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RESUMO

Esta tese tem como objetivo central analisar de que modo a educação escolar dialoga com as
especificidades étnico-culturais das comunidades quilombolas de Araçá Cariacá, Brasileira e
Rio das Rãs. O lócus investigativo constitui-se de três escolas: a Escola Municipal Araçá
Cariacá, a Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça e a Escola Municipal
Elgino Nunes de Souza, localizadas no município de Bom Jesus da Lapa/BA, pertencente ao
Território de Identidade do Velho Chico. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa
qualitativa de perspectiva etnográfica, que tem como interlocutores os/as professores/as, as
diretoras, vice-diretores, uma coordenadora pedagógica, os/as alunos/as, os pais e as
lideranças quilombolas das comunidades. A pesquisa de campo utilizou-se de entrevistas
semiestruturadas, observações participantes, análises de documentos, grupos focais, registros
fotográficos e anotações em diário de campo. Para a análise dos dados, recorreu-se da técnica
de análise de conteúdo na modalidade temática. Os resultados evidenciam que as
especificidades étnico-culturais das comunidades locais, bem como as temáticas relacionadas
à população afro-brasileira e africana são trabalhadas nas escolas de maneira pontual e
superficial, com metodologias tradicionais, em datas comemorativas, no componente
curricular de história, ou através de gincanas e outros eventos. As práticas acabam
reproduzindo uma concepção tradicional de educação, sem relação com o universo
sociocultural dos/as educandos/as. Todavia, constatamos algumas experiências significativas
para além do componente curricular de história nas três escolas em foco, de professoras que
vêm transgredindo os currículos para dialogar com os conteúdos culturais e históricos das
comunidades. Nesse contexto, as lideranças quilombolas lutam por uma educação escolar
diferenciada que tenha ―a cara dos quilombos‖, isto é, que inclua de forma efetiva nos
currículos, nos materiais didáticos e nas práticas educativas, a história, a cultura, os valores,
os costumes, os saberes e o modo de vida de suas comunidades. Diante disso, é urgente
superar as propostas de educação impostas às escolas quilombolas pelo Sistema Oficial de
Ensino, para elaborar currículos interculturais diferenciados, referendados pela ecologia de
saberes partindo de dentro das comunidades quilombolas, de maneira que os conteúdos
escolares dialoguem com os saberes e as práticas desses sujeitos. A implementação da
educação escolar quilombola se constitui numa política sociocultural necessária para a
melhoria da educação escolar nas comunidades quilombolas. Portanto, para garantir uma
educação intercultural diferenciada a essas populações, é imperativo escolas com autonomia,
professores/as locais formados/as e concursados/as por processos específicos, capazes de
repensar os currículos e as práticas pedagógicas à luz da história e realidade locais, ou seja,
implica numa organização sistêmica da educação escolar quilombola em regime de
colaboração entre os entes federados (Municípios, Estados, Distrito Federal e a União).
Esperamos que esta pesquisa sirva de inspiração para a elaboração e a implementação de
políticas públicas de educação escolar diferenciadas, para as comunidades quilombolas locais
e regionais.

Palavras-chave: Educação escolar quilombola. Currículo. Interculturalidade. Diferença e
especificidades étnico-culturais.

ABSTRACT

This thesis is mainly aimed to analyze that school education mode dialogues with ethniccultural specificities of maroon communities of Araçá Cariacá, Brazilian and Rio das Rãs.
The Investigative locus is made up of three schools: the Municipal School Araçá Cariacá, the
Municipal School Quilombola Emiliano JoaquimVilaça and the Municipal School Elgino
Nunes de Souza, located in Bom Jesus da Lapa / BA, belonging to the Identity Territoryof
Velho Chico (São Francisco River).This study is characterized as a qualitative study of
ethnographic perspective, whose interlocutors teachers and principals, vice-principals, a
pedagogical coordinator, students, parents and community leaders of Maroons. The field
research was used semi-structured interviews, participant observation, document analysis,
focus groups, photographic records and notes in a field diary. For data analysis, we used the
content analysis technique in thematic.The results show that ethnic-cultural characteristics of
local communities, as well as issues related to the African-Brazilian and African population
are worked in schools in a timely and superficial way, with traditional methodologies,
holidays in the curricular component of history, or through competitions and other events.The
practical end up playing a traditional conception of education, unrelated to the socio-cultural
universe of learners. However, we found some significant experiences beyond the curricular
component of history in three schools in focus, teachers who are breaking the curricula for
dialogue with the cultural and historical contents of the communities.In this context, the
Maroons leaders fighting for a differentiated education that has "the face of quilombos", that
is, including effectively in curricula, teaching materials and educational practices, history,
culture, values, tradition, knowledge and the way of life of their communities.Therefore, it is
urgent to overcome the education proposals imposed on schools by the Maroons Officer
Education System, to develop differentiated intercultural curricula, endorsed by the ecology
of knowledge, from within the maroon communities, so that the school contents dialogue with
the knowledge and the practices of these subjects. The implementation of maroon school
education constitutes a socio-cultural policies needed for the improvement of school
education in Quilombo communities.Therefore, to ensure a differentiated intercultural
education to these people, it is imperative schools with autonomy, local trained teachers and
gazetted by specific processes, able to rethink curricula and teaching practices in the light of
history and local realities, that is, involves an organization systemic of maroon school
education in collaborative arrangements between the federal entities (Municipalities, States,
Federal District and the Union).We hope that this research will serve as ainspiration for the
preparation and implementation of public policies of differentiated school education for local
and regional maroon communities.

Keywords: maroon school education. Curriculum. Interculturalism. Difference and ethnocultural characteristics.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo, intitulado Educação em Comunidades Quilombolas do
Território1 de Identidade do Velho Chico/BA: indagações acerca do diálogo entre as
escolas e as comunidades locais, tem como lócus investigativo a Escola Municipal
Araçá Cariacá, situada na Comunidade Quilombola de Araçá Cariacá, a Escola
Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça e a Escola Municipal Elgino Nunes de
Souza, ambas localizadas respectivamente nas comunidades de Brasileira e Rio das Rãs
I, pertencentes ao Território Quilombola de Rio das Rãs. As três escolas estão
localizadas no município de Bom Jesus da Lapa/BA, no Território de Identidade do
Velho Chico - BA/Brasil.
A opção por desenvolver esta pesquisa em Araçá Cariacá e Rio das Rãs se deu
devido ao meu envolvimento acadêmico e político com essas comunidades. Ademais,
soma-se a escolha por essas comunidades servirem de referência para a luta do
movimento quilombola do Território de Identidade do Velho Chico, principalmente
Riodas Rãs, que foi uma das primeiras da Bahia a ter seu território titulado.
O objetivo geral desta tese é analisar de que modo a educação escolar dialoga
com as especificidades étnico-culturais das comunidades quilombolas de Araçá Cariacá,
Brasileira e Rio das Rãs. Tal propósito desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:
a) investigar as iniciativas desenvolvidas pelas escolas, objetivando implementar a Lei
10.639/03 e as especificidades étnico-culturais dos quilombolas no currículo escolar; b)
analisar os projetos políticos pedagógicos das escolas, tomando como referências a Lei
10.639/03, o parecer CNE/CP03/2004 e a Resolução CNE/CP01/2004 que instituem a
obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos
das escolas da educação básica, bem como o trato dado à cultura local e aos saberes dos
quilombolas; c) identificar as concepções de educação, de currículo, de práticas
pedagógicas e de gestão que norteiam os trabalhos das escolas; d) identificar a
percepção dos/as educandos/as, a respeito das atividades das escolassobre a história e
1

Adotamos aqui a seguinte definição: ―O território é na sua essência um fato físico, político, social,
categorizável, passível de dimensionamento, onde geralmente o Estado está presente e estão gravadas as
referências culturais e simbólicas da população. Dessa forma, o território étnico seria o espaço construído,
materializado a partir das referências de identidade e pertencimento territorial e, geralmente, a sua
população tem um traço de origem comum. As demandas históricas e os conflitos com o sistema
dominante têm imprimido a esse tipo de estrutura espacial exigências de organização e a instituição de
uma autoafirmação política-social-econômica-territorial‖ (ANJOS, 2013, p. 139).
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cultura afro-brasileira e a história e a cultura local; e) investigar como os pais e as
lideranças quilombolas avaliam os trabalhos das escolas, bem como a educação escolar
que as comunidades demandam.
Os interlocutores são os/as professores/as, as diretoras, vice-diretores e uma
coordenadora pedagógica de uma das escolas (uma vez que as outras escolas, no
momento da pesquisa, ainda não tinham esse profissional), os/as alunos/as, os pais e as
lideranças quilombolas das comunidades.
Apoiada nos princípios da etnografia, utilizei2, para a coleta de dados,
entrevistas semiestruturadas, grupo focal, análise de documentos, observação
participante, registros fotográficos e anotações em diário de campo. Portanto, não se
trata de uma pesquisa etnográfica, mas de um estudo de abordagem qualitativa, que tem
um viés etnográfico, com um enfoque socioantropológico. O percurso metodológico, o
perfil dos interlocutores e os procedimentos utilizados para análise e tratamento dos
dados serão descritos na próxima seção.

1.1 A TEMÁTICA DE ESTUDO: PERCURSO E PRÁTICA ACADÊMICA

A temática de estudo vem se delineando na imbricação com as minhas experiências
acadêmicas e profissionais. Assim, é oportuno discorrer a respeito das minhas
experiências com algumas comunidades quilombolaslocalizadas no Território de
Identidade do Velho Chico3, destacando atividades que desenvolvi com essas
comunidades, bem como estudos realizados no âmbito da extensão, ensino e pesquisa
na Universidade do Estado da Bahia, acerca da Educação das Relações Étnico-Raciais e
da Educação Escolar Quilombola.
Os meus primeiros contatos com comunidades quilombolas ocorreram quando
comecei a trabalhar no Campus XVII da Universidade do Estado da Bahia, em Bom
2

Conforme o contexto, a escrita desta tese, nas duas primeiras seções, por se tratar de minha experiência
em um sentido mais pessoal, será feita na primeira pessoa do singular, e, nas demais seções, na terceira
pessoa do plural.
3

O Governo do Estado da Bahia, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento equilibrado e sustentável
entre as regiões do estado, levando em conta as especificidades de cada região, passou a reconhecer a
existência de 27 Territórios de Identidade. De acordo com essa nova configuração geográfica, a região do
Médio São Francisco é intitulada Identidade do Velho Chico. Disponível em:
<http://www.seplan.ba.gov.br/territorios-de-identidade/mapa>. Acesso em: 10 fev. 12.
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Jesus da Lapa, no período de abril de 20014 a fevereiro de 2006, através de um projeto
de capacitação e acompanhamento de professores para as comunidades negras rurais
quilombolas de Mangal Barro Vermelho, situada em Sítio do Mato- BA e de Araçá
Cariacá5, localizada no município de Bom Jesus da Lapa- BA, ambas pertencentes ao
referido território.
O projeto supracitado foi uma reivindicação dos líderes da Comunidade
Quilombola do Mangal/Barro Vermelho, dirigida ao Departamento6 de Ciências
Humanas e Tecnologias (DCHT), Campus XVII-Bom Jesus da Lapa, da Universidade
do Estado da Bahia (UNEB), e tinha como objetivo capacitar os/as professores/as
quilombolas, com vistas a contribuir para a melhoria do quadro educacional dessas
comunidades. A equipe de elaboração do projeto era composta pelos seguintes membros:

Professor Valdélio Santos Silva, a Professora Sandra7Nívia Soares de Oliveira
e a Professora Dinalva de Jesus Macedo [equipe da UNEB]; a representante
da CPT Djanete Maria Santos da Silva; Representantes do Quilombo
Francisco de Assis Faria, Francisco Gomes dos Santos, Martinho Gomes dos
Santos, Carlos Alberto da Silva, Edmar Farias dos Santos e Egídio Gomes dos
Santos e os professores da comunidade, Cremilda Teixeira de Sousa,
Guilhermina Farias dos Santos, João da Conceição Santos, Isabel. Farias dos
Santos, Nárgea Maria Gomes Pereira, Domingas Frias de Sá, se debruçaram na
construção de uma proposta aberta que estaria constantemente sendo revista a
partir das necessidades e desejos do grupo. Nesta perspectiva, os módulos de
capacitação foram construídos um a um, sempre com a participação do grupo,
levando em consideração suas inquietações, limites e buscas, objetivando
contribuir na formação de professores e professoras numa perspectiva
multicultural onde distintas visões e modos de estar no mundo possam dialogar
rompendo como a lógica escolar predominante, com vistas a uma educação
humanizadora (OLIVEIRA, 2006, p. 157/8, grifo nosso).

4

Antes de ingressar para a docência universitária, atuei 10 anos como professora no magistério público do
Estado da Bahia, na cidade de Guanambi, nos níveis de Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio
(Formação Geral e no Curso de Magistério), Coordenação Pedagógica e Coordenadora de Estágio
Curricular do Magistério.
5

Inicialmente o curso foi designado: Projeto de Capacitação de Professores do Mangal/Barro Vermelho,
posteriormente, em janeiro de 2002, com a entrada da comunidade de Araçá Cariacá, o referido projeto
passa a se chamar Projeto de Capacitação e Acompanhamento de Professores dos Quilombos de
Mangal/Barro Vermelho e Araçá/Cariacá.
6

Na época, o Departamento tinha como gestor o professor Valdélio Santos Silva, o qual foi responsável
pelo primeiro e segundo módulos, que trabalhou com os temas: quilombo, racismo e identidade
quilombola. Os professores/as formadores/as também participaram desta etapa de trabalho.
7

A professora Sandra Nívia Soares de Oliveira coordenou o projeto de 2001 a 2003, e de 2004 a março de
2006, a coordenação ficou sob a responsabilidade da professora Luciana Nascimento dos Santos.
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Como professora formadora, desenvolvi dois seminários, intitulados: 1 A
construção da autoestima da criança negra na escola; 2 ―A educação não tem
cor”.Esses seminários totalizaram uma carga horária de 40 horas e tinham como
propósito fomentar estudos sobre as formas de combate à discriminação étnico-racial na
escola e na sociedade, bem como refletir sobre a importância de aumentar a autoestima
dos/as alunos/as na escola.
A necessidade de aprofundar meus estudos sobre educação, racismo, preconceito
e discriminação me fez optar pela dedicação exclusiva na Universidade, e em agosto de
2004 implantei um grupo de estudos denominado: A construção da autoestima da
criança negra na escola/superando o racismo. Este projeto de extensão com 04 horas
semanais (de setembro de 2004 a fevereiro de 2006), sob a minha coordenação, tinha
como objetivos: discutir as questões de preconceitos e discriminação presentes na escola
e na sociedade e estudar a história e a cultura afro-brasileira. Participavam desse estudo
alguns/mas acadêmicos/as do curso de Pedagogia e professoras de escolas públicas de
Bom Jesus da Lapa e de Serra do Ramalho. Em avaliações realizadas sobre as
atividades desenvolvidas, foi constatado que o curso contribuiu satisfatoriamente para a
formação acadêmica e profissional dos/as participantes.
Por conhecer o meu trabalho com as comunidades quilombolas de Mangal Barro
Vermelho e Araçá Cariacá, a professora Heldina Pereira Pinto Fagundes, do
Departamento de Educação (DEDC), Campus XII da UNEB, Guanambi (BA),
convidou-me, em dezembro de 2003, para ministrar um seminário para professores/as
do Ensino Fundamental, durante a sua pesquisa de doutoramento, na Escola Patrício
Vieira Lima, situada na comunidade negra rural quilombola de Barra do Parateca,
município de Carinhanha (BA). O seminário teve como temática: A construção da
autoestima da criança negra na escola, com carga horária de 20 horas.
Essas experiências me proporcionaram referenciais teóricos e metodológicos,
como também trocas de conhecimentos e saberes para que eu pudesse realizar a minha
pesquisa de mestrado em Araçá Cariacá, que teve como título: O currículo escolar e a
construção da identidade étnico-racial da criança e do adolescente quilombola: um
olhar reflexivo sobre a auto-estima, defendida em 2008, no Programa de Pós-
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Graduaçãoem Educação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia8.
Durante cinco anos que trabalhei no Campus de Bom Jesus da Lapa, participei
de

alguns

eventos

promovidos

pelas

comunidades

quilombolas

da

região;

especificamente por intermédio da Universidade fui me aproximando também de outras
comunidades, como Rio das Rãs, Lagoa do Peixe, Retiro e Barra do Parateca. Nesse
sentido, trabalhar no Campus XVII, durante esse tempo, foi uma experiência muito rica,
pois, naquela época, tendo como gestor o professor Valdélio Santos Silva, pelo seu
envolvimento político e educacional com as questões étnico-culturais e quilombolas,
contribuiu decisivamente para que eu adentrasse para a área de estudos da Educação das
Relações Étnico-Raciais e da Educação Escolar Quilombola.
Fui removida para o Campus XII da Universidade do Estado da BahiaGuanambi no mês de março de 2006, período que passei na seleção do Mestrado,
ficando afastada para estudos até o final de junho de 2008.
Assim que retornei ao Campus XII, assumi as disciplinas Educação e Cultura
Afro-Brasileira e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no curso de Pedagogia.
Essas experiências de ensino me motivaram cada vez mais em dar continuidade às
atividades de extensão e pesquisa.
De dezembro de 2008 a fevereiro de 2011 desenvolvi um grupo de estudos
intitulado: Educação das relações étnico-raciais e a Lei 10.639/03: desafios e
possibilidades para a promoção de uma educação antirracista9, organizado em 05
módulos, perfazendo aproximadamente uma carga horária de 140 horas. O referido
projeto tinha como propósito estudar temáticas relacionadas à educação étnico-racial, a
diversidade cultural, currículo escolar e a Lei 10.639/03, os quilombos da Bahia e do
Brasil, através de grupo de estudos, seminários, palestras, exibição de vídeos e oficinas.
Esta atividade tinha também o sentido de me auxiliar na elaboração do anteprojeto para
o ingresso no doutorado, bem como ajudar na formação dos/as acadêmicos/as a partir do
terceiro semestre dos cursos de formação de professores/as do Campus XII, egressos
que se interessassem pelo estudo, bem como professores/as das escolas públicas de
Guanambi, com vistas àimplementação da Lei 10.639/03 nas escolas.
8

A pesquisa contou com bolsa da FAPESB- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia e teve
como orientador o prof. Doutor Marcos Luciano Lopes Messeder.
9

