os alunos possuem as condições adequadas 

para a fruição e/ou prática da expressão artística, sem as amarras de um conceito 

de Arte tradicionalista e conservador, fundamentado em parâmetros 

descontextualizados da realidade dos alunos. 

Entendendo o ensino de Arte como agente transformador e formador do 

cidadão, estão elencados objetivos, em que estão contempladas a memória do 

patrimônio cultural, novas e possíveis leituras do mundo por meio de sons, imagens 

e movimentos e o entendimento da sociedade por meio de atividades práticas de 



 
 

pesquisa, criação e fruição em arte. Estabelece-se a contextualização desses 

objetivos, conteúdos e estratégias, respeitando as ações individuais e coletivas em 

diferentes comunidades, resguardando sempre seus valores culturais e patrimoniais. 

Nesse sentido, é necessário que o ensino de arte esteja presente durante 

toda a vida escolar do aluno, em todas as séries. 

É necessário o planejamento e a experimentação em 

sala/escola/comunidade para que, em sua prática diária, os educadores possam, a 

partir da flexibilidade do projeto, ajustar tal proposta às necessidades da 

comunidade onde a escola está inserida. 

 

Objetivo Geral: 
Considerando a Arte como uma manifestação que caracteriza o indivíduo na 

sua forma de ser e estar no mundo; o curso de Arte pretende promover o 

desenvolvimento e aprimoramento das habilidades, capacidades e competências do 

educando oportunizadas pela proposta de atividades que permitirão construir e 

reconstruir; criar, recriar e transformar, de ordem imaginativa, criativa, sistematizada, 

teórica e prática. 

 

Estratégias: 
Uma das modalidades de orientação didática em Arte é o trabalho por 

projetos. Cada equipe de trabalho pode eleger projetos a serem desenvolvidos em 

caráter interdisciplinar, ou mesmo referentes a apenas uma das linguagens artísticas 

(Artes Visuais, Dança, Música, Teatro). 

O projeto tem um desenvolvimento muito particular, pois envolve o trabalho 

com muitos conteúdos e organiza-se em torno de uma produção determinada. Em 

um projeto o professor pode orientar suas atividades guiado por questões 

emergentes, ideias e pesquisas que os alunos tenham interesse. 

O projeto cativa os alunos pela oportunidade de trabalhar com autonomia, 

tomando decisões e escolhendo temas e ações a serem desenvolvidos sob 

orientação do professor. 

Logo, em um projeto há uma negociação entre professores e alunos, que 

elegem temas e produtos de interesse, passíveis de serem estudados e 

concretizados. 



 
 

Para que uma unidade didática se configure como projeto é necessário o 

estabelecimento de algumas ações: 

• Eleição de temas de projetos em conjunto com os alunos; 

• Participação ativa dos alunos em pesquisas e produções de referenciais ao longo 

do projeto, em formas de registro que todos possam compartilhar; 

• Práticas de simulação de ações, em sala de aula, que criam correspondência com 

situações sociais de aplicação dos temas abordados – por exemplo, dar um 

seminário como se fosse um crítico de arte, opinar sobre uma peça apresentada 

como se estivesse falando para uma emissora de TV em programa de notícias 

culturais; 

• Eleição de ideias, pesquisas e temas relacionados aos conteúdos trabalhados, com 

o objetivo de estruturar um produto concreto, como um livro de arte, um filme, a 

apresentação de um grupo de música. 

• Galeria de Artes. 

 

Avaliação 

Avaliar é uma ação pedagógica guiada pela atribuição de valor, apurada e 

responsável que o professor realiza das atividades dos alunos. Avaliar é também 

considerar o modo de ensinar os conteúdos que estão em jogo nas situações de 

aprendizagem. 

Avaliar implica conhecer como os conteúdos de Arte são assimilados pelos 

estudantes a cada momento da escolaridade e reconhecer os limites e a flexibilidade 

necessários para dar oportunidade à coexistência de distintos níveis de 

aprendizagem em um mesmo grupo de alunos. Para isso, o professor deve saber o 

que é adequado dentro de um campo largo de aprendizagem para cada nível 

escolar, ou seja, o que é relevante o aluno praticar e saber nessa área. 

 
5ª Série / 6º ANO 

 
I UNIDADE 

 Breve Histórico da Arte; 
 Letras; 

 Números; 

 
II UNIDADE 

 Polígonos; 

 Triângulo; 

 Quadrilátero; 



 
 

 Ponto, reta e plano; 

 Medindo seguimentos de retas; 

 Mosaico, desenho livre; 

 Ângulo; 

 Datas comemorativas: Dia das 

Mães; Dia Internacional da Mulher; Dia da 

Poesia; Dia do Circo; Dia Mundial da 

Água; Dia Mundial do Livro Infantil; Dia 

Mundial da Saúde; Páscoa; Dia do Índio, 

Tiradentes; Descobrimento do Brasil.   