Projeto vinculado ao Grupo de Pesquisa no CNPq: Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão Paulo Freire
(NEPE), linha de pesquisa Formação Docente, Currículo e Diversidade.
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Em todos os módulos durante cada semestre acadêmico, aconteciam os
encontros semanais e/ou quinzenais na Universidade, com duração de duas horas para
estudos sobre a temática, os quais tinham em média 25 participantes (professores/as da
educação básica, graduandos/as dos cursos de Pedagogia e Educação Física e uma
egressa). As reuniões do grupo de estudos contavam com um número bastante reduzido
de professores/as da educação básica. Essa participação se limitou apenas ao primeiro
módulo, pois eles/as alegavam dificuldades em conciliar o trabalho com os estudos
semanais. No entanto, é interessante destacar que alguns/mas desses/as graduandos/as
atuavam na educação básica, repercutindo também em suas práticas pedagógicas.
Devido às dificuldades dos/as professores/as em participarem semanalmente do
grupo de estudos, no final do primeiro semestre foi realizada uma oficina na
universidade com carga horária de 4 horas com professores/as da educação básica,
intitulada Superando o racismo, o preconceito e a discriminação na escola: algumas
contribuições.
Os/as professores/as avaliaram a oficina como uma boa oportunidade para ajudar
a refletirem sobre a atuação na sala de aula, bem como sobre o processo de formação.
Sobre esse trabalho, uma das professoras assinalou: ―Foi fundamental para o
aprimoramento, a partir desses cursos [sic] nos leva a questionar sobre a contribuição
negra em nossa vida e serve também para começarmos a valorizar a cultura afrobrasileira‖.
A partir do IV e V módulo, com o intuito de estreitar os laços da Universidade
com a Educação Básica, foram realizadas oficinas em outubro de 2010 e fevereiro de
2011 em duas escolas municipais de Guanambi, com alunos/as da Educação Infantil ao
quinto ano do Ensino Fundamental, dos turnos matutino e vespertino, totalizando ao
todo 20 oficinas com carga horária de 4 horas cada uma. As duas escolas foram
escolhidas por terem um grande número de alunos/as negros/as ou de descendência
afro-brasileira, como também para atender a solicitação de uma das coordenadoras
pedagógicas, que já havia sido professora substituta no Campus XII. Além de terem
como ministrantes das oficinas os participantes do projeto, colaboraram também com
essas atividades os/as alunos/as do componente curricular História e Cultura AfroBrasileira e Indígena, o qual era ministrado por mim.
As iniciativas desenvolvidas através do projeto de extensão tiveram uma boa
receptividade entre os/as graduandos/as do curso de Pedagogia, tanto pelo grande
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número de participantes nos cinco módulos, como pelos resultados, pois as oficinas
ofereceram

contribuições

significativas

para

os/as

alunos/as

das

escolas,

especificamente aos/às graduandos/as, uma vez que alguns/mas acadêmicos/as fizeram
o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), relacionado às questões da Educação das
Relações Étnico-Raciais e produziram artigos, os quais foram apresentados em eventos
de caráter regional e internacional.
Esta experiência contribuiu significativamente para a formação acadêmica
dos/as graduandos/as, bem como para a minha qualificação profissional e ratificou a
importância da Universidade estreitar os laços com a Educação Básica, para que possa
ajudar no combate ao preconceito e à discriminação presentes nas escolas e na
sociedade.
Em colaboração com o projeto de extensão Aprendendo a ser professor: a
contribuição do cinema, coordenado pela professora doutora Heldina Pereira Pinto,
ministrei em dezembro de 2008 um seminário: Por uma educação que promova a
autoestima e elimine o racismo, preconceito e a discriminação na escola, com carga
horária de 20 horas. O seminário objetivou oferecer subsídios teórico-metodológicos
aos/às graduandos/as, a partir da leitura e discussão de filmes sobre a constituição dos
quilombos, destacando o quilombo dos Palmares, o racismo, a discriminação e o
preconceito na escola e na sociedade, bem como refletir sobre a importância de positivar
a autoestima dos/as alunos/as.
De setembro de 2009 a fevereiro de 2011, desenvolvi um projeto de pesquisa
intitulado: Educação das relações étnico-raciais: reflexões acerca dos desafios e
tensões enfrentados pelo município de Guanambi- BA para implementar a Lei
10.639/03 nas escolas. A pesquisa objetivou investigar como os/as professores/as de
Guanambi

trabalhavam

as

questões

relacionadas

às

populações

negras

e

afrodescendentes e identificar e analisar as dificuldades encontradas por eles/as para
tratar com a história e a cultura afro-brasileira e africana.
Assim como o projeto de extensão Educação das Relações Étnico-Raciais e a
Lei 10639/03: desafios e possibilidades para a promoção de uma educação
antirracista, esta pesquisa também compôs parte do meu projeto de D.E. (Dedicação
Exclusiva) todos vinculados ao Grupo de Pesquisa no CNPq: Núcleo de Ensino
Pesquisa e Extensão Educacional Paulo Freire (NEPE), especificamente à linha de
pesquisa Formação Docente, Currículo e Diversidade.
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A coleta de dados foi realizada com a colaboração dos/as participantes do
projeto de extensão e com os/as alunos/as do componente curricular História e Cultura
Afro- Brasileira e Indígena, através de entrevistas durante os meses de setembro e
outubro de 2009, e março e agosto de 2010 com professores/as, coordenadores/as e
diretores/as de 16 escolas (03 estaduais) e 13 (municipais) de Guanambi-BA, dois
representantes da DIREC 30 e um representante da Secretaria Municipal de Educação,
perfazendo um total de 48 entrevistados.
Através da pesquisa supracitada, foi possível evidenciar que a história e a cultura
afro-brasileira e africana são trabalhadas nas escolas em datas comemorativas e em
alguns projetos pontuais, uma vez que os/as professores/as encontram dificuldades para
incluir essas questões cotidianamente no currículo escolar, pois lhes faltam formação
inicial específica e capacitação continuada para tal finalidade. A falta de material de
pesquisa sobre o continente africano também foi sinalizada como possível dificuldade
para implementar a Lei 10.639/03 nas escolas de Guanambi.
Foi constatado também, mediante a pesquisa, que as medidas adotadas pela
Secretaria de Educação do Estado da Bahia, através da Diretoria Regional de Educação
(DIREC 30) de Guanambi e pela Secretaria Municipal de Educação de Guanambi, ainda
são incipientes para a aplicabilidade da Lei 10.639/03 nas escolas. O que essas
instâncias oferecem são apenas alguns cursos pontuais, oficinas, conferências e palestras
relacionadas a essa temática.
Os resultados parciais deste estudo foram apresentados em forma de
comunicação no I Congresso Internacional de Línguas e Literaturas Africanas e AfroBrasilidades, que ocorreu no mês de outubro de 2010 no Campus XXIII da UNEB em
Seabra e os resultados finais na XVI Semana Acadêmica do Campus XII (UNEB de
Guanambi) em novembro de 2011 e no Congresso Internacional de Educação e
Contemporaneidade, realizado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), em
setembro de 2013 na cidade de São Cristóvão, Aracaju/Sergipe.

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Com a nova legislação educacional (Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003), que
institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos
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estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, das escolas públicas e particulares
do País e a Lei 11. 645 de 10 de março de 2008, que alteraa Lei anterior e acrescenta a
obrigatoriedade da História e Cultura Indígena nos currículos da educação básica, as
instituições escolares são obrigadas a ―abrirem as portas‖ para a diversidade cultural,
tendo em vista incluir nas práticas pedagógicas as culturas e as histórias que foram
silenciadas e subalternizadas pelas políticas educacionais brasileiras.

Nesse sentido, ensinar a história do negro e dos povos indígenas na
escola brasileira é romper com a visão eurocêntrica que exclui outras
raízes culturais formadoras do Brasil como povo e nação
(MUNANGA, 2014, p. 44).

No tocante ao ensino da história e cultura da população negra ou
afrodescendente nas escolas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana (2005, p. 21) asseguram que

O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, entre outros
conteúdos, iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos
quilombos, a começar pelo de Palmares, e de remanescentes de
quilombos, que têm contribuído para o desenvolvimento de
comunidades, bairros, localidades, municípios, regiões (exemplos:
associações negras recreativas, culturais, educativas, artísticas, de
assistência, de pesquisa, irmandades religiosas, grupos do Movimento
Negro). Será dado destaque a acontecimentos e realizações próprios
de cada região e localidade.

Diante desse contexto, é imprescindível instrumentalizar as escolas (professores/as,
gestores/as e coordenadores/as pedagógicos/as) para que possam compreender as
diferenças culturais como riqueza e vantagem pedagógica, a serem potencializadas nos
currículos escolares, tendo em vista a construção de práticas educativas interculturais10
(CANDAU, 2014). Nesse sentido, o currículo não deve ser visto como um elemento
inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social, que se veicula

10

―Considero que a perspectiva intercultural crítica é central para se avançar na produção de
conhecimentos, diálogo entre diversos sujeitos socioculturais, assim como processos de ensinoaprendizagem orientados a colaborar na afirmação de uma sociedade verdadeiramente democrática em
que justiça social, justiça cognitiva e justiça cultural se entrelacem‖ (CANDAU, 2014, p. 39).
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através de um bloco de disciplinas, com procedimentos, técnicas e métodos de ensino
(MOREIRA; SILVA, 1999).

O currículo e seus componentes constituem um conjunto articulado e
normatizado de saberes, regido por uma determinada ordem,
estabelecida em uma arena em que estão em luta visões de mundo e
onde se produzem, elegem e transmitem representações narrativas,
significados sobre as coisas e seres do mundo (COSTA, 2005, p. 41).

Mesmo com esse novo cenário, que vem se configurando nas políticas11
curriculares, as escolas situadas em comunidades quilombolas ainda se encontram
distante de uma educação que contemple as peculiaridades dos/as educandos/as. Os
currículos não condizem com o universo sócio-histórico e cultural desses grupos
sociais, e dificilmente esses sujeitos

[...] vêem sua história, sua cultura e as particularidades de sua vida nos
programas de aula e nos materiais pedagógicos. Somam-se a essas
dificuldades o fato de que os(as) professores(as) não são capacitados
adequadamente e o seu número é insuficiente.12

Essa situação educacional na qual se encontram as escolas

[...] exigem mudanças de práticas e descolonização dos currículos da
educação básica e superior em relação à África e aos afro-brasileiros.
Mudanças de representação e de práticas. Exige questionamento dos
lugares de poder. Indaga a relação entre direitos e privilégios
arraigada em nossa cultura política e educacional, em nossas escolas e
na própria universidade (GOMES, 2012, p.100).

As Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Escolar Quilombola
(2012a) normatizam a educação para os quilombolas. Assim sendo, esta nova
modalidade específica de educaçãonos convoca a romper com o contexto da arquitetura
11

“Política é tanto texto como ação, tanto palavras como feitos, tanto o que é intencionado como o que é
realizado. As políticas são entendidas de modo incompleto quando não são relacionadas a ‗profusão
selvagem da prática local‘. As políticas são cruas e simples; já as práticas são sofisticadas, contingentes,
complexas e instáveis (Ball, 1997; Moreira, 2005)‖ (MOREIRA, 2010, p. 89).
12

Plano Nacional de Implementação dasDCNs da Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (2009, p. 54).
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fechada da sala de aula, para que transgridamos o ambiente escolar sustentado pela
cultura do livro, de maneira que as práticas curriculares contemplem também os
ambientes educativos não formais. Desse modo, é imprescindível que as escolas
situadas nos quilombos dialoguem com as culturas locais e os saberes tradicionais das
comunidades quilombolas.
Portanto, a proposta de uma educação escolar quilombola

[...] é a de possibilitar que professores repensem, à luz da experiência
dos quilombos contemporâneos, o papel da escola como fonte de
afirmação da identidade nacional. É um desafio desenvolver, na
escola, novos espaços pedagógicos que propiciem a valorização das
identidades brasileiras, via um currículo que leve o aluno a conhecer
suas origens (MOURA, 2007, p. 4).

As comunidades quilombolas da Bahia, como as de Rio das Rãs (Bom Jesus da
Lapa), Pau D‘arco e Parateca (Malhada), Araçá Cariacá (Bom Jesus da Lapa) e Mangal
e Barro Vermelho (Sítio do Mato) e as demais do estado, juntamente com o movimento
quilombola13, movimento negro, educadores/as e pesquisadores/as vêm lutando por uma
educação escolar quilombola que seja gestada a partir da realidade sociocultural de suas
comunidades.

O que se vislumbra então é que o processo educativo formal
contemple a perspectiva de dar sentido aos conteúdos, à
aprendizagem, ao conhecimento. Espera-se desse modo que crianças,
adolescentes e jovens, na relação com a natureza histórica e cultural
consigam portar-se, manter-se e situar-se dentro da sua comunidade,
nos diversos níveis de ensino, e principalmente, na disputa por um
projeto de sociedade mais justa, fraterna e plural (NUNES, 2006, p.
143).

Diante dessa problemática, a presente pesquisa indaga-se: as especificidades
étnico-culturais das comunidades quilombolas de Araçá Cariacá, Brasileira e Rio das
Rãs são contempladas nas práticas curriculares das escolas? Esta pergunta central
desdobra-se nas seguintes questões de estudo:

13

A luta organizada dos quilombolas no estado da Bahia ―é marcada por um importante traço regional do
Médio São Francisco, hoje Território de Identidade do Velho Chico‖ (SANTOS; SILVA; GERMANI,
2011, p. 13).
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 Quais as iniciativas desenvolvidas pelas escolas para implementarem a Lei
10.639/03 e suas diretrizes correlatas, bem como as ações relacionadas à
inclusão das especificidades étnico-culturais das comunidades quilombolas no
currículo escolar?


Que concepções de educação, de currículo, de práticas pedagógicas e de gestão
orientam os trabalhos das escolas?
 Os projetos políticos pedagógicos das escolas e as práticas pedagógicas
dialogam com a história e cultura afro-brasileira e africana e com a cultura local
e os saberes dos quilombolas?



Qual a percepção dos educandos sobre as atividades das escolas relacionadas à
história e cultura afro-brasileira e a história e a cultura local?
 Como os pais e as lideranças quilombolas avaliam os trabalhos das escolas? E
que educação escolar essas comunidades desejam?

Antes de apresentar como está organizada esta tese, considero oportuno fazer
uma discussão a respeito das pesquisas, concernentes à educação e quilombo e à
educação escolar quilombola.

1.3 AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO E
QUILOMBO E À EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

Com o intuito de fornecer contribuição para a produção científica relativa ao
tema da ―educação quilombola‖, Cruz (2012), através de um levantamento pertinente ao
campo de pesquisa, nos bancos de teses da CAPES e de 10 universidades brasileiras,
tais como: UNB, UFRGS, UFF, UNICAMP, UFMT, UFBA, UFPR, UFRJ, UNEB,
UFPA, localizou 43 produções acadêmicas no período de 1997 a 2010, sendo sete teses
e trinta e seis dissertações relativas à temática. Segundo o autor, após a análise dos
títulos, palavras-chave e resumos, detectou-se que o campo dessas pesquisas apresentase de maneira multifacetada, pois o foco não é especificamente a Educação Escolar
Quilombola. Dentre as produções, 15(quinze) referem-se à educação escolar
quilombola, no que diz respeito às questões curriculares, culturais, identitárias, étnicas,
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ambientais, e 28(vinte e oito) estão relacionadas à educação não formal, isto é, às
práticas, aos conhecimentos e saberes não escolares presentes nas comunidades. ―Nesse
sentido, apesar [de] não estarem totalmente desarticuladas, é possível, a partir dessa
distinção, categorizá-las em subcampos de Educação Quilombola e Educação Escolar
Quilombola‖ (CRUZ, 2012, p. 25).
Dando continuidade à busca das produções acadêmicas no campo da ―educação
escolar quilombola‖, a partir dos dados compilados por Cruz (2012), realizei um
levantamento no mês de junho de 2014 no banco de teses da CAPES, utilizando como
chave de pesquisa os termos ―educação quilombola e educação escolar quilombola‖,
compreendendo o período de (2011 e 2012)14, localizei 16 produções15 (02 teses e 14
dissertações). A região sudeste abarca 50% das produçõescom 08 dissertações, com
destaque para São Paulo, ficando com 05 dissertações, seguida da região Sul, com 03
produções (duas dissertações e uma tese), a região Norte com 02 dissertações, a região
Nordeste (com uma tese e uma dissertação) e a região Centro-Oeste com uma
dissertação.
Através da análise dos títulos, resumos e palavras-chave, verifiquei que 11
produções acadêmicas referem-se à educação escolar. Entre estas, 08 estão voltadas
para as questões curriculares, culturais, memória, história, identidade étnico-racial,
identidade quilombola, autoestima, extensão rural, inclusão educacional escolar, Lei
10.639/03, artes, teatro, saberes artísticos, questão racial e de preconceito nos livros
didáticos; e 03 produções16discutem a temática da educação escolar quilombola em
interfaces com o currículo, gestão da educação e luta política da comunidade por uma
educação diferenciada, políticas públicas de educação e ações afirmativas. E as demais
produções (05) estão relacionadas à educação não formal, com discussões voltadas para

14

A nova versão do site da CAPES, até o dia da consulta (07 de junho de 2014) contava apenas com
registros das teses e dissertações defendidas em 2011 e 2012.
15

Cf. quadros das dissertações e teses com temas relacionados à Educação Quilombola de 2011 e 2012
(Apêndices 1 e 2).
16

1- CRUZ, Carcius Marcelus. Trajetórias, lugares e encruzilhadas na construção da política de
educação escolar quilombola no Paraná no início do III milênio. Curitiba, 2012. 197 f. Dissertação
(Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012; 2- SILVA, Gilvânia Maria
da. Educação como processo de luta política: a experiência de ―educação diferenciada‖ do Território
Quilombola de Conceição das Crioulas. 2012. 223 f. Dissertação (Mestrado em Educação) –
Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 3- SOARES, Edimara Gonçalves. Educação escolar
quilombola: quando a diferença é indiferente. Curitiba, 2012. 143 f. Tese (Doutorado em Educação) –
Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2012.
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a luta e direitos, saberes culturais, práticas sociais, conhecimentos e costumes das
comunidades quilombolas.
Ao acrescentar aos dados duas teses17 e uma dissertação18 defendidas e
aprovadas em 2013 por bancas examinadoras, que ainda não estejam incluídas no Banco
de Tese da Capes, as produções acadêmicas que têm como foco a educação escolar
quilombola, políticas públicas e educação diferenciada em comunidades quilombolas,
aumentam para seis. Importa registrar que certamente outras dissertações e teses já
foram produzidas em torno dessa temática, uma vez que o Banco de tese da Capes não
se encontrava atualizado até o momento desta consulta (07 de junho de 2014).
Vemos que, apesar de um número significativo de produções acadêmicas sobre a
educação nas Comunidades Quilombolas, as pesquisas com foco em educação escolar
quilombola ainda são incipientes. É compreensível esse resultado, por se tratar da mais
recente modalidade da educação básica do País. Em virtude disso, aumentam os
desafios neste campo de pesquisa.
As seis produções supracitadas, que perpassam pela temática da educação
escolar quilombola, são referenciadas nas seções quatro e cinco deste estudo.
A presente tese se inscreve nas discussões e reflexões que atravessam o campo
da Educação das Relações Étnico-Raciais e da Educação Escolar Quilombola. Assim,
estrutura-se em seis seções. A primeira seção, esta introdução, trata das minhas
imbricações com o objeto de estudo, da problematização, delimitação e objetivos da
pesquisa. Faz breve referência às produções acadêmicas em educação e quilombo e
educação escolar quilombola e situa o leitor sobre a organização da escrita.
A segunda seção ressalta a construção do objeto de estudo e discorre sobre a
abordagem conceitual e metodológica adotada na pesquisa, destacando conceitos,
fundamentos e contribuições da etnografia para o campo educacional, o percurso da
investigação, os contatos, as impressões, os interlocutores, os instrumentos de coleta, as

17

SILVA, Paulo Sérgio da. Contornos pedagógicos de uma educação escolar quilombola, Porto
Alegre, 2013. 260 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2013; 2- LOPES, Dilmar, Luiz. ―Rodas de conversa” e Educação escolar quilombola: arte do
falar e saber fazer, 2013, 253 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 2013.
18

OLIVEIRA, Suely Noronha de. Diretrizes Curriculares para a Educação Escolar quilombola: o
caso da Bahia e o contexto nacional. 2013. 232 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade
Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.
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interações com as comunidades e as escolas pesquisadas, e os procedimentos utilizados
para análise e tratamento dos dados.
A terceira seção faz uma breve discussão sobre a origem, concepções e sentidos
dos quilombos, contextualiza o município de Bom Jesus da Lapa/BA, bem como
caracteriza a comunidade quilombola de Araçá Cariacá e o Território Quilombola de
Rio das Rãs, em seus aspectos históricos, socioculturais e econômicos, com as suas
respectivas escolas.
A quarta seção aborda a Educação das Relações Étnico-raciais, destacando a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), no tocante ao tema da Pluralidade Cultural, a Lei 10.639/03, as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e o Plano Nacional de
Implementação dessas Diretrizes. Em seguida, discute sobre a Educação Escolar
Quilombola, examinando suas Diretrizes Curriculares Nacionais, como também as
Diretrizes Curriculares do Estado da Bahia para essa modalidade de educação. Aborda,
ainda, as questões de multiculturalismo, interculturalidade, currículo, diversidade,
cultura, identidade e diferença, categorias analíticas que balizam as discussões e
análises dos dados.
A quinta seção investiga as práticas curriculares das escolas de Araçá Cariacá,
Brasileira e Rio das Rãs, no que tange ao diálogo com as especificidades étnicoculturais das comunidades. Assim sendo, analisa os dados coletados no campo
empírico, à luz do aporte teórico, objetivando compreender o objeto de estudo em foco.
A sexta seção dedica-se às considerações finais, buscando sintetizar os
principais eixos do trabalho, seus limites e contribuições acadêmicas e políticas.
Portanto, esta tese tem o propósito de aprofundar os estudos sobre educação
escolar quilombola, tendo em vista contribuir para refletir sobre as possibilidades e
desafios do processo de implementação de uma política educacional escolar
diferenciada para as comunidades quilombolas, com base na experiência concreta de
diálogo intra e intercultural entre os diversos agentes que constroem este processo.

29

2 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E PRÁTICOS DA PESQUISA

Esta seção tem como objetivo fazer breves considerações a respeito da
construção do objeto de estudo e discorrer sobre a abordagem da pesquisa adotada,
conceitos, fundamentos e suas contribuições para o campo educacional, bem como o
percurso da investigação, os contatos, as impressões, os interlocutores, os instrumentos
de coleta, as interações com as comunidades e as escolas pesquisadas e os
procedimentos utilizados para análise e tratamento dos dados.

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

A produção desta pesquisa, como ressaltada na introdução, está diretamente
vinculada à minha trajetória acadêmica e profissional, sendo o mestrado (2006-2008) a
etapa acadêmica decisiva para que eu pudesse dar continuidade aos estudos no campo
da educação escolar em comunidades quilombolas. Nesta ocasião, desenvolvi a pesquisa
na escola da comunidade quilombola de Araçá Cariacá, que buscou compreender a
influência do currículo escolar no processo deconstrução da identidade étnico-racial
dos/as educandos/as, refletindo sobre a relação identidade e autoestima. Os resultados
evidenciaram que o currículo escolar não favorece a construção da identidade étnicoracial da criança e do adolescente quilombola, nem a positivação de sua autoestima.
Todavia, detectamos algumas práticas pontuais na educação infantil, por parte de uma
das professoras interlocutoras, que certamente vêm colaborando positivamente no
processo de construção identitária dos/as educandos/as. Esta pesquisa me instigou a dar
continuidade aos estudos para aprofundar os conhecimentos nesta área em foco.
O processo de elaboração do objeto de estudo foi se constituindo à medida que
cursava os componentes curriculares do doutorado, que participava de seminários e
eventos científicos, e, em especial, a partir da pré-qualificação do projeto de pesquisa,
inicialmente intitulado: ―As políticas públicas municipais de Educação do Território de
Identidade do Velho Chico/BA: o tratamento destinado à educação para as
comunidades quilombolas”. A pré-qualificação foi um dos momentos importantes do
processo de doutoramento, com as orientações recebidas da banca e com o
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embasamento teórico acerca da educação escolar quilombola, a pesquisa é
redimensionada e toma corpo, com o seguinte tema: Educação em Comunidades
Quilombolas do Território de Identidade do Velho Chico/BA: indagações acerca do
diálogo entre as escolas e as comunidades locais.
Assim sendo, investigar a educação escolar em comunidades quilombolas não é
uma tarefa fácil, especificamente por se tratar de uma área do conhecimento ainda
incipiente. A educação escolar quilombola é incluída como modalidade da Educação
Básica, no Parecer CNE/CEB 07/2010 e na Resolução CNE/CEB 04/2010, que
instituem as Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica. Essa modalidade
de educação, segundo definida nessas Diretrizes (2010, p. 42) requer

[...] pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de
cada comunidade e formação específica de seu quadro docente,
observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os
princípios que orientam a Educação Básica brasileira. Na estruturação
e no funcionamento das escolas quilombolas, deve ser reconhecida e
valorizada sua diversidade cultural.

Nesse sentido, o currículo escolar das escolas quilombolas deverá incorporar os
conhecimentos tradicionais dos quilombolas com os conhecimentos escolares, sem
hierarquização. Isso requer diálogo entre a gestão das escolas, professores/as,
coordenação pedagógica, as comunidades e suas lideranças locais (BRASIL, 2012 a).
Diante desse contexto, entendo que, ao adentrar o campo empírico, é necessário
buscar os sentidos e os pensamentos que os atores sociais têm sobre a realidade local,
para que possa interpretá-la de maneira científica, ―pessoal‖ e cultural. Não significa
diminuir a importância da razão para a investigação científica, o que se pretende é não
reduzir a ciência à razão (OREFICE, 2007). Assim, optei pela pesquisa qualitativa de
inspiração etnográfica, pois esta abordagem metodológica foi a que mais se mostrou
pertinente para apreender e compreender o objeto de estudo, isto é, o modo como a
educação escolar dialoga com as especificidades étnico-culturais das comunidades
quilombolas de Araçá Cariacá, Brasileira e Rio das Rãs no município de Bom Jesus da
Lapa, pertencente ao Território de Identidade do Velho Chico/BA.
Segundo Magnani, (2002, p. 17)
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[...] o método etnográfico não se confunde nem se reduz a uma
técnica; pode usar ou servir-se de várias, conforme as circunstâncias
de cada pesquisa; ele é antes um modo de acercamento e apreensão do
que umconjunto de procedimentos [...].

Assim sendo, de maneira sintética, para esse autor,

A etnografia é uma forma especial de operar em que o pesquisador
entra em contato com o universo dos pesquisados e compartilha seu
horizonte, não para permanecer lá ou mesmo para atestar a lógica de
sua visão de mundo, mas para, seguindo-os até onde seja possível,
numa verdadeira relação de troca, comparar suas próprias teorias com
as deles e assim tentar sair com um modelo novo de entendimento ou,
ao menos, com uma pista nova, não prevista anteriormente
(MAGNANI, 2009, p. 135).

2.2 A PESQUISA ETNOGRÁFICA EM EDUCAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES

Não se trata, nesta pesquisa, de fazer o uso da etnografia propriamente dita, mas
adotá-la como uma base teórico-metodológica, pois ―a preocupação central dos
estudiosos da educação é com o processo educativo‖ (ANDRÉ, 2008, p. 25). Nesse
sentido, a aproximação entre etnografia e educação vai nos ajudar a desvendar e
compreender as teias de significados que estão imbricados com o objeto investigado.

Defino pesquisa como a atividade básica das Ciências na sua
indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a
atividade de ensino. Pesquisar constitui uma atitude e uma prática
teórica de constante busca e, por isso, tem a característica do acabado
provisório e do inacabado permanente. É uma atividade de
aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma
combinação particular entre teoria e dados, pensamento e ação
(MINAYO, 2010, p. 47, grifo da autora).

A pesquisa de abordagem qualitativa tem o ambiente natural culturalmente
construído, como uma fonte direta para a coleta dos dados, o pesquisador como um
instrumento principal, e a investigação se realiza de maneira descritiva, em que se
valoriza o processo, em detrimento dos resultados. Ademais, os dados são analisados de
maneira indutiva, sem pretensão de confirmar hipóteses previamente construídas,
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destacando grande importância à valorização do mundo dos atores sociais e dos
significados atribuídos às suas experiências de vida (BOGDAN; BIKLEN, 2010).
Para situar o campo da pesquisa qualitativa, em particular, a abordagem
etnográfica na área educacional, farei algumas considerações acerca das relações entre
antropologia, etnografia e educação, destacando alguns desafios que são postos ao/à
pesquisador/a no processo da investigação, bem como as contribuições que a etnografia
pode oferecer às pesquisas educacionais, as fases de uma pesquisa de perspectiva
etnográfica e as qualidades recomendadas ao/à pesquisador/a para um bom trabalho de
campo.
Franz Boas, antropólogo fundador do primeiro departamento universitário dos
Estados Unidos, foi o primeiro a falar sobre a antropologia e a educação.19 O
antropólogo realizou várias pesquisas de campo, sendo um dos fundadores da pesquisa
etnográfica, dando especial ênfase à coleta dos aspectos da vida social: a arquitetura,
culinária, organizações sociais, política etc. Já Bronislaw Malinowski foi o antropólogo
cultural que sistematizou de maneira pioneira o trabalho de campo em sua monografia
sobre os trobiandeses. ―Argonautas do Pacífico Ocidental‖, cuja introdução se tornou
um marco da etnografia moderna e modelo para os que o sucederam.
Certamente, foi em meados do século passado, nos Estados Unidos, que a
antropóloga Margaret Mead, preocupada com o papel do/a professor/a e a organização
da escola, recorreu às experiências de campo, aplicando pela primeira vez os
conhecimentos da antropologia à educação, focando mais nos conceitos antropológicos
do que nos métodos.

Mead estudou a forma como contextos particulares – os tipos de
escola que caracterizou como ‗a pequena escola vermelha‘, a ‗escola
de cidade‘ e a ‗academia‘– necessitavam de professores específicos, e
a forma como estes professores interagiam com os alunos. Defendeu
que os professores necessitavam de estudar, através de observações e
experiências em primeira mão, os contextos cambiantes dos processos
de socialização dos seus alunos, para se tornarem melhores
professores [...] (BOGDAN; BIKLEN, 2010, p. 26).

19

Essas duas áreas de conhecimentos ―[...] têm como solo as relações entre o indivíduo e a sociedade e
tratam da existência humana‖ (DAUSTER, 2003, p. 9).
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Nesse percurso, na década de 70 do século passado, os/as investigadores/as
educacionais passaram a se interessar pela observação participante, de maneira
particular pela etnografia. As tensões entre os/as pesquisadores/as qualitativos e
quantitativos diminuíram, instaurando-se um clima de diálogo entre os dois grupos.
Segundo André (1997), o interesse dos/as pesquisadores/as educacionais no final
dos anos 70 pelo uso da etnografia está relacionado aos estudos sobre a integração nas
salas de aula e aos novos métodos de avaliação educacionais, e no caso do Brasil, em
particular, os primeiros trabalhos publicados sobre o uso da etnografia no campo
educacional foram influenciados pelos estudos sobre a avaliação. Nas décadas
seguintes, a abordagem etnográfica ganha muita popularidade na área educacional.
André reconhece que a etnografia trouxe grandes contribuições para a pesquisa
no campo educacional, tais como: a) o/a investigado/a passou a considerar a
multiplicidade de significados presentes numa dada situação, deslocando a sua atenção
das partes isoladas para o todo, percebendo a inter-relação dos elementos pesquisados;
b) proporcionou ao/à investigador/a uma atitude aberta e flexível durante a coleta e
análise dos dados, podendo abrir-se para reajustes e incorporar novos achados em
relação ao fenômeno estudado.
As pesquisas etnográficas, conhecidas como ―pesquisas do cotidiano escolar‖
preocupadas com as questões culturais dos grupos e atores sociais estudados,
despertaram nos educadores a importância

[...] de considerar as situações de sala de aula (dimensão pessoal e
interacional) em estreita conexão com a forma de organização do
trabalho pedagógico na escola (dimensão institucional) e com os seus
determinantes macro-estruturais (dimensão sociocultural) (ANDRÉ,
1997, p. 12).

A autora destaca ainda que a primeira fase desse processo investigativo não se
diferencia das outras pesquisas, exige-se um amplo estudo da literatura que trata sobre o
tema e o contexto a ser estudado; a segunda fase é o trabalho de campo propriamente
dito, é o momento de fazer a coleta de dados e as mediações entre a teoria e a
experiência adquirida no campo, rever princípios e procedimentos para fazer
reformulações necessárias. E a terceira fase da pesquisa etnográfica corresponde à
sistematização dos dados e a sua apresentação em forma de relatório, o/a
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pesquisador/avai aqui dialogar com a teoria e os dados coletados no campo, num
movimento de recomposições, abstrações que resulta em uma nova estrutura do real
(ANDRÉ, 1997).
Nesse ―fazer etnográfico‖, é indispensável que o/a pesquisador/a contextualize a
realidade e se coloque sensível à diversidade das experiências socioculturais. Sobre
essa questão, Gusmão nos esclarece que a etnografia

[...] tem na reflexividade um caminho de dupla mão, de ida e volta a
dois universos simbólicos – o do pesquisador e seu mundo e o do
pesquisado e seu mundo. [...] Assim, a comparação e a relativização
constituem-se como pilares fundamentais de seu modo de fazer
ciência (2008, p. 72, grifo da autora).

Para interpretar a realidade, o/a pesquisador/a necessita de ―um olhar
descentrado, que estranha os estereótipos, buscando um ponto de vista em relação aos
significados do ‗outro‘ nos seus próprios termos‖ (DAUSTER, 2003, p. 6). Continua a
autora:

Em outras palavras, trata-se de situar os fenômenos na especificidade
do social, o que significa desnaturalizá-los, ou seja, mostrar que entre
outros fatores, as atitudes, os comportamentos e os gostos são
socialmente construídos e nada têm de naturais, pois pertencem ao
campo da cultura e das relações sujeito/sujeito e sujeito/objeto. Tratase de buscar significados, sistemas simbólicos e de classificação, em
uma postura antropológica, que pressupõe a quebra de visão
dissimuladora da homogeneidade (p. 6, grifo da autora).

Marli André (2005) destaca algumas qualidades que considera importantes para
o/a pesquisador/a, tendo em vista o estudo de caso do tipo etnográfico, as quais nos
ajudam a refletir sobre o nosso papel de pesquisadora e compreender melhor o
fenômeno em estudo.
Em primeiro lugar, o/a pesquisador/a precisa ter uma enorme tolerância à
ambiguidade, saber conviver com as dúvidas e incertezas que aparecem no processo
investigativo, possuir um esquema de trabalho aberto e flexível, para fazer
reformulações quando necessárias.
A sensibilidade é importante característica que ajuda ao/à pesquisador/a na fase

35

da coleta dos dados, enxergar para além do óbvio, do aparente, do que está posto. E no
momento da análise dos dados, auxilia ao/à pesquisador/a apreender os conteúdos, as
mensagens explícitas e implícitas, os valores, os sentimentos e as representações
contidos nos dados.
Além de ser tolerante às ambiguidades e ser uma pessoa sensível, o/a
pesquisador/a precisa também ser comunicativo/a e empático/a.

A empatia vem sendo apontada há muito como uma característica
essencial dos pesquisadores que realizam trabalho de campo. Ela se
constitui num dos princípios básicos da fenomenologia, que está nas
raízes das abordagens qualitativas. Segundo esse princípio, o
observador deve tentar se colocar no lugar do outro, para tentar
entender melhor o que está dizendo, sentindo, pensando. Ela é,
portanto, um importante componente nas situações em que o
pesquisador interage com os sujeitos para obter os dados que lhe
permitirão compreender melhor o fenômeno em estudo (ANDRÉ,
2005, p. 42).

É importante que o/a pesquisador/a respeite as peculiaridades do contexto e não
perca de vista que a realidade é complexa, dinâmica, relacional e mutável (ANDRÉ,
2011), para que não tenha uma visão linear dos sujeitos, tampouco da sociedade, pois a
compreensão do contexto social é fundamental. Por isso, a pesquisa de cunho
etnográfico requer uma ―completa‖ aproximação entre pesquisador/a e objeto
pesquisado.
Ancorada nesses princípios, recorri a elementos da etnografia, a exemplo da
observação participante, entrevistas, participação em eventos, reuniões e diário de
campo, para dialogar com o campo empírico num enfoque mais próximo da
antropologia e compreender a complexidade do fenômeno educacional em estudo. ―O
que tem feito, de fato, é uma adaptação da etnografia à educação, o que me leva a
concluir que fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no sentido estrito‖
(ANDRÉ, 2008, p.25, grifo da autora).

2.3 DESVELANDO O CAMPO EMPÍRICO: CAMINHOS DA PESQUISA

Como já foi anunciado anteriormente, o campo empírico desta pesquisa
compreende 03 escolas: a Escola Municipal Araçá Cariacá, localizada na Comunidade
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Quilombola Araçá Cariacá, a Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça,
localizada em Brasileira e a Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, localizada na
Comunidade Quilombola Rio das Rãs I (ou Novo Rio das Rãs), todas pertencentes ao
município de Bom Jesus da Lapa/BA no Território de Identidade do Velho Chico.
―Entendo por campo, na pesquisa qualitativa, o recorte espacial que diz respeito à
abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto de
investigação [...]‖ (MYNAIO, 2010, p. 201, grifo da autora).
É oportuno registrar que, ao elaborar o projeto de pesquisa, havia planejado
desenvolver o trabalho de campo também na escola Municipal Francisco Xavier,
localizada na comunidade de Exu (no Território Quilombola de Rio das Rãs), porém,
devido a dificuldades de transportes para esta localidade, como também por já ter
coletado um conjunto significativo de dados, considerado suficiente para explorar o
objeto de estudo, optei por não incluir esta escola como lócus investigativo.
Ao me referir à comunidade quilombola Rio das Rãs, estou falando de uma
localidade do Território de Rio das Rãs, pois este é bem mais abrangente e é formado
pelas seguintes comunidades: Vila Martins, Brasileira, Rio das Rãs (Novo Rio das Rãs,
ou Rio das Rãs I), Retiro, Exu, Capão do Cedro, Mocambo e Riacho Seco. A
contextualização de Araçá Cariacá e do Território Quilombola Rio das Rãs com as suas
respectivas escolas será feita na seção seguinte.

2.3.1 A Pesquisa Exploratória

Antes de adentrar na discussão da investigação propriamente dita, é pertinente
registrar que a pesquisa exploratória ocorreu em três momentos (janeiro, março e
novembro de 2012). Em janeiro fiz uma visita à comunidade de Araçá Cariacá para
apresentar o objeto de estudo à escola (devido ao período de férias escolares, foi
apresentado a uma professora e à diretora que residem na comunidade) e à presidente da
Associação dos Pequenos Produtores de Araçá Cariacá e outra liderança de grande
representatividade na comunidade e região, tendo em vista dialogar com esses sujeitos
para averiguar a aceitabilidade destes sobre a pesquisa a ser realizada, bem como colher
alguns dados relacionados à escola para mapear o estudo. O acolhimento foi muito bom,
e a escola e lideranças se colocaram receptivos e solícitos em relação à pesquisa. Nessa
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visita, as lideranças quilombolas me convidaram para participar de um evento que
estava agendado para acontecer nos dias 01 e 02 de março de 2012.
Não foi feita visita em Rio das Rãs porque as estradas estavam intransitáveis
devido às chuvas que vinham ocorrendo na região. Assim sendo, solicitei por telefone
de uma professora, que é também liderança desse território quilombola, informações
relacionadas às escolas de Brasileira e de Rio das Rãs.
Na data prevista, 01 de março de 2012, retornei à cidade de Bom Jesus da Lapa
para participar do evento promovido pela Central Regional Quilombola do Território do
Velho Chico, juntamente com a Coordenação do Movimento Estadual dos Trabalhadores
Assentados, Acampados e Quilombolas da Bahia (CETA), o qual contou com lideranças

de diversas comunidades quilombolas de Bom Jesus da Lapa, do Território de
Identidade do Velho Chico e de algumas lideranças do Território do Sertão Produtivo
(Brumado) e do Território Bacia do Rio Corrente (Santa Maria da Vitória). O evento
teve como propósito discutir as conquistas e os entraves de cada comunidade após a
criação da associação, no que tange à regularização, certificação e titulação das terras, à
questão da educação, da infraestrutura e dos serviços.
Atendendo à solicitação dos quilombolas, participei de uma mesa redonda sobre
Educação Quilombola, juntamente com Shirley Pimentel de Souza (IFBA/Barreiras)20.
Foi uma atividade bastante proveitosa, pois tive oportunidade de interagir com os
quilombolas, trocar experiências, colaborar com o evento e adquirir conhecimentos. As
reflexões produzidas durante o evento foram significativas para esta etapa da pesquisa.
Outro evento importante que serviu como cenário para a pesquisa exploratória
foi o Seminário das Comunidades Quilombolas do Território do Velho Chico/BA,
realizado no período de 13 a 18 de novembro de 2012, no Campus XVII – Bom Jesus
da Lapa e nas comunidades quilombolas de Araçá Cariacá, pertencente ao município
supracitado e Barra da Parateca, situada no município de Carinhanha/BA. Esse evento
ocorreu juntamente com a IV Semana da Consciência Negra e foi promovido pela
Universidade do Estado da Bahia, Campus XVII– Bom Jesus da Lapa em parceria com

20

Shirley Pimentel de Souza tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Quilombola
e atua nos seguintes temas: relações étnicas, diversidade, educação do campo e igualdade. Na época,
quando lecionei no Campus XVII da UNEB de Bom Jesus da Lapa, foi minha aluna no curso de
Pedagogia e membro do grupo de estudo também desenvolvido naquele Campus no período de setembro
de 2004 a fevereiro de 2006, o qual já foi mencionado na introdução, ―A construção da autoestima da
criança negra na escola/superando o racismo”.
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o Grupo de Pesquisa Cultura, Sociedade e Linguagem (GPCSL) da UNEB, Campus VI
de Caetité e com a Central Regional Quilombolado Território do Velho Chico (CRQ).
Esse Seminário, conforme consta no folder, teve como objetivo promover
discussões sobre identidade étnico-racial, de modo a ampliar o conhecimento e
valorização da cultura afro-brasileira e contribuir para a preservação da memória
histórica das Comunidades Quilombolas do Território Velho Chico. Ainda teve o intuito
de fortalecer as trocas de experiências entre as comunidades quilombolas, a comunidade
acadêmica e a sociedade de Bom Jesus da Lapa.
É interessante registrar que foi a primeira vez que o Campus XVII realizou uma
atividade acadêmica em parceria com os quilombolas, oportunizando esses atores
sociais serem protagonistas na organização do evento, como também na realização das
atividades.
Nesse evento, a convite da direção do Campus XVII, colaborei como palestrante
da mesa redonda: Educação Quilombola, dividindo novamente a responsabilidade com
a companheira Shirley Pimentel de Souza e com a professora quilombola Ilane Arcanjo
Teixeira (Rio das Rãs). Além dessa minha participação, apresentei uma comunicação do
meu projeto de pesquisa já reestruturado após a pré-qualificação: Educação em
Comunidades Quilombolas do Território de Identidade do Velho Chico/BA: indagações
acerca do diálogo entre as escolas e as comunidades locais.

2.3.2 A pesquisa de Campo propriamente dita

O trabalho de campo propriamente dito nas comunidades só se iniciou após a
aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNEB). A
pesquisa de campo foi desenvolvida no período de 8 de abril a 18 de junho de 2013. A
primeira etapa aconteceu em abril, na Escola Municipal Araçá Cariacá (Comunidade
Araçá Cariacá), a segunda etapa em maio, na Escola Municipal Quilombola Emiliano
Joaquim Vilaça (Comunidade Brasileira) e a terceira em junho, na Escola Municipal
Elgino Nunes de Souza (Comunidade Rio das Rãs). Nesta etapa, visitei a Coordenação
da Diversidade/Secretaria Municipal de Educação para coletar dados a respeito das
escolas situadas nas comunidades quilombolas de Bom Jesus da Lapa.
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É pertinente registrar que, em agosto e novembro de 2013, voltei a entrar em
contato com esta Secretaria via e-mail e telefone, tendo em vista sanar algumas dúvidas
e solicitar a complementação de dados. Ademais, se faz necessário destacar que, em
março de 2014, procurei a Coordenação de Educação para a Diversidade/Secretaria
Estadual de Educação do Estado da Bahia (SEC), objetivando colher informações sobre
as escolas situadas em comunidades quilombolas na Bahia.
Para uma melhor apreensão do objeto de estudo, foi necessário levar em
consideração as inter-relações entre as escolas e as comunidades locais, bem como a
luta empreendida pelas lideranças quilombolas em prol da melhoria da educação. Diante
desse cenário, a amostra populacional desta pesquisa compreende 51 interlocutores,
entre esses 11 professores/as, 21 alunos/as, 06 gestores/as (diretoras e vice-diretores/as)
das escolas, 01 coordenadora pedagógica, 06 lideranças quilombolas e 06 pais. Nas
tabelas abaixo, estão organizados os interlocutores por categorias em cada comunidade.

Tabela 01 –Interlocutores da Comunidade Araçá Cariacá
Professores/as

03

Gestores (diretora/vice)

02

Alunos/as

06

Pais

02

Lideranças

03

Total

16

Fonte: Dinalva de Jesus Santana Macêdo (2013).