 Aniversário da cidade. 

 Quadrado; 

 Retângulo; 

 Losango; 

 Paralelogramo; 

 Datas comemorativas: Festa 

Junina e Independência da Bahia. 

                      III UNIDADE 
 Folclore; 

 Artesanato; 

 Dramatização; 

 Cores primárias; 

 Cores secundárias; 

 Datas comemorativas: Dia dos 

Estudantes; Dia dos Pais; Dia do Folclore; 

Independência do Brasil; Dia da Árvore; 

Primavera; Dia do Soldado. 

                    IV UNIDADE 
 Medidas de comprimento; 

 Mosaico; 

 Caricatura; 

 Desenho textual; 

 Pontilhismo; 

 Desenho Soprado; 

 Datas comemorativas: Dia das 

Crianças; Dia do Professor, 

Proclamação da República; Natal; 

 Zambiapunga; 

 As sete artes: Cinema, música, 

arquitetura, pintura, literatura, teatro e  

escultura.(dividir por unidade) 

 
6ª Série / 7º Ano 

 
I UNIDADE 

 A História da Arte; 

 A arte pré-histórica; 

 Neolítica; 

 Escultura; 

 
II UNIDADE 

 A crítica egípcia; 

 Pintura e escultura; 

 Simetria; 

 Circunferência; 



 
 

 Geometria (ponto, reta, plano); 

 Datas comemorativas: Dia das 

Mães; Dia Internacional da Mulher; Dia da 

Poesia; Dia do Circo; Dia Mundial da 

Água; Dia Mundial do Livro Infantil; Dia 

Mundial da Saúde; Páscoa; Dia do Índio, 

Tiradentes; Descobrimento do Brasil.  

 Teoria de Tales; 

 Festa Junina. 

 

 
III UNIDADE 

 Divisão de segmento; 

 História em quadrinhos; 

 Superfície; 

 Desenho linear; 

 Folclore; 

 Artesanato; 

 
IV UNIDADE 

 Mosaico; 

 Cores primárias; 

 Secundárias; 

 Terciários; 

 Cores quentes e frias; 

 Natal; 

 Zambiapunga; 

 As sete artes: Cinema, teatro, 

música, arquitetura, pintura, literatura e 

escultura. 

 
7ª Série/ 8º Ano 

I UNIDADE 
A Arte Moderna: 

 Michelangelo; 

 Da Vinci;  

 Monet; 

 Degas; 

 Talouse; 

 Aniversário da cidade. (30 de abril) 

II UNIDADE 
 Polígonos; 

 Artes cênicas; 

 Elementos da música; 

 Ritmo e Som; 

 Dia das Mães; 

 

III UNIDADE 
 Elemento da Linguagem musical; 

 Cônons e canto; 

 Hino Cívico; 

IV UNIDADE 
 Elementos da Linguagem; 

 Música Erudita; 

 Música Popular (História e 



 
 

 Teatro; 

 Fantoches; 

 Performance; 

 Artesanato: Sucata; 

 Datas comemorativas: Dia dos 

Estudantes; Dia dos Pais; Dia do Folclore; 

Independência do Brasil; Dia da Árvore; 

Primavera; Dia do Soldado. 

Características) ; 

 Artesanato; 

 Cartões; 

 Enfeites Natalinos; 

 Zambiapunga; 

 As sete artes: Cinema, teatro, 

música, arquitetura, pintura, literatura 

e escultura. 

 
8ª Série / 9º Ano 

 
I UNIDADE 

 Pinturas brasileiras; 

 Escalas cromáticas; 

 Manifestação folclórica brasileira; 

 Datas comemorativas: Dia das 

Mães; Dia Internacional da Mulher; Dia 

da Poesia; Dia do Circo; Dia Mundial da 

Água; Dia Mundial do Livro Infantil; Dia 

Mundial da Saúde; Páscoa; Dia do Índio, 

Tiradentes; Descobrimento do Brasil.   

 
II UNIDADE 

 Harmonia; 

 Monocromia, Isocromia, 

Policromia; 

 Contraste; 

 Pintores Famosos; 

 Festa Junina; 

 
III UNIDADE 

 Divisão de segmento; 

 História em quadrinhos; 

 Superfície; 

 Desenho linear; 

 Desenho livre; 

 Folclore; 

 Artesanato.  

 
IV UNIDADE 

 Artes Visuais; 

 Características; 

 Grandes Nomes; 

 Zambiapunga; 

 As sete artes: 

Cinema, teatro, música, arquitetura, 

pintura, literatura e escultura. 
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