Tabela 02 –Interlocutores da Comunidade Brasileira
Professores/as

04

Gestores (diretor/vice)

02

Alunos

08

Pais

02

Lideranças

03

Total

19

Fonte: Dinalvade Jesus Santana Macêdo (2013).
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Tabela 03 – Interlocutores da Comunidade Rio das Rãs

Professores/as

04

Gestores (diretor/vice)

02

Alunos/as

07

Coordenador pedagógico

01

Pais

02

Total

16

Fonte: Dinalva de Jesus Santana Macêdo (2013).

No início da pesquisa, a escola Municipal Araçá Cariacá e a Escola Municipal
Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça (Brasileira) estavam sem coordenação
pedagógica. Porém, no transcorrer do processo investigativo, chegou uma professora
para assumir essa função em Araçá Cariacá, e um professor da escola de Brasileira
aguardava a redução da carga horária de suas aulas para iniciar o trabalho de
coordenação pedagógica.
É pertinente registrar que, na época da coleta de dados, as escolas do município
de Bom Jesus da Lapa estavam trabalhando com o Ensino Fundamental de 8 e 9 anos, já
se encontravam no 7º ano do Ensino Fundamental de 9 anos, e ainda atendendo 7ª e 8ª
série (Ensino Fundamental de 8 anos).
Cabe assinalar ainda, que as lideranças quilombolas de Brasileira são lideranças
representativas do Território de Rio das Rãs,daí não constar esses interlocutores na
tabela relacionada à comunidade de Rio das Rãs (Novo Rio das Rãs).
Para a escolha dos/as professores/as interlocutores/as foram levados em
consideração os seguintes critérios:
a) Professores/as das próprias comunidades;
b) Professores/as que não são das comunidades e que residem em Bom Jesus da
Lapa ou em outra localidade;
c) Professores/as que lecionam outros componentes curriculares além de história.
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Em relação aos/às alunos/as, foram escolhidos aqueles/as que se predispuseram
participar da pesquisa com idade entre 11 a 16 anos, que estavam cursando entre o
quinto ao nono ano do ensino fundamental, totalizando 21 alunos/as, compreendendo 03
grupos focais, 01 em cada escola (ao tratar dos instrumentos de pesquisa para a coleta
de dados, discorrerei sobre os motivos que nos levaram adaptar essa técnica de
pesquisa).
Foram escolhidos 02 pais de cada comunidade que tinham filhos na escola,
incluindo aqueles que fazem parte do Conselho Escolar, ou aqueles que têm relação
mais ativa com a escola de sua comunidade. No que tange às lideranças quilombolas,
foram escolhidos os presidentes das associações, ex-presidentes, bem como as
lideranças envolvidas com a história e a luta da comunidade. Portanto, a inclusão desses
51 interlocutores levou em conta os diferentes olhares sobre o fenômeno educacional
estudado, tendo em vista atender os objetivos da pesquisa.
Durante a pesquisa de campo em Araçá Cariacá, tive a oportunidade de ficar
alojada na casa de Dona Abenice, uma pessoa muito querida que conheci em 2007 na
época em que realizei a pesquisa de mestrado, quando também me hospedei em sua
casa. Ao ficar sabendo que iria pesquisar na comunidade, ela se colocou à minha
disposição e ressaltou que não ―me deixaria‖ ficar com outra família, pois seria uma
grande honra me receber novamente em sua casa. Dona Abenice de Castro Ribeiro é
amiga de meu pai, fato que só fiquei sabendo na época da pesquisa de mestrado; essa foi
mais uma razão para a minha estadia em sua casa.
Na comunidade estreitei as relações de amizade com as pessoas, além das visitas
às casas das famílias, observações e entrevistas, também participei de reuniões e eventos
realizados pela escola e pela Associação.
Em Brasileira, tive o privilégio de me hospedar na casa do casal Simplício e
Paulina, os dois já eram meus conhecidos, inclusive Paulina já havia sido minha aluna
em 2003, nos Cursos Concomitantes de Ensino Médio e Normal do PRONERA21 e em
2005 e 2006 em Pedagogia da Terra22. Esses dois cursos foram desenvolvidos pelo
21

―O PRONERA é um programa do Governo Federal, criado em 1998, que desenvolve atividades
educacionais na área da Educação do Campo (nos níveis do Ensino Fundamental, Ensino Médio e
Graduação), nos assentamentos assistidos pelo Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária
(INCRA)‖ (MONTE ALTO, 2012, p. 25).
22

Curso de Pedagogia para formação de educadores e de educadoras do campo.
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Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias/DCHT, da Universidade do Estado
da Bahia, Campus XVII – Bom Jesus da Lapa.
Todavia, por ser a primeira vez que adentrava à comunidade, fiquei receosa e
apreensiva, na expectativa de como seria o meu acolhimento. Mas, para a minha
surpresa, talvez por conhecer esse casal ―de peso‖ para os quilombolas, o acolhimento
foi bom, e fui me entrosando com as pessoas, principalmente através de eventos
promovidos pela escola com a participação das famílias e algumas lideranças.
Na comunidade Quilombola Rio das Rãs, fui acolhida por Dalvina e os seus
filhos Marivaldo e Édson; foi uma estadia maravilhosa, colocaram a casa à minha
disposição, fiquei bastante à vontade e ajudava nos afazeres domésticos, como na
limpeza e almoço. Dalvina já era minha conhecida desde 2003 quando foi também
minha aluna nos Cursos Concomitantes de Ensino Médio e Normal do PRONERA. E os
seus filhos, passei a conhecê-los antes de desenvolver a pesquisa na comunidade,
quando vinha da Lapa para Brasileira no ônibus de propriedade do filho Édson, que faz
linha do Quilombo para a Lapa e vice-versa, três vezes por semana.
A recepção em Rio das Rãs também foi muito calorosa; quando dizia que estava
na casa de Dalvina, as pessoas teciam as melhores referências a respeito dela e de seus
filhos. Outro fato que certamente deve ter colaborado para essa acolhida era o
conhecimento que algumas pessoas de Rio das Rãs tinham de que eu havia
desenvolvido a pesquisa de campo na escola de Brasileira, pois essas comunidades são
vizinhas e têm relações de parentesco muito próximas.
Durante a pesquisa pude fazer uma visita à casa do Sr. Francisco, conhecido
como Chico de Helena, 84 anos de idade, cantor, poeta e repentista, que compõe
canções sobre a história, as tradições culturais e a luta do quilombo. Passei uma tarde de
domingo dialogando com ele sobre o Quilombo Rio das Rãs e o cotidiano das pessoas,
foi um momento rico de aprendizagem.
Em cada etapa da pesquisa realizada nas comunidades, nos finais de semana
retornava para Guanambi, cidade que fica aproximadamente a 150 km de Bom Jesus da
Lapa, onde tenho residência. Exceto um final de semana que fiquei em Araçá Cariacá e
outro na comunidade Rio das Rãs, para participar das assembleias realizadas pelas
Associações, objetivando apresentar a pesquisa e solicitar a colaboração das
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comunidades. As lideranças quilombolas demonstraram receptíveis e se colocaram à
disposição para colaborar com o meu trabalho.
Durante

a

investigação

participei

de

eventos,

reuniões,

assembleias

comunitárias, conferências, a exemplo do evento realizado pelo Movimento Estadual de
Trabalhadores/as Assentados/as Acampados/as e Quilombolas (CETA) em parceria com
a Central Regional Quilombola do Velho Chico (CRQ), organizações que têm
representantes tanto de Araçá Cariacá, como do Quilombo Rio das Rãs e de outras
comunidades quilombolas vizinhas.
Esse evento foi realizado no dia 17 de abril de 2013 no Centro de Formação
Marilene de Jesus Cardoso Matos23, localizado na Barra da Empoeira, no município de
Serra do Ramalho. Teve como pauta a reforma agrária e regularização fundiária dos
territórios tradicionais e a luta por uma educação de qualidade. Participaram das
discussões representantes de 19 comunidades, entre estas quilombolas, assentamentos,
acampamentos e extrativistas. As reflexões produzidas durante esse evento me ajudaram
substancialmente neste processo investigativo.
Destaco também a minha participação em dois eventos promovidos pelas escolas de
Araçá Cariacá e de Brasileira. Atendendo à solicitação da direção da Escola Municipal
Araçá Cariacá, retorno à escola no dia 14 de maio de 2013, para participar de uma
Miniconferência, ministrando uma palestra sob o tema: Concepções Curriculares,
Avaliação e Condições de Aprendizagem. Em Brasileira, antes de começar a pesquisa de
campo, a professora Paulina já havia solicitado a minha colaboração com essa atividade
que seria realizada pela Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça.
Conforme combinado, no dia 16 de maio ministrei uma palestra durante a
Miniconferência intitulada: Educação do Campo como política: Concepções e
Implementação. Nas duas palestras busquei estabelecer um diálogo com a concepção de
educação, currículo e projeto político pedagógico na perspectiva das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Escolar Quilombola.
Participaram dessas miniconferências, professores/as, diretores/as, vices, pais, mães,
alunos/as e lideranças quilombolas. Os eventos das duas comunidades foram solicitados
pela Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus da Lapa, para subsidiar a
23

Membro da Comissão Pastoral da Terra (CPT) de Bom Jesus da Lapa, Marilene faleceu em agosto de
2010, aos 53 anos de vida e com 35 anos de militância popular, pastoral e eclesial. Era considerada ―mãe‖
da Romaria da Terra e das Águas ao Bom Jesus da Lapa, da qual participou de quase todas as 33 edições.

44

Conferência Municipal de Educação que seria realizada nos dias 28 e 29 de maio, com a
parceria da Universidade do Estado da Bahia, Campus XVII de Bom Jesus da Lapa. E
esta, por sua vez, tinha o propósito de subsidiar a Conferência Estadual, rumo à
CONAE/2014.
Segundo os/as professores/as, a Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus da
Lapa delegou as responsabilidades para as escolas, mas não as auxiliaram,
principalmente no que diz respeito a palestrantes para a discussão dos eixos temáticos.
Isso denota uma certa negligência do poder público municipal em relação às escolas
situadas nas comunidades quilombolas, especificamente as que ficam distante da cidade
da Lapa.
As relações estabelecidas com os moradores das comunidades, com as escolas,
com as lideranças quilombolas, as visitas às famílias, os contatos, as conversas
informais, os bate-papos e a participação em eventos e reuniões foram importantes para
desvelar o campo empírico, mostrando-nos o quanto o exercício da empiria é bem mais
rico e completo do que a teoria.

2.3.2.1 Perfil dos interlocutores da pesquisa

Dos 11 professores, apenas um é do sexo masculino, três são solteiros, sete
casados e um ―separado‖; entre estes, sete professores têm de um a quatro filhos, cinco
professores são das próprias comunidades, e seis são de outras localidades (Lapa,
Riacho de Santana e Caetité).
Os/as professores/as têm entre 26 a 52 anos de idade, com experiência de
magistério entre 01 a 15 anos, três são contratados e oito concursados, um com regime
de 20 horas e os demais com 40 horas. 04 professores têm formação em Pedagogia, um
destes tem especialização em História e Cultura Afro-Brasileira, 01 professor é
licenciado em Geografia, outro em Biologia, outro em Letras com especialização em
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e 04 professores com formação em ensino
médio (03 com magistério e 01 com formação geral). Entre estes, 02 estão fazendo o
primeiro semestre de História e 01 cursando o 6º semestre de Letras.
Os/as professores/as entrevistados/as lecionam nos seguintes níveis de ensino e
componentes curriculares: Educação Infantil (Linguagem Oral e Escrita, Linguagem
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Matemática, Música, Movimento, Natureza e Sociedade), 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental (Matemática, Ciências, Artes, Geografia, História e Educação Física), 6º e
7º ano do Ensino Fundamental e 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental (História,
Ciências, Português, Matemática, Inglês, Artes, Geografia, Educação Física e os eixos
temáticos: identidade, memória e cultura, leitura de rótulos, meio ambiente e ciências e
tecnologias). Segundo os/as professores/as, esses eixos temáticos foram criados em
2013 pela nova gestão da Secretaria de Educação do Município de Bom Jesus da Lapa,
os quais passaram a fazer parte do currículo escolar, com duas horas de aula por semana
cada um.
Todas as 03 escolas têm salas multisseriadas, tanto no I Segmento, quanto no II
Segmento do Ensino Fundamental. 05 professores entrevistados lecionam nos dois
segmentos do Ensino Fundamental, 01 professor trabalha no Primeiro segmento do
Ensino Fundamental, e 05 professores lecionam no II Segmento do Ensino
Fundamental.
As equipes gestoras das escolas totalizam 07 interlocutores (03 diretoras, 03
vice-diretores e 01 coordenadora pedagógica), têm entre 32 a 52 anos de idade, 05 são
do sexo feminino e 02 do sexo masculino. Com experiência de magistério entre 05 a 20
anos, 03 têm experiência em gestão escolar de 01, 05 e 06 anos respectivamente, e 04 é
o primeiro ano de gestão. Todos são casados e têm em média de 01 a 04 filhos, sendo
que um gestor tem 08 filhos. 04 são das próprias comunidades e 03 de Bom Jesus da
Lapa.
Cinco gestores/as têm formação em nível superior (02 em Pedagogia, 02 em
Normal Superior e 01 licenciado em Letras, entre esses, um tem especialização em
psicopedagogia e gestão, outro em Psicopedagogia, e o outro está fazendo
especialização em Letras), 02 gestores têm ensino médio (magistério e formação geral,
um desses está cursando o 4º semestre de licenciatura em História).
Os/as 21 alunos/as que participaram da pesquisa têm entre 11 a 16 anos de idade,
12 adolescentes são do sexo feminino e 09 do sexo masculino, sendo 03 alunos do 5º
ano do Ensino Fundamental, 04 do 6º ano do Ensino Fundamental, 04 do 7º ano, 04 da
7ª série e 06 alunos da 8ª série do Ensino Fundamental.
Nas comunidades as mães são as que mais acompanham a vida escolar dos
filhos, assim participaram da pesquisa 05 mães e 01 pai. Têm de 30 a 52 anos de idade,
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03 mães e o pai são casados, uma é mãe solteira e a outra é separada, a média de filhos
entre eles é de 03 a 07. O pai tem o Ensino Fundamental completo, participa do
conselho escolar e já fez parte da diretoria da Associação. Duas mães estudaram até a 4ª
série do Ensino Fundamental, outra estudou até a 6ª série e duas mães estão cursando o
2º e 3º ano do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec),
respectivamente. Todas as mães entrevistadas, como também, o pai se dizem ter orgulho
de serem quilombolas.
O Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec) foi lançado em
2011 pelo governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Educação. O programa
é uma alternativa pedagógica para atender a extensão territorial do estado, a carência de
docentes especializados em localidades longínquas e a necessidade de articular o que
acontece no mundo com os acontecimentos regionais e locais 24. A contrapartida do
município é fornecer o espaço, transporte, equipamentos (computadores), internet,
cadeiras, quando não são disponibilizados pelo estado.
No que tange às 06 lideranças interlocutoras, uma é do sexo feminino e 05 do
sexo masculino. Isso denota uma cultura do poder machista presente nas comunidades.
O espaço que as mulheres quilombolas ocupam nas associações comunitárias merece
estudos e reflexões que no momento escapam aos objetivos desta pesquisa.
As lideranças têm entre 37 a 67 anos de idade. Cinco são casadas e uma é
separada. A média de filhos entre elas é de 02 a 04, sendo que uma tem 12 filhos.
Uma das lideranças tem formação em Licenciatura de História, outra tem o
Ensino Fundamental completo. Uma estudou até a 4ª série, outra é aposentada, poeta,
cantou e estudou o ―abc e a cartilha‖. As outras duas lideranças estão cursando o 3º ano
do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec) e a 8ª série do Ensino
Fundamental respectivamente. 05 lideranças já foram presidentes das associações de
suas comunidades e a outra assumiu a função de tesoureiro da associação. 03 lideranças
além de serem líderes locais são também líderes regional e estadual, isto é, membros da
Central Regional Quilombola do Território Velho Chico (CRQ), da Coordenação
Jurídica do Conselho Estadual Quilombola e da Coordenação Regional Lapa do
Movimento Estadual dos Trabalhadores (as) Assentados (as) Acampados (as) e
Quilombolas da Bahia (CETA).
24

Disponível em: <http://institucional.educacao.ba.gov.br/emitec>. Acesso em: 13 maio 2014.
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Os cursos de formação em nível superior (dos/as professores/as, equipe gestora e
da liderança quilombola) foram feitos de forma presencial na Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), e à distância pela Universidade de Santo Amaro (UNISA) e a Faculdade
de Ciências e Tecnologias (FTC).
Os dados divulgados preservaram o anonimato das identidades dos
interlocutores. Os/as professoras/as das três escolas, as diretoras, vice-diretores e a
coordenadora pedagógica foram designados/as como docentes (1, 2, 3, etc.), seguido do
nome da escola à qual estão vinculados.
Os alunos foram relacionados às suas respectivas escolas e/ou comunidades, sem
identificá-los. Os pais foram designados como pai/mãe (1 e 2), seguido do nome de suas
comunidades e as lideranças (1, 2 e 3), destacando o nome da respectiva comunidade à
qual pertencem.

2.3.2.2 Instrumentos utilizados para a coleta de dados

Para a coleta dos dados, utilizamos os seguintes instrumentos de pesquisa:
entrevistas semiestruturadas,

(com professores/as, coordenadora pedagógica,

diretoras e vices, pais e lideranças quilombolas), adaptação da técnica de grupos focais,
com os alunos (03 encontros, um em cada escola), análise de documentos (dos projetos
políticos pedagógicos de duas escolas), observação participante, registros em diário de
campo, registros fotográficos e levantamento de dados na Secretaria Municipal de
Educação do Município de Bom Jesus da Lapa e na Coordenação de Educação para a
Diversidade/Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia (SEC).
Nesta pesquisa optamos por utilizar as entrevistas semiestruturadas, pois esta
técnica de pesquisa permite ao entrevistado discorrer sobre determinado tema, sem ficar
preso às questões formuladas.
A entrevista como fonte de informação pode nos fornecer dados
secundários e primários de duas naturezas: (a) os primeiros dizem
respeito a fatos que o pesquisador poderia conseguir por meio de
outras fontes como censos, estatísticas, registros civis, documentos,
atestados de óbitos e outros; (b) os segundos– que são objetos
principais da investigação qualitativa – referem-se a informações
diretamente construídas no diálogo com o indivíduo entrevistado e
tratam de reflexão do próprio sobre a realidade que vivencia
(MINAYO, 2007, p. 65, grifo da autora).
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Os roteiros das entrevistas semiestruturadas com os/as professores/as, diretoras,
vices e a coordenadora pedagógica (apêndice 03), com as lideranças quilombolas
(apêndice 04) e com os pais (apêndice 05) serviram apenas de base para estabelecer o
diálogo entre a pesquisadora e os interlocutores, pois através desta técnica de pesquisa,
―à medida que o entrevistado vai expressando suas opiniões e significados, novos
aspectos sobre o tema vão emergindo e o entrevistador pode redefinir seu roteiro para
obter informações que permitam ampliar sua compreensão do tema‖ (FRASER;
GONDIM, 2004, p. 144).
As entrevistas foram agendadas previamente com cada interlocutor,
observando o tempo disponível destes, a condição e locais adequados para a coleta dos
dados. As professoras e gestoras da Escola Municipal Araçá Cariacá foram
entrevistadas na sede da Associação, devido à estrutura da escola ser bastante precária,
não permitindo certa privacidade. As entrevistas dos/as professores/as e gestores/as da
Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça em Brasileira e da Escola
Municipal Nunes de Souza em Rio das Rãs foram realizadas nas próprias escolas,
inclusive em cada escola, os gestores (diretor/a e vice) colocaram uma sala à minha
disposição para a realização das atividades de pesquisa.
Vale assinalar que dois professores da escola de Brasileira foram entrevistados
em suas casas, devido à escola se encontrar fechada no horário agendado.
No início das entrevistas, esclarecia aos interlocutores o objetivo da pesquisa,
justificativa e procedimentos adotados, ressaltando que a participação era voluntária e
que poderiam permanecer ou não colaborando com a pesquisa, mesmo já tendo assinado
o termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice 06). Ademais, ressaltava aos
interlocutores que todas as etapas do trabalho seriam realizadas em consonância com os
padrões éticos da pesquisa, assegurando evitar quaisquer danos ou prejuízos às suas
pessoas, comunidades e instituições.
No que tange aos/às professores/as, ao entrevistá-los/as ainda acrescentava que
estava ali não com um ―olhar avaliador‖, de suas práticas, mas como uma pesquisadora
que buscava compreender o objeto de estudo, em diálogo com suas experiências e
conhecimentos relacionados ao campo da pesquisa. Essa conversa franca e aberta foi
importante, pois favoreceu a minha interação com os/as professores/as e a convivência
nas escolas. Todos os interlocutores das três escolas foram bastante acolhedores e se
colocaram disponíveis para ajudar com a pesquisa.
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As lideranças foram entrevistadas em suas casas, conforme agendamento feito
através de visitas ou recados enviados por conhecidos. Com exceção de uma liderança,
que predispôs a conceder a entrevista via telefone por se encontrar em outra
comunidade. Essa entrevista não foi gravada, mas registrada no diário de campo. Em
relação aos pais, alguns foram entrevistados nas escolas e outros em suas casas. Foram
30 entrevistas, totalizando 21 horas e 56 minutos de gravação, o maior tempo de
duração foi com professores, com uma média de 40 a 50 minutos e variando entre 17
minutos e uma hora e 20 minutos.
Com os/as alunos/as foi aplicada a técnica do grupo focal, adaptada aos
contextos geográficos e sociais das comunidades e das escolas, as condições de
deslocamentos dos/as alunos/as e os seus afazeres no âmbito familiar. Segundo Gatti, o
grupo focal não pode ser caracterizado como

[...] entrevista coletiva, mas, sim, como uma proposta de troca efetiva
entre os participantes. O moderador deve explicitar seu papel, que é o
de introduzir o assunto, propor algumas questões, ouvir, procurando
garantir, de um lado, que os participantes não se afastem muito do
tema e, do outro, que todos tenham a oportunidade, de se expressar e
de participar (GATTI, 2005, p. 29/30).

Para Gatti (2005), a técnica do grupo focal permite ao pesquisador obter uma
grande quantidade de informações em um curto espaço de tempo. Os participantes
devem aderir ao grupo de maneira voluntária, ter vivência a respeito do que está sendo
discutido, bem como sentirem-se confiantes para expressarem as suas opiniões.
A autora ressalta que o grupo focal deve ser constituído de 06 a 12 integrantes e
que requer de um coordenador (o próprio pesquisador), de um moderador e de um
relator, e o tempo de cada reunião e quantidade das seções a serem

[...] realizadas dependem da natureza do problema em pauta, do estilo
de funcionamento que o grupo constituirá e da avaliação do
pesquisador sobre a suficiência da discussão quanto aos seus objetivos
(GATTI, 2005, p. 28).

Essas observações de Gatti foram adaptadas aos contextos empíricos, pois a
pesquisa na abordagem qualitativa é movimento que se faz e refaz no processo de
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investigação. Assim, realizei três grupos focais25, um em cada escola, com o objetivo de
colher informações a respeito do que os/as alunos/as pensam sobre os trabalhos das
escolas, especificamente no que tange à história e cultura afro-brasileira e quilombola.
Os/as alunos/as que se predispuseram participar dos grupos focais, que
estudavam à noite e pela manhã, tiveram que se deslocar para as escolas no período da
tarde, turno escolhido para a realização dos encontros, por atender melhor às suas
disposições e às condições estruturais das comunidades e das escolas. Uma das escolas
não tinha espaço físico para a realização da atividade, a qual foi feita na Associação da
comunidade. A opção por fazer apenas um encontro em cada escola, com o tempo de
duração entre 02 a 03 horas, se deveu ao fato de que alguns alunos tinham que ficar à
espera do ônibus escolar e/ou carro para retornarem as suas casas até o término das
aulas.
Em Brasileira, o contato com as famílias dos/as alunos/as se deu em reunião na
escola, em Rio das Rãs, mediante conversas com algumas mães que estudam no
EMITEC e em Araçá Cariacá, através de visitas com a colaboração de alguns/as
alunos/as, que me levaram até as casas dos/as colegas/as que se predispuseram
participar da atividade. Os/as alunos/as só participaram da pesquisa após a autorização
dos pais e/ou responsáveis mediante a assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido (apêndice 07).
Os dados coletados através da técnica do grupo focal (apêndice 08) foram
utilizados para fins deste estudo de maneira sigilosa, tendo em vista a preservação da
identidade dos/as alunos/as.
As notas registradas no diário de campo foram elaboradas durante a
observação participante, as conversas informais, a participação nos eventos e
reuniões, antes e após as entrevistas para completar dados ou refazer informações e
durante a aplicação das atividades com os alunos. Esse material foi utilizado tanto na
etapa da transcrição, como também na sistematização e análise das informações. Os
dados coletados através das observações nos ajudaram a compreender melhor o
contexto da pesquisa, os quais foram utilizados na próxima seção.
A análise de documentos nos ajudou a contextualizar o fenômeno estudado,
explicitar suas vinculações mais profundas e completar as informações coletadas
25

O desenvolvimento desta técnica de pesquisa será explicitado na seção 5.1.7 desta tese.
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(ANDRÉ, 2008). Nesse sentido, foram analisados os Projetos Políticos Pedagógicos da
Escola Municipal Araçá Cariacá e da Escola Municipal Elgino Nunes de Souza e
algumas reflexões sobre o PPP da Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim
Vilaça, uma vez que na época do trabalho de campo este documento nãos se encontrava
na escola.
Os dados recolhidos mediante as entrevistas foram gravados e utilizados apenas
para fins deste estudo de maneira sigilosa, no sentido de preservar a identidade dos
sujeitos, para não produzir constrangimentos ou consequências negativas para as suas
vidas. É oportuno registrar que os dados coletados, bem como os termos de
consentimento livre e esclarecido assinados serão mantidos durante cinco anos em
arquivos na casa da pesquisadora, uma vez que no Programa de Pós-Graduação, do
PPGEduC/UNEB, não há sala suficiente e apropriada para tal finalidade. Após este
período, os dados serão destruídos.

2.3.2.3 Procedimentos utilizados para análise e tratamento dos dados

Optei por fazer a transcrição dos dados na íntegra de maneira que pudesse evitar
equívocos, omissões e incorreções de informações. ―É importante que o pesquisador
faça o relato da entrevista o mais próximo possível de sua ocorrência para que não perca
detalhes importantes‖ (ANDRÉ, 2008, p. 52). Foi uma etapa trabalhosa, porém, muito
importante, pois me ajudou em um melhor delineamento e apreensão do objeto de
estudo. Durante a transcrição fiz correções gramaticais, retirando palavras repetidas,
buscando coesão e coerência, tendo o cuidado de preservar o contexto, significados e
sentidos das falas dos sujeitos, para que pudesse garantir a fidelidade das informações e
a ética na pesquisa.
Para o tratamento e a análise dos dados, recorri à análise de conteúdo na
modalidade temática. Segundo Bardin (2010), a análise de conteúdo não se limita ao
próprio conteúdo da comunicação, embora parta deste, pois
[...] visa o conhecimento de variáveis de ordem psicológica,
sociológica, histórica, etc., por meio de um mecanismo de dedução
com base em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de
mensagens particulares (p. 46).
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Através da análise de conteúdo podemos desvendar o que está por detrás dos
conteúdos manifestos, enxergando para além das aparências, do que está posto na
comunicação, e na modalidade temática o conceito central é o tema, e a unidade de
registro pode ser uma palavra, uma frase, ou um resumo (GOMES, 2007).

Além das unidades de registros, numa análise de conteúdo de
mensagens, faz-se necessário definirmos as unidades de contexto,
situando uma referência mais ampla para a comunicação, em outras
palavras, devemos compreender o contexto da qual faz parte a
mensagem que estamos analisando (GOMES, 2007, p. 87, grifo do
autor).

Referendada em Gomes (2007), tendo em vista a análise de conteúdo na modalidade
temática para além dos conteúdos manifestos, os procedimentos adotados nesta pesquisa
para a discussão da teoria, a análisee tratamento dos dados foram os seguintes:

1- Após a transcrição dos dados fiz leitura e releitura de todo o material coletado,
para ter uma visão do conjunto e identificar informações relevantes atinentes aos
objetivos da pesquisa, tendo em vista a construção das categorias, na intenção de
apreender conceitualmente a realidade investigada.
Vale destacar que as categorias foram construídas a partir do diálogo dos dados
coletados (categorias empíricas) com a teoria (categorias analíticas), tomando
por base os eixos das entrevistas e o objeto de estudo.
2- Decompus em partes por categorias e estabeleci uma relação com as questões e
objetivos da pesquisa para montar a estrutura da tese.
3- Distribuí as partes do material em categorias temáticas e elaborei uma redação
por tema, buscando dialogar com os dados e a teoria de maneira a dar conta dos
sentidos dos textos e de sua articulação com o(s) conceito(s) teórico(s) que
orienta(m) a análise, entremeando partes dos textos de análise com comentários,
inferências e ―conclusões‖, sempre tendo como base os achados empíricos e os
princípios teóricos que balizam o estudo.
4- Elaborei uma síntese interpretativa através de uma redação que buscou dialogar
temas com objetivos, questões de estudo e pressupostos da pesquisa. Portanto,
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para ter êxito na síntese interpretativa, tentei ―[...] fazer uma articulação entre os
objetivos do estudo, a base teórica adotada e os dados empíricos‖ (GOMES,
2007, p. 101).
Esta organização didática teve o objetivo de ajudar na produção da escrita desta
tese; no entanto, não deve ser vista de forma linear e estanque, uma vez que a análise
não acontece somente após a coleta dos dados. Durante o trabalho de campo, muitas
reflexões e inferências foram registradas no diário de campo acerca do objeto de estudo,
as quais iam dando ―corpo‖ e significado à pesquisa e contribuíram para a etapa de
análise propriamente dita.
A pesquisa de campo me permitiu ampliar as redes de relações com as lideranças
quilombolas, professores/as, pais, mães, alunos/as e outras pessoas das comunidades,
sendo, portanto, uma experiência educativa primorosa para o meu crescimento pessoal,
acadêmico e profissional.
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3 ACOMUNIDADE QUILOMBOLA ARAÇÁ CARIACÁ E O QUILOMBO RIO
DAS RÃS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VELHO CHICO/BA

Para investigarmos a educação escolar em comunidades quilombolas, é
importante situar o contexto histórico e sociocultural onde as escolas estão inseridas,
bem como caracterizar os aspectos pedagógicos, estruturais e administrativos das
escolas em foco. Assim sendo, o objetivo desta seção, é fazer uma breve discussão
sobre a origem, concepções e sentidos dos quilombos e contextualizar o município de
Bom Jesus da Lapa/BA, destacando também o Território de Identidade do Velho Chico,
bem como caracterizar a comunidade quilombola de Araçá Cariacá e o Território
Quilombola de Rio das Rãs, em seus aspectos históricos, socioculturais e econômicos
com suas respectivas escolas.

3.1 A OS QUILOMBOS: ORIGEM, CONCEPÇÕES E SENTIDOS

É pertinente iniciarmos essa discussão fazendo algumas considerações acerca da
origem, concepções e sentidos dos quilombos, situando o número de comunidades
quilombolas existentes no Brasil, na Bahia e no município de Bom Jesus da Lapa.
Os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil26 em 1554, o ―tráfico
negreiro‖ perdurou por 316 anos. Em qualquer lugar em que existia a escravidão,
surgiam os quilombos como elementos de contestação dos negros ao regime
escravocrata. As formas de resistência à escravidão se sucederam mediante ataques às
fazendas, mortes, de feitores e capitães do mato, assassinatos de senhores de engenho,
lutas de guerrilha etc. A maior área territorial de resistência política à escravidão foi o
quilombo dos Palmares27, o mais famoso do Brasil e das Américas (MOURA, 1981).
Kabengele Munanga, (1996, p. 63) afirma que o quilombo brasileiro
[...] é sem dúvida, uma cópia do quilombo africano reconstruído pelos
escravizados para se opor a uma estrutura política na qual se
encontram todos os oprimidos [...] da sociedade (negros, índios e
26

O Brasil foi o país que mais importou mão de obra africana para escravizá-la e foi a última nação
americana a abolir legalmente a escravidão, através da Lei Áurea nº 3.353 de 13 de maio de 1888.
27

O quilombo do Palmares no período escravocrata, século XVII, localizava-se na Serra da Barriga, na
capitania de Pernambuco, hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas.
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brancos).

Assim, a transculturação é um elemento fundamental da cultura afro-brasileira.
Após um século da abolição da escravatura, a questão quilombola reaparece na
Constituição Federativa do Brasil de 1988. O artigo 68 das Disposições Constitucionais
Transitórias, (ADCT/CF), preconiza: ―Aos remanescentes das comunidades de
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos‖. Esta definição de quilombo voltase ―[...] para o passado e para o que idealmente teria ‗sobrevivido‘‖ (ALMEIDA, 2002,
p. 46).
A Associação Brasileira de Antropologia (ABA), em 1994, atendendo à
solicitação do Ministério Público, ressemantiza o conceito de quilombo presente no art.
68 da Constituição Federal ―como grupos étnicos que existem ou persistem ao longo da
história como um ‗tipo organizacional‘, segundo processos de exclusão e inclusão que
possibilitam definir os limites entre os considerados de dentro ou de fora‖ (O‘DWYER,
2002, p. 14). Contemporaneamenteportanto,

o termo quilombo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos
de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se
trata de grupos isolados ou de uma população estritamente
homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos a partir
de movimentos insurrecionais ou rebelados mas, sobretudo, consistem
em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na
manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na
consolidação de um território próprio (O‘DWYER, 2002, p. 18).

Diante dessa perspectiva, o Decreto 4.88728, de 20 de novembro de 2003, em seu
artigo 2º define os ―remanescentes‖ de quilombos como os

[...] grupos étnicos raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas,
com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência
de opressão histórica sofrida.
28

Esse Decreto regulamenta os procedimentos para a titulação das terras ocupadas por ―remanescentes‖
das comunidades de quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
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―Esse decreto tem a sua fundamentação na Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), que prevê o direito de autodeterminação dos povos
indígenas e tribais‖ (SILVA; FERRAZ, 2012, p. 83).
Siqueira (2005) nos oferece elementos importantes para refletir sobre a
concepção de quilombo num contexto de ressemantização.

Hoje os quilombos, denominados comunidades Remanescentes de
Quilombos, ou Terras de Pretos, se reorganizam no país inteiro, nas
diferentes regiões, vivendo o legado de seus antepassados. São
núcleos vivos de iniciativa comunitária, identitária, sem perder de
vista as dinâmicas das transformações histórico-político culturais
ocorridas no decurso de tantos séculos, que essas tradições
atravessam em tempos e espaços diferentes (p. 38).

A organização social das comunidades negras rurais se realiza por meio de dois
elementos principais: o território e o parentesco, articulados em um imbricamento que
―é fruto de uma construção histórica comum, envolvendo diversos outros aspectos que
remontam a um passado muito longínquo‖ (MESSEDER; MARTINS, 1991, p. 42).
As histórias dessas populações demonstram uma relação muito forte com o
parentesco e com a terra onde nasceram, se criaram e vivem. A luta dos quilombolas
pela terra não se dá simplesmente por motivos econômicos, mas sobretudo por
princípios culturais e ancestrais, a terra para esses sujeitos significa muito mais que uma
realidade física, ela é dinâmica, polissêmica e mutável, é patrimônio comum, que
assume o valor da vida.
A efetivação dos direitos quilombolas não acontece em águas tranquilas. O
Decreto 4.887/2003 tem sido objeto de críticas pelos setores organizados da burguesia
agrária e dos latifundiários brasileiros. O partido da frente liberal (PFL), atualmente
Partido Democratas (DEM), entrou em 2004 com uma ação direta alegando a sua
inconstitucionalidade e o Projeto de Lei do deputado federal Waldir Colatto (PMDBSC) de 2007 solicitou também a invalidação do mesmo. O julgamento do Decreto foi
iniciado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 18 de abril de 2012; entretanto, a partir
do pedido de vista do processo feito pela ministra Rosa Weber, após o ministro Cezar
Peluso votar favorável à inconstitucionalidade do Decreto, o julgamento foi suspenso
temporariamente.
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Ao contrário do que afirmam os opositores, concordamos com Leite (2010, p.
25), que o Decreto é

[...] um dispositivo que propicia a instauração de processos de
regularização das terras ao mesmo tempo em que trás [sic] para a
ordem jurídica a parte até então tida como inexistente. Ao reconhecer
novos sujeitos até então alijados da lei universal, o dispositivo
propicia aos insurgentes a possibilidade, não propriamente a garantia,
mas a possibilidade, de entrada na ordem jurídica que os excluiu ou
ignorou. É importante considerar que isto não acontece por uma
dádiva do poder público, mas para atender às forças sociais em
movimento, por uma insurgência persistente, que extrapola e alarga a
concepção de direito, desde suas bordas.

É nesse contexto que os quilombolas vêm lutando através de suas associações e
por meio de sua principal organização política, a Coordenação Nacional de Articulação de
Quilombos (CONAQ)29, pela posse da terra, pelo reconhecimento como quilombolas,

pelo título definitivo de seus territórios, pela melhoria da educação, bem como pela
qualidade de vida em suas comunidades, isto é, por políticas públicas de Estado que
garantam o direito à saúde, à moradia, ao trabalho e à educação que valorize as suas
especificidades étnico-culturais.
O movimento quilombola estima que existem no Brasil mais de cinco mil
comunidades remanescentes de quilombos. No entanto, até 25 de outubro de 2013,
segundo a Fundação Cultural Palmares30, foram emitidas 2007 certidões de
autodefinição, totalizando 2.408 comunidades remanescentes de quilombos, pois um
certificado pode contemplar mais de uma comunidade. Todavia, a certificação dessas
comunidades não garante a posse da terra, uma vez que a titulação é de responsabilidade
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. ―Segundo dados obtidos junto
ao INCRA, até julho de 2013, foram tituladas 206 comunidades‖ (FIABANI, 2013, p.
346).
O número das comunidades quilombolas com as terras regularizadas no Brasil é
muito pequeno, o que denota o poder dos grandes latifundiários e a ineficácia e
29

A CONAQ é uma organização de mobilização política no âmbito nacional, que atualmente representa os
quilombolas dos 24 estados da Federação. Esta coordenação foi criada em 12 de maio de 1996, na cidade
de Bom Jesus da Lapa/BA.
30

Na organização dos dados a Fundação Cultural Palmares não fez distinção entre comunidade e
território, certamente o número de comunidades é bem maior do que os dados apresentados.
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morosidade do Estado frente às necessidades e demandas de populações que foram
historicamente subalternizadas.

Para Andrade (2010 apud DUTRA, 2011), o que

dificulta a garantia dos direitos quilombolas de regularização fundiária de suas terras
são os retrocessos e entraves das normas em vigor (Portaria Fundação Cultural Palmares
nº 98/200731 e a Instrução Normativa do INCRA nº 57/2009)32, sendo os principais: a) o
desrespeito ao direito à autoidentificação; b) entraves para a identificação do território;
c) restrições para convênios e contratações; d) aumento dos prazos para contestações e
introdução do efeito suspensivo.
Diante dessa conjuntura, no último período do governo federal tivemos

[...] um retrocesso das políticas de demarcação do território
quilombola e pequenos avanços em termos de educação, com a
construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola. Resultantes do parecer CNE/CEB nº 16/2012 e
da Resolução CNE/CEB nº 8/12 como os documentos normativos que
instituem essas diretrizes (LOPES, 2013, p. 19).

A educação escolar quilombola, uma das mais recentes modalidades da
educação brasileira, tem como marco legal suas Diretrizes Nacionais Curriculares. Este
tema será foco de discussão da próxima seção.
Em quase todos os estados brasileiros existem comunidades quilombolas, porém,
segundo a Fundação Cultural Palmares, só não se sabe da existência nos estados do
Acre, Roraima e no Distrito Federal e os estados com maior concentração dessas
comunidades são: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão e Pará, estima-se 1,17
milhão de quilombolas no Brasil.
A Bahia atualmente é um dos estados com maior número de comunidades
quilombolas. Pela estimativa do movimento quilombola, existem mais de 600
comunidades quilombolas distribuídas em 89 municípios do estado. Num levantamento

31

Esta Portaria Institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da
Fundação Cultural Palmares, também autodenominadas Terras de Preto, Comunidades Negras,
Mocambos, Quilombos, entre outras denominações congêneres, para efeito do regulamento que dispõe o
Decreto nº 4.887/03.
32

Esta Instrução Normativa regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.
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feito em 2010 pelo Projeto Integrado de Pesquisa GeografAR 33, foram identificadas 655
comunidades quilombolas na Bahia. Conforme dados atualizados pela Fundação
Cultural Palmares, em 25 de outubro de 2013, o estado tem 584 34 comunidades
certificadas como remanescentes de quilombos; entre essas, 35 pertencem ao Território
de Identidade do Velho Chico, sendo 13 localizadas em Bom Jesus da Lapa: Bandeira,
Barrinha, Bebedouro, Fazenda Jatobá, Fortaleza, Juá, Lagoa do Peixe, Nova Batalhinha,
Patos (Araçá, Cariacá, Patos, Retiro), Peroba, Rio das Rãs (Mumbuca e Sambambaia).

3.2 O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA NO OESTE BAIANO

O Município de Bom Jesus da Lapa está localizado no Território de Identidade
do Velho Chico, no Oeste Baiano. Este território abrange 16 municípios e ocupa uma
área de 46.384,80 Km², uma população de 370.102 habitantes, com 197.622 habitantes
na zona rural e 172. 480 habitantes na cidade, com densidade demográfica de 8,2
hab/Km², sendo uma região pouco povoada, bem abaixo da média do estado que é de
23,1 hab/Km².

Figura 1 – Mapa do Território de Identidade do Velho Chico 35 na próxima página.

33

―A Geografia dos Assentamentos na Área Rural (POSGEO/UFBA/ CNPq) que desde 1996 vem
juntando esforços para se compreender e analisar a questão agrária na Bahia. O GeografAR tem como
eixos deanálise as políticas públicas, a produção do espaço e os movimentos sociais no campo baiano,
buscando a articulação entre essas dimensões que dão materialidade e formas à questão agrária no Estado
da Bahia‖ (SANTOS; SILVA; GERMANI, 2011, p. 2).
34

Dessas comunidades, apenas seis são tituladas, ou tituladas parcialmente pelo governo federal ou
estadual: Barra, Bananal e Riacho das Pedras (Rio de Contas), Parateca e Pau D'Arco (Malhada/Palmas
de Monte Alto)34, Rio das Rãs (Bom Jesus da Lapa), Mangal e Barro Vermelho (Sítio do Mato), Tijuaçu
(Senhor do Bonfim) e Jatobá (Muquém do São Francisco).
35

Disponível em: http://www.lapprudes.com/apresenta%C3%A7%C3%A3o/. Acesso em: 14 abr. 2014.
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Dos dezesseis municípios do Território de Identidade do Velho Chico, Bom
Jesus da Lapa é o que mais se destaca, tanto pelo turismo religioso, como também por
ser o principal centro econômico, financeiro e comercial da região. Está localizado na
região Centro-Oeste do estado da Bahia, na zona fisiográfica do Médio São Francisco
(atualmente Território de Identidade do Velho Chico), a 773 km da capital baiana,
Salvador. Bom Jesus da Lapa limita-se ao norte com o município de Paratinga, a 75
quilômetros, ao sul com o município de Malhada, a 130 quilômetros; ao leste com o
município de Riacho de Santana, a 68 quilômetros; e ao oeste com o município de Serra
do Ramalho, a 49 quilômetros. Conforme o censo demográfico do IBGE de 2010, a
população do município era de 63.480 habitantes, contando 43.099 habitantes na zona
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urbana e 20.381 na zona rural, com densidade demográfica 15,11 (hab/Km²) e uma área
de 4.200,30km de extensão territorial.

A região de Bom Jesus da Lapa fazia parte da sesmaria de Antônio
Guedes de Brito (Conde da Ponte), em 1691, quando o português
Francisco Mendonça Mar, em sua peregrinação pelo sertão baiano
com duas imagens, uma do Cristo crucificado e a outra de Nossa
Senhora da Soledade, avistou um morro à direita do rio São Francisco,
onde na época existiam nas suas redondezas alguns currais de gado e
empregados do Conde da Ponte. O monge entrou no morro e colocou
a imagem do Bom Jesus em uma gruta e a de Nossa Senhora da
Soledade em outra, dando assim início à história do santuário de Bom
Jesus da Lapa (MACÊDO, 2008, p. 43).

Figura 02

Nota – Vista parcial da Torre do Morro de Bom Jesus da Lapa.
Foto: Dinalva de Jesus Santana Macêdo (2013).
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O arraial de Bom Jesus da Lapa foi elevado à categoria de vila pelo ato de 18 de
agosto de 1890, desmembrando de Urubu36, e atingiu à categoria de cidade pela lei
estadual nº 1682, de 31 de agosto de 1923, com a denominação de Bom Jesus da Lapa.
A cidade de Bom Jesus da Lapa ganhou notoriedade enquanto centro de
peregrinação, conhecida como a capital baiana da fé, por promover a 3ª maior festa
religiosa católica do Brasil, com um dos santuários mais importantes do Nordeste, ao
lado de Juazeiro e Canindé, ambos pertencentes ao estado do Ceará (STELL, 1996). E a
maior movimentação de romeiros é do início de julho a setembro, período em que
acontecem as três romarias: a Romaria da Terra, de 07 a 10 de julho, a Romaria do
Senhor Bom Jesus da Lapa, padroeiro da cidade, que se inicia em agosto e culmina no
dia 06 com uma procissão pela cidade, com a imagem do Senhor Bom Jesus e uma
missa solene marcando a despedida dos romeiros e a Romaria de Nossa Senhora da
Soledade, que é precedida por grandes preparações e visitas de peregrinos nas duas
primeiras semanas de setembro, e termina no dia 15 de setembro, com uma procissão
pela cidade com a imagem de Nossa Senhora e a celebração de uma missa (OLIVEIRA,
2008).
No que tange à educação superior, na cidade da Lapa existem 08 instituições de
ensino, sendo 03 públicas e 05 particulares37. Entre as públicas, a única que oferece
curso de formação de professores é a Universidade do Estado da Bahia – Departamento
de Ciências Humanas e Tecnologias (DCHT, Campus XVII),

38

criado há mais de 15

anos, que conta atualmente com os cursos de Licenciatura Plena em Pedagogia –
Docência Gestão de Processos Educativos e Administração e Graduação em Pedagogia
e Letras pela Plataforma Freire.
A UNEB tem contribuído significativamente com a formação de professores/as
da Educação Infantil e das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, tanto de Bom Jesus
como de diferentes municípios do Oeste baiano: Riacho de Santana, Igaporã, Santa

36

Bom Jesus da Lapa, naquela época, antes de se tornar um município autônomo, pertencia à freguesia de
Urubu, hoje cidade de Paratinga.
37

38

Fonte: MEC/Inep, 2010. In: Estatísticas dos municípios baianos, 2012.

O Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias originou-se do Núcleo Avançado de Ensino
Superior de Bom Jesus da Lapa – NESLA, implantado no município em 1997, após redimensionamento
da oferta de vagas do curso de Pedagogia, Habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º
Grau, proveniente do Centro Superior de Barreiras – CESB, que ocorreu em 18 de outubro de 1996,
mediante a Resolução Nº 104, emitida pelo Conselho Universitário – CONSU/UNEB.
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Maria da Vitória, Sítio do Mato, São Felix do Coribe, Ibotirama, Correntina, Serra do
Ramalho, Coribe, Jaborandi, entre outros. E as instituições de ensino superior
particulares oferecem cursos de graduação à distância e semipresenciais, com maior
concentração na área de educação.
Segundo os dados do Censo Educacional de 2012, do Instituto de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP), o município de Bom Jesus da Lapa possui 72 escolas
do Ensino pré-escolar (Educação infantil, sendo 06 particulares e 66 municipais), 84
Escolas do Ensino Fundamental (07 particulares, 05 estaduais e 72 escolas públicas
municipais) e 07 escolas do ensino Médio (03 particulares e 04 estaduais). E foram
matriculados em 2012, no Ensino Fundamental, 12.193 alunos (entre esses, 1.437 são
atendidos em escolas particulares, 1.764 em escolas estaduais e 8.992 alunos em escolas
públicas municipais), 2.634 alunos no ensino médio (225 sob a responsabilidade de
escolas particulares e 2.409 das escolas estaduais) e 2.109 alunos no Pré-escolar39
(sendo 360 alunos atendidos nas escolas particulares e 1.749 em escolas públicas
municipais).
Conforme dados fornecidos pela Coordenação de Diversidade, SEC/BA, de
março de 2012, acrescidos dos dados do setor do Censo Escolar de agosto de 2013, da
Secretaria Municipal de Educação do Município de Bom Jesus da Lapa, no estado da
Bahia existem 43540 escolas cadastradas no MEC como remanescentes de quilombos;
entre essas escolas, 12 estão localizadas no Município de Bom Jesus da Lapa. E
segundo o setor do Censo Escolar da Secretaria Municipal de Educação, em 2013 foram
matriculados 1.320 alunos nessas 12 escolas, sendo 224 alunos da Educação Infantil,
556 do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 540 do 6º ano do Ensino Fundamental à 8ª
série, os quais são atendidos por 28 docentes.
A seguir, caracterizaremos a comunidade quilombola de Araçá Cariacá, com a
sua respectiva escola e o Território Quilombola Rio das Rãs, destacando a comunidade
de Brasileira, de Rio das Rãs (Novo Rio das Rãs) e as suas escolas.

39

40

O Censo não fez a distinção entre creche e pré-escolar.

Além dessas 435 escolas classificadas como remanescentes de quilombos, existem mais 16 escolas
quilombolas na Bahia com anexo, isto é, escolas que estão localizadas fora das comunidades quilombolas,
mas que recebem alunos quilombolas.
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3.3 A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ARAÇÁ CARIACÁ: ASPECTOS
HISTÓRICOS, SOCIOCULTURAIS E ECONÔMICOS

A comunidade Quilombola de Araçá Cariacá está localizada à margem direita do
Rio São Francisco, nas terras da antiga Fazenda Volta, no município de Bom Jesus da
Lapa, aproximadamente a 20 km da cidade. Esta comunidade ocupa uma área de 9.240
hectares com 112 casas construídas pelo INCRA, com 98 famílias, pois algumas casas
ainda não são habitadas, com uma população em média de 422 pessoas. A comunidade
foi oficializada em 02 de fevereiro de 2001, como Área de Reforma Agrária–
Assentamento/Nova Volta–, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) e como ―remanescente das comunidades dos quilombos‖, através de Certidão
de Autorreconhecimento, expedida pela Fundação Cultural Palmares, publicada no
Diário oficial da União em 04 de junho de 2004.

A origem do nome se explica, segundo os moradores, pelas duas
fazendas que foram desapropriadas, a Fazenda Cariacá, que tinha
como proprietário Anísio Borges, e a Fazenda Araçá, de Rubens
Lucena. Daí a denominação da comunidade Araçá Cariacá. O nome
Araçá se deve aos pés de araçás que existiam na fazenda e Cariacá não
se sabe a origem, porém, se suspeita que seja de origem indígena ou
africana. Os moradores dessas fazendas se deslocaram para a atual
comunidade em 2002, após a construção das casas pelo INCRA
(MACÊDO, 2008, p. 41-42).

Com a permissão do encarregado da fazenda, os moradores de Araçá e Cariacá
podiam praticar a pesca, a caça, fazer plantações e criar animais sem serem
incomodados pelos fazendeiros, porém, a partir do final da década de 1980, eles
começaram a vivenciar intensos conflitos agrários com os fazendeiros Anísio Borges e
Rubens Lucena, que proibiram a construção de casas, o cultivo de suas roças, a caça, a
pesca e expulsaram muitas famílias que ocupavam secularmente as terras dessas
localidades. As relações de meeiro, posseiro e agregado sempre estiveram presentes na
comunidade, até quando o INCRA desapropria parte do território como área de Reforma
Agrária (SOUZA, 2007).
A Associação dos Pequenos Produtores de Araçá Cariacá foi fundada em 20 de
setembro de 1996, tendo em vista a organização político-social dos moradores e a luta
pela posse da terra. Com o apoio da Paróquia de Bom Jesus da Lapa e da Comissão
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Pastoral da Terra (CPT), através da Irmã Míriam Inês Bersch, do Padre Rosivaldo e do
Padre Roque, bem como do Movimento Estadual dos (as) Trabalhadores (as)
Assentados (as) Acampados (as) e Quilombolas da Bahia (CETA), da Central Regional
das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Oeste Baiano e do Partido dos
Trabalhadores (PT), por intermédio dos deputados Paulo Jackson41, Luis Alberto e
Walter Pinheiro, os moradores de Araçá e Cariacá persistiram na luta contra os
fazendeiros e conseguiram a posse da terra e a certificação da comunidade como
renascente de quilombos.
Presume-se, com base na memória social, que a origem da comunidade está
ligada à história de Roque Pereira de Castro, que nasceu no século XIX, por volta da
década de (1830), o qual era escravo da família Castro e Tanajura, da cidade de Caetité,
Bahia. Segundo a memória social, Roque foi vendido para a ―mata de café‖ (São Paulo),
resistiu para não ir: “morro, mas daqui não saio‖. Ele entra em uma mata, sobe em uma
árvore e tenta se enforcar com um cipó, fica ―molestado‖ e não pode ser levado para
São Paulo, depois se recupera, ganha a confiança do patrão e passa a ser encarregado da
Fazenda Volta. Essa resistência praticada pelo ancestral está presente na memória dos
quilombolas, que se reconhecem como filhos da terra, descendentes de Roque, numa
estreita relação de parentesco, tendo este como o principal modelo de luta e resistência e
de afirmação de suas identidades (MACÊDO, 2008)42.
Desde maio de 2008, está em processo de titulação coletiva pelo INCRA o
território quilombola Araçá/Volta constituído pelas seguintes comunidades: Araçá,
Cariacá, Cochos, Patos, Retiro e Pedras, totalizando uma população de 652 pessoas.
Este território abrange uma área de 18.904,6283 hectares, e se localiza à margem direita
do Rio São Francisco, com os seguintes limites: ao norte: a comunidade Quilombola
Lagoa do Peixe e a BA-160, ao sul a propriedade do Sr. Dionísio Batista de Souza, a
BA-160 e a Fazenda Santa Bárbara, ao leste: a propriedade da Senhora Célia Coutinho

41

Paulo Jackson nasceu em 08 de junho de 1952 na cidade de Caetité-Ba e faleceu em 19 demaio de 2000
em Moro do Chapéu.
42

Para um melhor aprofundamento sobre a história da comunidade e da luta dos moradores pela posse da
terra e do reconhecimento como remanescentes de quilombos, cf. MACÊDO, Dinalva de Jesus Santana.
O Currículo Escolar e a Construção da Identidade Étnico-Racial da Criança e do Adolescente
Quilombola: Um olhar reflexivo sobre a auto-estima. (Seção 3). Dissertação de mestrado defendida na
UNEB, Salvador, 2008. Ver também SOUZA, Shirley Pimentel de. Memória Social e Educação
Quilombola: O Caso do Quilombo Araçá/Cariacá/BA. Monografia de conclusão de curso da UNEB,
Bom Jesus da Lapa, 2007.
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Rocha, Bedeu e a Fazenda Santa Bárbara, e ao oeste o Rio São Francisco (MONTEIRO;
ANUNCIAÇÃO; CAPINAN, 2009).
É pertinente destacar que as comunidades de Patos, Pedras e Retiro foram
certificadas como ―remanescentes das comunidades de quilombos‖ pela Fundação
Cultural Palmares na mesma certidão de autorreconhecimento que foi certificada Araçá.
E a comunidade de Cocho ainda não é certificada como quilombola, pois entrou na luta
nessa segunda fase, quando os quilombolas reivindicam a titulação coletiva das terras de
todo o território. ―[...] Nesse processo, buscam também a inclusão da comunidade de
Capão de Areia que, na época do conflito, foi deslocada, ficando fora da certificação
como remanescentes de quilombos [...]‖ (ALMEIDA, 2010, p. 38).
Os quilombolas, buscando uma nova organização interna que pudesse melhor
definir a sua identidade, reorganizaram a Associação, a qual passou a ser denominada:
Associação União Quilombola de Araçá Cariacá, no entanto, oficialmente, ainda
continua com o nome de Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Araçá. A atual
presidente da Associação é Tomázia Maria da Silva43, que retornou ao cargo de
presidente em fevereiro de 2014.44 O mandato de cada gestão é de dois anos, que pode
ser renovado por mais dois. As assembleias acontecem no segundo domingo de cada
mês, para a discussão das demandas da comunidade, encaminhamentos e deliberações.
Apesar de ter ficado alguns meses sem realizar reuniões, devido à questão de saúde do
Senhor João Paulo, ex-presidente da Associação, é importante reconhecer que esta
organização político-social exerce um papel significativo na mobilização e luta dos
moradores e tem contribuído para a afirmação da identidade quilombola.
As atividades econômicas da comunidade são baseadas na agricultura, na criação
de animais, na apicultura e na pesca. A predominância é da agricultura (lavoura do
milho, feijão catador, mandioca, melancia e abóbora). O plantio é feito no sequeiro
próximo às residências, na época das chuvas, que varia de outubro a março. E nos
lameiros (nas vazantes do rio) plantam de maio a agosto, feijão carioca, batata doce,
abóbora, melancia e milho. Além da agricultura, da criação de animais e da pesca,
também são fontes de sustento e manutenção dos quilombolas, a aposentadoria rural, a

43

Antes do Sr. João Paulo, Tomázia assumiu a presidência na gestão 2011 e 2012.

44

Informação fornecida por uma liderança quilombola em maio de 2014.
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aposentadoria pela pesca, a cesta básica do Programa Fome Zero e o Programa Bolsa
Família do Governo Federal.
A comunidade não dispõe de iluminação pública, porém, existe energia elétrica
nas casas, os quilombolas não contam com transporte público, fazem usos de
transportes próprios, caronas em transportes escolares e entre vizinhos, recorrem aos
três ônibus dos quilombolas de Rio das Rãs que fazem linha para Lapa, utilizam
também de cavalos para se locomoverem e de transporte de tração animal. Na
comunidade também não existe saneamento básico, nem posto de saúde, apenas dois
agentes comunitários de saúde. Quando necessitam de atendimentos especializados, as
pessoas recorrem aos serviços médicos da cidade de Bom Jesus da Lapa e se dirigem
para outras cidades como: Guanambi, Barreiras, Goiânia, Brasília e Salvador.
Os quilombolas contam com dois poços artesianos, para o abastecimento de
água que é utilizada para cozinhar, lavar roupas, para os animais, aves, plantações e
limpeza em geral. E a água para beber é fornecida pelo caminhão pipa sob a
responsabilidade da Secretaria da Agricultura que vem de Bom Jesus da Lapa; algumas
pessoas armazenam água da chuva em casa e usam também da água do rio para o
consumo.
Através de conversas informais, podemos destacar que as tradições culturais
festejadas na comunidade (festas em espaços coletivos e ou nas residências dos
quilombolas) são: Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Santo Reis (06 de janeiro),
Santo Antônio (13 de junho), Nossa Senhora do Parto (15 de agosto), Cosme e Damião
(27 de setembro) e às vezes também é celebrada Nossa Senhora da Conceição (08 de
dezembro).
Existem três templos religiosos na comunidade. Um Centro Espírita, sob a
responsabilidade de Dona Natalina e duas igrejas, sendo uma católica e a Igreja
Adventista do Sétimo Dia. A maioria dos quilombolas se diz católica, e, segundo os
moradores, D. Natalina é uma das pessoas responsáveis pela celebração de Nossa
Senhora Aparecida, a padroeira da comunidade. E algumas pessoas que se dizem
católicas também participam das atividades religiosas do Centro Espírita.
Segundo os moradores, após o reconhecimento da comunidade como
quilombola, as suas qualidades de vida melhoram consideravelmente. ―A estrutura
melhorou, todo mundo tem em suas casas água encanada, tem energia, tem geladeira,
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tem um monte de coisa, então melhorou bastante, graças à Deus, devido ao movimento
que a gente vem acompanhando‖(DIÁRIO DE CAMPO, 15 abr. 2013).
Os quilombolas de Araçá Cariacá apontam outros benefícios que precisam
chegar à comunidade, tais como: iluminação pública, saneamento básico, posto de saúde
com qualidade no atendimento, fonte de geração de rendas, melhoria das estradas,
melhoria do ensino e da estrutura da escola e o término da escola nova (construção que
se encontrava parada na época do trabalho de campo).
No Território Quilombola Araçá/Volta existem duas escolas, uma localizada em
Araçá Cariacá e a outra na comunidade de Pedras/Fazenda Volta. A seguir,
apresentaremos a escola Municipal Araçá Cariacá, um dos lócus desta pesquisa.

3.3.1 Escola Municipal Araçá Cariacá

A institucionalização escolar ocorreu em 1983 na fazenda Araçá, após alguns
moradores mais velhos reivindicarem do poder público municipal, através de um
vereador, uma escola para os seus filhos estudarem. A escola começou a funcionar sob
um teto de ―latadas‖ e depois em ―casa de família‖, alugada pela Prefeitura Municipal
de Bom Jesus da Lapa. Durante 17 anos, os moradores contaram apenas com uma
professora, Maria Benes Rodrigues Lobato, nascida na localidade, que começou a
lecionar com 15 anos de idade, como professora leiga, a pedido dos pais.

Em fevereiro de 2003, a escola passa a funcionar na comunidade
Araçá Cariacá, durante seis meses em ‗casa de família‘, depois as
lideranças da comunidade fazem uma adaptação no galpão da
Associação União Quilombola de Araçá Cariacá, para que pudessem
organizar a escola. Nesse mesmo ano, a comunidade descobriu que o
nome da escola era de um antigo fazendeiro, aí se reuniu e exigiu da
Secretaria Municipal de Educação que mudasse o nome da escola.
Diante disso, passou a ser denominada Escola Municipal de Araçá
Cariacá (MACÊDO, 2008, p. 64).
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Figura 03

Nota- Escola Municipal Araçá Cariacá.
Foto: Dinalva de Jesus Santana Macêdo (2013).

A estrutura física da escola atual é de quatro salas de aula, uma cantina, uma
minúscula secretaria, onde funciona também a diretoria, dois sanitários para os/as
alunos/as, uma pequena área coberta, um pequeno pátio com piso de cimento grosso,
cujo espaço não é apropriado para recreação. A Educação Física é feita nos primeiros
horários da manhã e nos últimos da tarde, em uma área na frente da escola, com muita
areia, sem arborização ou quadra desportiva. Utiliza-se também o campo de futebol
próximo à escola para as aulas de Educação Física. A estrutura da escola é bastante
deficitária, não há espaço físico suficiente, nem apropriado para o desempenho das
atividades pedagógicas, particularmente para o planejamento de ensino e tampouco
atende às especificidades de uma comunidade quilombola.
Conforme dados da Secretaria Municipal de Educação, em 2013 a escola atendia
113 alunos/as nos turnos matutino e vespertino, distribuídos nos seguintes níveis de
ensino: creche, pré-escolar, 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental e 7ª e 8ª séries. Vale
ressaltar que à noite funciona o Ensino Médio com Intermediação Tecnológica
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(EMITec), que foi implantado na comunidade em 2011, o qual é uma extensão do
Colégio Estadual Monsenhor Turíbio, de Bom Jesus da Lapa. No entanto, como só tem
uma turma do 3º ano, os/as alunos/as que terminaram o Ensino Fundamental em 2012
estão cursando o Ensino Médio na Lapa.
As sete professoras que trabalham na Escola Municipal Araçá Cariacá, todas são
concursadas e têm formação em Pedagogia, Letras, Normal Superior, e uma estava
cursando Letras na Plataforma Freire/UNEB na Lapa. Entre as sete professoras, três têm
especialização (uma em História e Cultura Afro-Brasileira, outra em Gestão Escolar e a
outra especialização em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira). Todas as
professoras são concursadas, quatro têm regime de 40 horas e três com 20 horas, três
professoras moram na comunidade e quatro na cidade da Lapa.
As aulas iniciaram no dia 11 de março, e a merenda só chegou no dia 09 de abril
e deu apenas para 03 semanas, depois a escola ficou um mês sem merenda. Devido à
falta de merenda, às professoras não conseguiam manter os alunos na escola até o final
do horário das aulas. Para contornar essa situação, a escola suspendeu o intervalo e os
alunos saíam uma hora mais cedo pela manhã, às 10h30min e uma hora mais cedo no
turno vespertino, às 16h30min. No início do ano letivo, a escola não dispunha de
coordenação pedagógica, um mês após o início das aulas chegou uma professora para
desempenhar essa função. E por falta de auxiliar de serviços gerais, a limpeza da escola
era realizada pela merendeira e pela diretora. Segundo a direção, foi solicitado
oficialmente da secretaria Municipal de Educação esse profissional, bem como um
porteiro e/ou guarda para a escola.
A escola é mantida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) do Governo Federal, com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), através dos quais compra materiais didático-pedagógicos, materiais
permanentes e de limpeza.
Importa registrar que o novo prédio da escola em construção na comunidade, em
termos de espaço físico, contribuirá significativamente para o desenvolvimento das
atividades didático-pedagógicas. Segundo uma liderança da comunidade, a escola em
construção é fruto de uma caminhada de vários anos, de uma reivindicação feita desde
2005 à Fundação Cultural Palmares, junto ao MEC, INCRA e a Secretaria de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). ―Eu me lembro que foi em agosto de 2005,
quando eu e tantas outras lideranças daqui da região, nos reunimos lá em Brasília com a
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Fundação Cultural Palmares, ali a Palmares trouxe o MEC, o INCRA, a SEPPIR,
discutimos exatamente essa questão dos colégios quilombolas‖ (DIÁRIO DE CAMPO,
16 abr. 2013).

Figura 04

Nota – Novo Prédio da Escola Municipal Araçá Cariacá.45
Foto: Dinalva de Jesus Santana Macêdo (2013).

O novo prédio escolar tem seis salas de aula com 48 m² cada uma, uma sala para
reforço escolar, uma sala para o laboratório de informática, dois sanitários para
alunos/as , em cada um há quatro repartições com quatro vasos sanitários, sendo um
deste para alunos/as com necessidades especiais, um sanitário para professores/as e
direção, um banheiro com chuveiro próximo à cantina, um almoxarifado, uma cantina
grande, uma sala para biblioteca, uma sala para os/as professores/as, uma diretoria, uma
secretaria, uma passarela e alpendre ao redor de todas as salas, dois depósitos próximos
à cantina (um para guardar alimentos e outro para material de limpeza) e uma guarita.

45

Quando da escrita deste texto, uma liderança quilombola da comunidade nos informou que a escola
nova fora inaugurada no dia 10 de maio de 2014.
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A escola sempre foi valorizada pela comunidade e como foi ressaltado
anteriormente, a sua institucionalização foi resultado de reivindicação das pessoas mais
velhas, feitas ao poder público municipal. Com a nova conformação social, as
lideranças da comunidade lutam por uma escola, que venha atender às suas
especificidades quilombolas.

3.4 O TERRITÓRIO QUILOMBOLA DE RIO DAS RÃS: ASPECTOS HISTÓRICOS,
SOCIOCULTURAIS E ECONÔMICOS

O Território Quilombola de Rio das Rãs está situado no Centro-Oeste do Médio
São Francisco (atualmente Território de Identidade do Velho Chico), entre o Rio São
Francisco e o Rio das Rãs, aproximadamente a 64 km do município de Bom Jesus da
Lapa, no estado da Bahia. Este território ocupa uma área de 37.000 hectares, com 600
famílias e uma população estimada de 3.500 pessoas. O território atualmente é formado
por 08 comunidades quilombolas: Vila Martins, Brasileira, Rio das Rãs (Rio das Rãs I,
Novo Rio das Rãs, ou ainda Assentamento Rio das Rãs), Retiro, Exu, Capão do Cedro,
Mucambo e Riacho Seco, ―localidades que se identificam entre si, pelo parentesco, pela
cultura comum e pela origem racial‖ (SILVA, 1998, p. 24).
Segundo Silva (1998), Rio das Rãs foi fundado por duas ou cinco famílias que
teriam possivelmente fugido de algum empreendimento escravista da região de Bom
Jesus da Lapa, ou de escravos que estavam sendo transportados no início do século
XIX, de áreas distantes para a região cafeeira de São Paulo, via Rio São Francisco, que
conseguiram se evadir e amucambaram-se na localidade de Mucambo do Pau Preto, ou,
simplesmente Mucambo, lugar de difícil acesso, com muitas matas e animais ferozes,
onde essas famílias passaram a viver da caça, da coleta e de pequenas roças.
Após a expulsão ou saída dos marotos, isto é, dos portugueses que
reescravizaram parte desses indivíduos, com a luta pela independência do Brasil, por
volta de 1822, o povoamento do atual território de Rio das Rãs, abrangendo desde as
caatingas do Pau Preto até a margem do rio São Francisco, foi se constituindo
lentamente por meio do ―intercruzamento dos grupos familiares residentes no Mucambo
do Pau Preto e a aproximação destes com outros grupos de negros e índios que
habitavam as proximidades dessa região‖ (SILVA, 1998, p. 59). Acrescente-se, ainda,
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que a ampliação do território também se deu devido à seca que atingiu à caatinga onde
as primeiras famílias se assentaram.
O Quilombo Rio das Rãs enfrentou um violento conflito pela posse da terra,
envolvendo 300 famílias e Carlos Newton Vasconcelos Bonfim (Carlos Bonfim), da
cidade de Guanambi do estado da Bahia, que alegava ter comprado a Fazenda dos
Teixeira. Vários abusos foram praticados pelo ―fazendeiro‖ contra as famílias,
principalmente na fase mais violenta do conflito de 1981 a 1989, os moradores da
Fazenda de Rio das Rãs eram proibidos de circular livremente, plantar, caçar, pescar,
construir casas, as águas foram envenenadas, roças queimadas e casas derrubadas com
tratores. Muitas pessoas acabaram se mudando para São Paulo ou procurando serviços
em fazendas vizinhas.

O que mais complicou foi um homem que nós não gostamos de tá
falando o nome, o Carlos Bonfim [...], águas envenenadas por falta de
ética, aviões jogando veneno em cima das nossas casas, derrubando as
nossas casas com trator, então foi muito ruim, foi uma coisa muito
horrível (LIDERANÇA QUILOMBOLA, DIÁRIO DE CAMPO, 22
mai. 2013).

Diante desse embate, a Procuradoria Geral da República solicita de uma equipe
de pesquisadores, coordenada pelo antropólogo e professor José Jorge Carvalho da
Universidade de Brasília, a elaboração de um laudo pericial antropológico, sobre a
Comunidade Negra Rural de Rio das Rãs. Em 1993, a referida equipe conclui que Rio
das Rãs atendia aos preceitos do artigo 68 da Constituição Federal e reconheceu a
comunidade como remanescente de quilombos. Com base neste laudo, a Procuradoria
propôs uma Ação Civil Pública contra a União Federal e os invasores, que se diziam
donos das terras (CARVALHO, 1995).

No seu processo de organização interna, o grupo dos moradores [de
Rio das Rãs] fundou e registrou, legalmente, uma associação de
produtores. No desenrolar da luta, e com certeza, cada vez mais
acentuada, do direito que tem, constitucionalmente, discutiu a criação
de uma organização específica que, registrada, pudesse definir melhor
a sua identidade como remanescente de quilombo. A organização
passou a denominar-se ‗Associação Agropastoril e Quilombola do
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Rio das Rãs’46(DORIA; CARVALHO, 1995, p. 79, grifo dos
autores).

É pertinente sublinhar que as primeiras comunidades negras rurais que
utilizaram o artigo 68 da Constituição Federal, para pressionar o Estado brasileiro,
tendo em vista o reconhecimento e a titulação de suas terras, foram Rio das Rãs/BA e o
Quilombo Frechal, localizado no município de Mirinzal, no estado do Maranhão.
A população de Rio das Rãs contou com o apoio político e jurídico do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Bom Jesus da Lapa, do Movimento Negro Unificado da
Bahia, da Comissão Pastoral da Terra, da Igreja Católica, do Ministério Público Federal,
da Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco (FUNDIFRAN), da
Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra (CEDITER), além de outras instituições e
do apoio do deputado Alcides Modesto do Partido dos Trabalhadores (PT- BA)
(SILVA, 1998)47.
O projeto de desapropriação das terras para Reforma Agrária foi assinado pelo
presidente da República em janeiro 1995, e em dezembro de 1996 o INCRA emite a
posse de 23.000 hectares da área desapropriada. Após dois anos, em 1998, a
Superintendência do INCRA da Bahia assina o título de domínio das terras dos
quilombolas em nome da Associação Agropastoril Quilombola Rio das Rãs.
Posteriormente, a Fundação Cultural Palmares em 18 de julho de 2000 outorga o título
de propriedade à comunidade, a qual é certificada como remanescente de quilombos,
através de Certidão de Autorreconhecimento expedida pela Fundação Cultural
Palmares, publicada no Diário Oficial da União em 10 de dezembro de 200448.
A Associação Agropastoril Quilombola do Rio das Rãs tem aproximadamente
600 associados. O território conta com 04 casas comunitárias, localizadas nas
comunidades de Vila Martins, Brasileira, Rio das Rãs I e Capão do Cedro, para a
realização de assembleias e reuniões. Segundo informação de algumas lideranças, nos
dois últimos anos, as reuniões na associação tornaram-se menos frequentes, fato quelhes
46

Segundo informação de uma liderança quilombola, a associação foi fundada em 31 de dezembro de
1994.
47

Para informações mais detalhadas, Cf. SILVA, Valdélio Santos. Do mocambo do Pau Preto a Rio das
Rãs: liberdade e escravidão na construção da identidade negra de um quilombo contemporâneo, 1998.
(Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Bahia).
48

Dados atualizados pela Fundação Cultural Palmares em 25 de outubro de 2013.
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tem causado preocupações. Todavia, importa registrar que a associação tem
desempenhado um papel preponderante desde a sua fundação há quase duas décadas, na
luta pelos direitos quilombolas, bem como na afirmação de suas identidades. O atual
presidente da Associação Agropastoril Quilombola do Rio das Rãs é Manoel Arcanjo de
Almeida, liderança residente em Brasileira, que assumiu a gestão de junho de 2013 a
junho de 2015.
A economia local assenta as suas bases na agricultura de subsistência, na pesca e
criação de animais. A plantação é feita no sequeiro na época das chuvas (outubro a
março), através do cultivo de milho, feijão catador, abóbora, melancia e nos lameiros
nos meses de maio a agosto, com o cultivo de feijão catador, feijão de arranca, milho,
mandioca, melancia e abóbora.
Os animais de criação são o gado bovino e galinhas, atualmente existem
pouquíssimas ovelhas e cabras por causa das roças que são cercadas com 04 fios de
arame, o que não protege as plantações desses animais.
O Programa Bolsa Família e as aposentadorias rurais são fontes de renda que
ajudam na manutenção das famílias e contribuem para a criação de pequenos serviços e
comércios como padarias, armazéns e bares. Ademais, a educação escolar que conta
com professores quilombolas e o trabalho temporário dos jovens na cana-de-açúcar e na
colheita de laranja em São Paulo e Paraná, também vêm colaborando na economia do
quilombo de Rio das Rãs (SILVA, 2010). Ademais, a cesta básica fornecida pela
Fundação Cultural Palmares, em média 04 vezes ao ano, é um complemento na
alimentação dos quilombolas.
Existem no território três ônibus dos próprios quilombolas que fazem linha para
a Lapa, de segunda a sábado, com exceção de feriados, cada ônibus assume a linha em
dias diferentes. As pessoas também utilizam transportes próprios (carros e motos) e de
caronas em transportes de vizinhos para se deslocarem para a Lapa.
No quilombo, a população enfrenta dificuldades com o abastecimento de água.
Em Brasileira há dois poços artesianos, e apenas um funciona, e na comunidade de Rio
das Rãs há 03 poços artesianos desativados, o abastecimento de água para essa
localidade vem de um poço da Vila Martins. A água é bastante salobra e é utilizada para
cozinhar, fazer limpeza, lavar roupas, para os animais e plantações. As pessoas bebem
água do Rio São Francisco, da chuva, que é armazenada em caixas, baldes e tambores,
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também pegam água ―potável‖ em Bom Jesus da Lapa, quando vão à cidade, e
esporadicamente um caminhão pipa fornece água da Lapa para o consumo.
Como na comunidade de Araçá Cariacá, os quilombolas de Rio das Rãs também
não dispõem de iluminação pública, de saneamento básico, tampouco de serviços
médicos, apenas contam com 05 agentes de saúde. Quando necessitam de tratamentos
especializados que não encontram em Bom Jesus da Lapa, a população de Rio das Rãs
recorre a outras cidades como: Barreiras, São Paulo, Guanambi, Salvador, Brasília e
Goiânia. Acrescente-se a essa situação a preocupação das pessoas em deslocar alguém
quando adoece para a cidade, devido ao estado precário em que se encontram as
estradas dentro do quilombo e da rodovia BA 160 via Bom Jesus da Lapa.
No Quilombo existem 05 igrejas, sendo 01 católica em Brasileira e 04 igrejas
evangélicas: a Mundial do Poder de Deus em Vila Martins, a Assembleia de Deus em
Rio das Rãs e Brasileira, a Igreja Pentecostal Deus é Amor e a Cristo Vive em
Brasileira. Segundo informações dos quilombolas, a quantidade de evangélicos dessas
igrejas está crescendo. Em Brasileira o número de evangélicos também é grande e na
localidade de Rio das Rãs a população é predominantemente evangélica (DIÁRIO DE
CAMPO, 07 jun. 2013).
Atualmente o Quilombo conta com dois Centros de Jurema e ou Umbanda, o dos
seguidores do Senhor Andrelino49, que fica localizado em Papaconha, uma localidade
perto do Exu e o Centro ―Espírita‖ do Senhor Osvaldo Arcanjo de Oliveira, localizado
em Brasileira. Tanto alguns católicos, como os que deixaram de frequentar as igrejas
evangélicas também vão aos Centros ―Espíritas‖.
Cada comunidade dentro do território tem o seu padroeiro. Na comunidade de
Rio das Rãs o padroeiro é São João, na localidade de Exu, é o Divino Espírito Santo, e
em Brasileira é São Sebastião. ―Escolheram São Sebastião para padroeiro por causa da
luta daqui, porque São Sebastião foi um Santo guerreiro, foi torturado e lutava pelo
povo‖ (DIÁRIO DE CAMPO, 21 maio 2013).
Além dessas tradições, uma liderança quilombola nos informa de outras que são
realizadas nas comunidades: ―a reza do menino Deus, a reza da Lapinha no Natal, a
capoeira, samba de roda e músicas culturais com o professor Zezinho‖50 (Banda
49

―O mais proeminente curador da região, o falecido Andrelino Francisco Xavier, de Rio das Rãs, era
querido e respeitado em todo o território‖ (SILVA, 2010, p. 74).
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Quilombo de Rio das Rãs) (Diário de Campo, 13 de junho de 2013). Este Centro
Cultural localizado em Brasileira, fundado pelo professor Zezinho, que envolve a Banda
Quilombo, tendo em vista a preservação das tradições culturais e afirmação da
identidade étnico-racial dos quilombolas, desenvolve atividades de teatro, dança,
capoeira, samba e músicas para adultos, crianças e jovens, incluindo alunos da escola.
As lideranças reconhecem que melhorou bastante a qualidade de vida da
população, a estrutura da comunidade, a representação dos quilombolas no poder
público municipal, porém, destacam a importância de continuar lutando pelos seus
direitos, por políticas públicas e pela melhoria da qualidade da educação, para incluir a
história da comunidade no currículo escolar, como podemos ilustrar, através das
narrativas a seguir: ―[...] Avançamos bastante, este ano, pela primeira vez na
comunidade conseguimos eleger um vereador. Precisamos lutar pelos nossos direitos,
água potável, posto de saúde, estradas‖ (LIDERANÇA QUILOMBOLA, DIÁRIO DE
CAMPO, Brasileira, 13 jun. 2013).

O que precisa melhorar são essas questões de políticas públicas,
precisamos de uma quadra, de um parquinho para as nossas crianças,
de um espaço para reuniões grandes, têm as salas de aulas, mas não
tem um auditório, precisamos de infraestrutura, melhorar a qualidade
da água, melhorar a qualidade do material didático e incluir a história
da comunidade no currículo escolar (LIDERANÇA QUILOMBOLA,
DIÁRIO DE CAMPO, Brasileira, 16 mai. 2013).

No Quilombo Rio das Rãs existem três escolas, a Escola Municipal Quilombola
Emiliano Joaquim Vilaça, localizada em Brasileira, a Escola Municipal Elgino Nunes
de Souza, situada na comunidade Rio das Rãs I, ou Novo Rio das Rãs e a Escola
Municipal Francisco Xavier, situada na localidade de Exu. A seguir, apresentaremos as
duas primeiras, lócus investigativo de nossa pesquisa.

50

Moisés Cândido da Silva, conhecido como professor Zezinho, foi o primeiro professor da Escola
Municipal de Brasileira, que sempre se preocupou com a preservação e a valorização da cultura local.
Durante 16 anos lecionou na comunidade, como professor leigo, e depois de uma década, retornou para a
escola para assumir o cargo de vice-diretor.
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3.4.1 Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça

A Escola Municipal de Brasileira começou a funcionar em 1987 com o professor
Zezinho. Após a inauguração do prédio novo em 27 de agosto de 2011, através
devotação realizada entre os pais, alunos e algumas lideranças da comunidade, sob a
coordenação da diretora, a escola passa a ser denominada Escola Municipal Quilombola
Emiliano Joaquim Vilaça.

Figura 05

Nota – Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça.
Foto: Dinalva de Jesus Santana Macêdo (2013).

Ao buscarmos informações sobre a origem do nome da escola, algumas
lideranças nos relataram que o Senhor Emiliano Joaquim Vilaça era um homem muito
bom, ―rico de gado e de nome‖, pois era respeitado na região e sempre arrumava
serviços para as pessoas poderem sustentar as suas famílias, principalmente na época da
fome. Foi uma pessoa importante, que apoiou a luta dos quilombolas contra o
fazendeiro e os encorajava, dizendo: ―nós temos que ganhar essa [causa] porque o
direito é nosso‖ (DIÁRIO DE CAMPO, 08 jun. 2013).
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A estrutura física da escola é boa, são seis salas de aulas bastante espaçosas,
diretoria, secretaria, sala de professores, sala de computação, porém os computadores
não estão instalados, sala de leitura, que funciona como biblioteca para organizar os
livros, uma sala de almoxarifado, cantina, um banheiro dentro da cantina para o uso do
pessoal de serviços gerais, dois sanitários para alunos/as, com três repartições cada um,
sendo que uma dessas é para o uso de alunos/as com necessidades especiais, dois
sanitários para professores/as, uma área grande coberta, que os/as professores/as
chamam de pátio, para a realização de atividades comemorativas, reuniões com pais,
eventos da escola etc. Porém, a escola não possui auditório, nem quadra esportiva.
A escola funciona nos três turnos e atende alunos/as de Brasileira e Vila Martins,
da creche, pré-escolar, do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental e 7ª e 8ª séries,
totalizando 213 alunos/as. No noturno funciona também uma turma do TOPA –
Programa Todos pela Alfabetização. Esse programa foi criado pelo Governo da Bahia
em 2007 para Jovens (acima de 15 anos), adultos e idosos não alfabetizados. A
implementação é feita em parceria com prefeituras municipais e entidades dos
movimentos sociais e sindicais, universidades públicas e privadas.
Devido à falta de professores/as, as aulas só iniciaram em 19 de março de 2013,
no entanto, no calendário do município constava o início destas para o dia 04 de março.
As professoras contratadas da escola de Brasileira como da escola da comunidade de
Rio das Rãs foram indicadas por um vereador do Quilombo. ―O vereador indicou 03
professoras que já trabalhavam na escola e mais duas que não trabalhavam na
comunidade, inclusive uma professora não tinha experiência de magistério‖ (DIÁRIO
DE CAMPO, 20 mai. 2013). Essas professoras contratadas não participaram da jornada
pedagógica que aconteceu antes do início das aulas, pois os contratos foram até o final
de novembro e só foram recontratadas em março. Na época da pesquisa de campo,
algumas dessas professoras e o motorista do transporte escolar já estavam há três meses
sem receber salário.
Dos nove professores que trabalham na escola, apenas um é do sexo masculino.
Quatro são concursados e cinco contratados, oito têm carga horária de 40 horas, e um
com 20 horas. Quatro professores são da comunidade e dois da Lapa, dois de Riacho de
Santana e um de Caetité. Entre os professores quatro têm formação em nível superior
(Letras, Pedagogia Biologia e Geografia), um desses tem especialização em Língua
Portuguesa. E cinco professores com formação em nível médio (magistério e/ou
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formação geral), entre esses quatro estão fazendo graduação à distância em Pedagogia,
História e Letras pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR).
A escola conta com três porteiros, três pessoas de serviços gerais para fazer o
trabalho de limpeza e uma merendeira para o turno matutino e vespertino, o noturno não
dispunha desse profissional. Na época da pesquisa de campo, os/as alunos/as estavam
com três semanas sem merenda, fato que dificulta o trabalho dos/as professores/as até o
último horário das aulas. A escola também não dispunha de coordenação pedagógica,
um professor estava aguardando a Secretaria Municipal de Educação enviar um
substituto para assumir as suas aulas para que ele pudesse desempenhar essa função.
Os/as professores/as fazem uso do mimeógrafo para a produção de cópias de
textos e de atividades didático-pedagógicas. No entanto, a escola conta com duas
impressoras que não estavam funcionando, pois a Secretaria ainda não tinha
disponibilizado um técnico para a instalação.
Alguns/mas alunos/as de Brasileira estão cursando o Ensino Médio com
Intermediação Tecnológica (EMITec) em Rio das Rãs e outros/as que concluíram a 8ª
série em 2010, estão aguardando a implantação dessa modalidade de ensino na escola
da comunidade. Durante a pesquisa de campo, presenciei os/as alunos/as do EMITec do
turno noturno, retornando a pé com o uso de lanternas para as suas residências em
Brasileira. Além dos perigos a que estão expostos, como cobras, cachorros, lacraias,
tinham que enfrentar a areia e as péssimas condições da estrada, para continuar
estudando e concluir a educação básica, um direito inalienável que lhes precisa ser
garantido pelo Estado brasileiro.
Mesmo enfrentando tantas condições adversas, é importante registrar que
algumas jovens ex-alunas das escolas de Brasileira e de Rio das Rãs estão cursando
Administração e Pedagogia na UNEB em Bom Jesus da Lapa, fato que ratifica a
importância que a educação escolar assume na vida dos quilombolas.
A manutenção da escola de Brasileira e a de Rio das Rãs também é feita pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Governo Federal, com
recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PPDE), através dos quais adquirem
materiais permanentes, materiais didático-pedagógicos e de limpeza.

81

3.4.2 Escola Municipal Elgino Nunes de Souza

Em 2000, com o deslocamento dos quilombolas para a localidade de Rio das
Rãs, a Escola Municipal Nova Vista, da Beira do Rio, passa a funcionar em uma casa de
taipa em Brasileira, atendendo alunos de Rio das Rãs, uma vez que esta localidade não
dispunha de um local para a escola. Em 2004, com recursos do PDDE (Programa
Dinheiro Direto na Escola), foi construído um prédio com duas salas de aula, uma
secretaria e 2 banheiros, onde começou a funcionar a escola em 2005. Este espaço
mostrou-se insuficiente para atender aos alunos; assim, a Associação Agropastoril e
Quilombola do Rio das Rãs disponibilizou a casa comunitária com mais duas salas e
uma cozinha.

Figura 06

Nota – Escola Municipal Elgino Nunes de Souza.
Foto: Dinalva de Jesus Santana Macêdo (2013).

Em 2008, a escola passa a funcionar no prédio novo com o nome Escola
Municipal Elgino Nunes de Souza51. O nome escolhido é uma homenagem a um senhor
da comunidade, que, segundo uma das lideranças quilombolas, era muito honesto,
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Segundo informação da diretora em maio de 2014, o nome da placa na frente do prédio mudou para
Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, no entanto, a mesma continua no MEC com o nome Escola
Municipal Nova Vista (a escola recebeu este nome desde quando funcionava na fazenda na Beira do Rio).
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conselheiro e querido, o qual foi encarregado da fazenda na época de Celso Teixeira,
antes de Carlos Bonfim, portanto, na época da luta já havia falecido (DIÁRIO DE
CAMPO, 08 jun. 2013).
A estrutura da escola é de 06 salas de aulas, diretoria, sala de leitura e sala de
informática que estavam sendo utilizadas como salas de aulas, tendo em vista que o
laboratório ainda não estava funcionando, uma sala para a vice-diretoria e a
coordenação pedagógica, secretaria, sala de professores/as, sala de arquivo, dois
sanitários para alunos/as, sanitário para professores/as, almoxarifado, cantina, área de
serviço, depósito para alimentos, uma área coberta (pátio), para a realização de
atividades recreativas e eventos. Ao lado da escola tem uma quadra esportiva, que é
utilizada para aulas de Educação Física e outras atividades desportivas tanto da escola
como da própria comunidade.
Das doze escolas quilombolas do município de Bom Jesus da Lapa, a Escola
Municipal Elgino Nunes de Souza é a que atende maior número de alunos/as. Conforme
dados da Secretaria Municipal de Educação, em 2013, a escola tinha 256 alunos/as,
distribuídos nos três turnos, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II, das
comunidades de Rio das Rãs, Retiro, Mucambo e Batalhinha52. Na escola também
funcionam 03 turmas (1º, 2º e 3º ano) do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica
(EMITec), que atendem alunos/as de Rio das Rãs e das comunidades de Brasileira,
Batalhinha e Capão do Cedro.
Assim como Brasileira, em Rio das Rãs, devido à falta de professores/as, o ano
letivo iniciou no dia 19 de março, com 15 dias de atraso do calendário oficial do
município. A escola contava com 10 professores; após o início das aulas, uma
professora que lecionava no 5º ano do Ensino Fundamental, por problemas familiares
desistiu da sua função. Esses alunos estavam sendo atendidos pela diretora e o vicediretor, uma vez que a escola não tinha professor disponível para assumir a turma.
Dos nove professores da escola, apenas um é do sexo masculino, quatro são
concursados e cinco contratados, oito têm carga horária de 40 horas e um tem 20 horas.
Três professores são da comunidade, um de Batalhinha, dois professores são da Lapa e
três de Riacho de Santana. Entre os professores, três têm formação em nível superior
(Licenciatura em Matemática, em História e Pedagogia) e seis têm formação em

52

Esta comunidade quilombola fica localizada próxima ao Território de Rio das Rãs.
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magistério do nível médio, dentre esses, um está cursando Letras na UNEB pela
Plataforma Freire e outro Graduação à Distância em História também pela UNEB.
A escola dispunha de três merendeiras, três porteiros, três funcionários de
serviços gerais e um motorista para o transporte dos/as alunos/as.
Assim como foi constatado em Araçá Cariacá e em Brasileira, em Rio das Rãs, a
falta de merenda também influencia na dinâmica do trabalho escolar. Outro fator que
também interfere nesse processo é a falta de água na escola, pois sem água não tem
como preparar a merenda, fazer a limpeza da escola, o uso dos sanitários, com isso o
período das aulas é reduzido, principalmente pela manhã, turno de estudo dos alunos da
educação infantil.
Quem abastece a escola com água potável é a Prefeitura Municipal de Bom Jesus
da Lapa, porém, o abastecimento é feito por um carro-pipa em média de dois em dois
meses; na falta de água para o consumo, os/as alunos/as trazem de suas casas para
beber.
Essas dificuldades vivenciadas pelos quilombolas, tanto de Araçá Cariacá, como
do Território Quilombola de Rio das Rãs, no âmbito de serviços básicos estruturais de
suas comunidades, como das escolas, ilustram a grande dívida histórica que o Estado
brasileiro tem para com essas populações, e exige a urgência de investimento em
políticas públicas, tendo em vista melhorar a qualidade de vida e da educação desses
sujeitos.

O percurso histórico das comunidades quilombolas no Brasil está
marcado por um conjunto de negação no campo das subjetividades,
dos direitos sociais e humanos, do Estado enquanto promotor da
cidadania através de políticas. A negação também atinge o direito do
conhecimento da própria história e origem, o direito a uma educação
que expresse demandas dessa população e contribua para uma
inversão positiva do estigma construído sobre os quilombolas
brasileiros (OLIVEIRA, 2013, p. 23).

Vimos, ao longo desta seção, que as lideranças quilombolas tanto de Araçá
Cariacá, como as de Rio das Rãs, além de lutarem pela posse das terras e do
reconhecimento dos seus territórios como quilombolas e pela melhoria da qualidade de
vida em suas comunidades, reivindicam também a melhoria da educação e a inclusão de
suas histórias e culturas no currículo escolar. Na seção 5, aprofundaremos sobre essas
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questões, ao tratamos da educação escolar nas comunidades sob o olhar dos pais e das
lideranças locais.
A seguir, discutiremos sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais e sobre a
Educação Escolar Quilombola, perpassando pelo processo de elaboração das Diretrizes
Curriculares Nacionais, como também das Diretrizes Curriculares do Estado da Bahia
para essa modalidade de educação.
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4 EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: UMA MODALIDADE
ESPECÍFICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA

Nesta seção buscaremos situar alguns dos referenciais teóricos a partir dos quais
serão conduzidas as nossas análises. Nesse sentido, a discussão se inicia com a temática
da Educação das Relações Étnico-Raciais, destacando a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no tocante
ao tema da Pluralidade Cultural, a Lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da educação básica, as suas
Diretrizes Curriculares correlatas e o Plano Nacional de Implementação dessas
diretrizes. Em seguida, discorremos sobre a Educação Escolar Quilombola, examinando
suas Diretrizes Curriculares Nacionais, como também o processo de elaboração das
Diretrizes Curriculares do Estado da Bahia para essa modalidade de educação. Aborda,
ainda, as categorias analíticas que balizam as nossas análises e discussões:
multiculturalismo,

interculturalidade,

currículo,

educação,

diversidade,

cultura,

identidade e diferença.

4.1 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: REFLEXÕESACERCADE
UMA EDUCAÇÃOANTIRRACISTA

Historicamente as políticas de educação brasileira têm sido balizadas pelos
ideais da modernidade que têm a cultura branca europeia como a única detentora do
saber, conhecimento e ―civilidade‖, desconsiderando a diversidade cultural que faz parte
da nação brasileira, perpetuando através dessa ideologia uma sociedade excludente,
racista e discriminatória. ―A grande dificuldade aqui é aceitar outros mundos sócioculturais [sic] com valores distintos e comportamentos próprios àqueles valores‖
(SANTOS; LUZ, 2007, p. 83).
A partir da redemocratização do País na década de 1980, os movimentos sociais
em especial o movimento negro, os/as educadores/as e os/as pesquisadores/as negros/as
e não negros/as, de forma mais contundente, denunciam as politicas educacionais
brasileiras universalistas e racistas e levantam a bandeira em prol de uma educação
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antirracista, que tenha a diferença como uma riqueza nas políticas curriculares, nas
práticas pedagógicas e nos programas de formação de professores/as.

Consideramos que as políticas universalistas são medidas
indiscutivelmente importantes em qualquer sociedade, mas que têm
limites em se tratando de grupos submetidos a desigualdades
específicas. Depositar nas políticas universalistas a tarefa de
tratamento das desigualdades raciais é se recusar a enxergar que a
condição racial dos indivíduos determina realidades específicas,
produzindo distâncias sociais entre brancos e negros, nos mais
distintos espaços da sociedade (QUEIROZ, 2009, p. 197).

Como assinala Arroyo (2010), quando analisamos políticas públicas educativas,
não podemos ver o Estado apenas como o único agente político. Os coletivos diversos
(de gênero, de etnia, de classe, do campo, das periferias, etc), estão presentes na
sociedade, como sujeitos sociais e políticos, lutando por mudanças e melhorias. Nesse
sentido, é preciso superar as visões ingênuas e despolitizadas das análises de políticas
públicas e levar em conta os complexos processos políticos travados na sociedade, pois
esses sujeitos não se veem conformados como meros destinatários, eles reinventam a
política, o Estado e a sua função.
Diante desse cenário, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9.394/96, a questão da diversidade53 começa a ganhar espaço no campo da política
educacional brasileira, quer seja nos documentos oficiais elaborados pelo MEC, quer
seja em pesquisas desenvolvidas sobre essa problemática nas escolas. Mesmo que o
tema da diversidade seja tratado de forma genérica e abrangente no texto legal, com
exceção da abordagem dada à educação escolar indígena, já se pode considerar um
avanço, em relação ao conjunto das legislações educacionais anteriores, em particular,
quando se trata da Lei 5.692/71. ―Ao reconhecer que as ‗manifestações culturais‘
também são formativas para o indivíduo, abre perspectiva, desse modo, para que se leve
em conta às especificidades dos diferentes grupos sociais‖ (NASCIMENTO, 2010, p.
230). No entanto, ―reconhecer a diversidade cultural sem romper as dicotomias abissais
dos coletivos humanos será um aparente reconhecimento da diversidade‖ (ARROYO,
2014, p. 114).
53

―[A] preocupação por uma educação que respeite a diversidade cultural emergiu de modo original na
América Latina. Especialmente a partir dos anos cinqüenta, os movimentos de ‗cultura popular‘ – e que
posteriormente vieram a ser denominados de ‗educação popular‘– contribuíram significativamente para
promover processos educativos a partir dos componentes culturais dos diversos grupos
populares‖(FLEURI, 1999, p. 278).
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A perspectiva multicultural de educação, voltada para a diversidade cultural no
cotidiano escolar, adquire relevância na política curricular brasileira no final da década
de 90, com a inclusão da Pluralidade Cultural, como tema transversal nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, PCN, reconhecendo e valorizando as características étnicas e
culturais dos diferentes povos que constituem a sociedade brasileira; porém, a
diversidade ainda é ―[...] tratada como diferenças étnico-raciais que se realizam em
convivência harmoniosa‖ (SILVA, 2007, p. 499).

[...] A questão da diversidade sociocultural diz respeito à formação
teórica, de caráter histórico, antropológico e sociológico, mas também
a processos complexos de opção ética e política dos profissionais e
das instituições (COSTA; MESSEDER, 2010, p. 11).

Canen (2000), buscando analisar a questão da Pluralidade Cultural nos
PCN,versão preliminar do 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental,a partir de uma
perspectiva intercultural crítica, ressalta que a pluralidade cultural deve ser trabalhada
no interior de todas as áreas do conhecimento e não apenas como um tema transversal,
pois corre o risco de se tornar tênue e invisível e acabar se reduzindo a um ―imperativo
moral‖ aceito no currículo formal, e não materializado nas práticas curriculares das
escolas. Porém, segundo a autora, é necessário sublinhar que essa proposta curricular é
um avanço no tocante à educação multicultural, pois reconhece que a pluralidade
cultural deve ser tratada no âmbito da educação formal.
Segundo Canen (2000), no documento aparecem contradições entre o discurso
da pluralidade cultural e as expressões ―adolescentes‖, ―crianças‖, ―criança‖, ―aluno‖ e
―alunos‖, pois essas categorias são tratadas de forma homogeneizadora, a-histórica,
abstrata e descontextualizada das marcas identitárias plurais, como gênero, classe social,
raça, padrões socioculturais, inserção histórica, etc., e parece não incluir os docentes e
discentes na problemática da pluralidade identitária. A diversidade é tratada em um tom
narrativo, como se fosse apenas constituída por fatos históricos, ritos e costumes, o que
acaba reduzindo a pluralidade à perspectiva macro, como ―estando lá, mas não aqui‖ no
cotidiano das escolas. A perspectiva predominante de educação multicultural no
documento é a ―[...] que privilegia a abordagem de ‗feira de culturas‘, de conhecimento
de padrões culturais plurais‖, tendo em vista a aceitação interpessoal, em uma linha
fenomenológica, o que acaba por reforçar a homogeneidade cultural (CANEN, 2000, p.
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144). Portanto, não se deve limitar a diversidade cultural a uma questão de
reconhecimento, de celebração e tolerância para com as diferenças, tampouco como um
tema transversal, pois esta deve ser trabalhada na escola em todos componentes
curriculares, de maneira contextualizada, crítica e politizada.
Para Silva, Ferreira e D. Silva (2013), a inclusão do tema Pluralidade Cultural
nos PCN trouxe poucas mudanças para a questão étnico-racial, especificamente por dois
motivos:
O primeiro motivo é que a inclusão desse tema no currículo não veio
acompanhada de transformações nas estruturas de poder do Estado. O
segundo motivo refere-se ao fato de que os PCN fazem parte de um
conjunto de medidas do Governo da época que respondiam à lógica
neoliberal de alinhamento da sociedade brasileira às exigências dos
países centrais. Nessa linha de raciocínio, a mera inclusão do tema
Pluralidade Cultural restringiu-se à oficialização da diferença, pois
não provocou as mudanças estruturais necessárias para a promoção de
uma educação antirracista (p. 264).

Importa destacar que a educação sempre foi uma bandeira de luta do movimento
negro e a sua relação com a cultura foi inaugurada nas práticas e propostas do
movimento de protesto do Teatro Experimental do Negro54. A questão da educação é
colocada como prioridade na luta do movimento negro pós-78, que vem buscando
combater o preconceito e a discriminação racial na sociedade e nos sistemas de ensino
(GONÇALVES; SILVA, 2000).
A partir da III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial,
Xenofobia e Intolerância Correlatas, promovida pela Organização das Nações Unidas
(ONU), realizada no período de 31 de agosto a 8 de setembro de 2001 em Durban na
África do Sul, aprofunda-se o debate sobre educação, preconceito, discriminação,
diversidade cultural e políticas de ações afirmativas.

A III Conferência Mundial Contra o Racismo (2001), em Durban,
África do Sul, pautou e aprofundou o debate sobre diversidade
cultural. Nela, as organizações do movimento negro [e quilombola]
dedicaram atenção especial sobre educação, na qual apontaram as
seguintes demandas: incluir nos critérios de avaliação dos livros
didáticos a incidência de visões estereotipadas e preconceituosas sobre
a população negra; a implementação de políticas que garantam o
acesso e permanência da população negra nas universidades; a revisão
54

O TEN foi fundado em 1944 no Rio de Janeiro, por Abdias do Nascimento e teve como objetivo a
valorização do negro no teatro e na criação de uma nova dramaturgia.
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do currículo da Educação Básica, visando a inclusão da história e da
cultura africana e dos afro-brasileiros; a parceria do Estado com as
organizações do movimento social para a formação dos educadores; e
a nomeação de representantes da temática indígena e negra para o
Conselho Nacional de Educação (OLIVEIRA, 2013, p, 43).

A Conferência foi um marco histórico para as políticas de ações afirmativas no
Brasil, pois, até essa data, ―o grosso‖ das ações do governo federal no terreno social
restringia-se quase que exclusivamente ao combate à pobreza, sem levar em
consideração o caráter ―racial‖ das desigualdades do País (GUIMARÃES, 2003).
Com o Programa Brasil sem Racismo, apresentado à sociedade brasileira pelo
Presidente Luís Inácio Lula da Silva55 no início do seu primeiro mandato, as questões
raciais ganham novas perspectivas, em especial no campo da Educação das Relações
Étnico-raciais, a partir da Lei 10.639/03, a qual já foi ressaltada no inicio deste trabalho.
Para adequar as estruturas do Estado brasileiro a essas novas exigências, foi
criada em 21 de março de 2003 a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade
Racial (SEPPIR)56, e no âmbito do Ministério da Educação e Cultura, em fevereiro de
2004, cria-se a Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade
(SECAD/MEC57).

A tarefa da nova secretaria é articular as competências e experiências
desenvolvidas, tanto pelos sistemas formais de ensino como pelas
práticas de organizações sociais, em instrumentos de promoção da
cidadania, da valorização da diversidade e de apoio às populações que
vivem em situações de vulnerabilidade social (BRASIL, 2005, p.5).

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Educação, através da Resolução
CNE/CP nº 1/2004, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 22 de junho de
55

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva governou o Brasil por dois mandatos (de 2003 a 2006 e de 2007
a 2010).
56

A função da SEPPIR é articular as várias políticas, dispersas por diferentes ministérios, fundações e
secretarias.
57

A partir de 2011, a secretaria passou por transformações e a palavra inclusão foi incorporada, sendo
denominada de Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI),
que em articulação com os sistemas de ensino tem a função de implementar políticas educacionais na
seguintes áreas: alfabetização e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos
humanos, educação quilombola, educação escolar indígena, educação do campo, educação especial e
educação das relações étnico-raciais.
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2004, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Essas
Diretrizes, (explicitadas no Parecer do CNE/CP 03/2004), estabelecem orientações de
conteúdos a serem incluídos, trabalhados e também as necessárias modificações nos
currículos escolares, em todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica,
tanto para os estabelecimentos de ensino públicos como particulares.
Para a implementação dessa política curricular nas escolas,

[...] não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz
européia por um africano, mas de ampliar o foco dos currículos
escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica
brasileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos
estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as
contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos
descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e européia. É
preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido à Lei 9.394/1996 provoca
bem mais do que inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem
relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino,
condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos
da educação oferecida pelas escolas (BRASIL, 2005, p.17).

Frente a essa demanda curricular, no que tange à educação em áreas
remanescentes de quilombos, o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana58, explicita:

Garantir a educação nestes territórios onde vive parcela significativa
da população brasileira, respeitando sua história e suas práticas
culturais é pressuposto fundamental para uma educação anti-racista.
Assim a implementação da Lei 10639 nas comunidades quilombolas
deve considerar as especificidades desses territórios, para que as ações
recomendadas nesse Plano possam ter qualidade e especificidade na
sua execução (2009, p. 54).

58

―Entende-se que a elaboração e a aprovação do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana, com a preservação de aspectos significativos do que foi proposto pelo GT,
[Grupo de Trabalho Interministerial] constitui um expressivo avanço para a promoção do negro brasileiro
em educação‖ (OLIVEIRA, 2009, p. 209).
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Diante disso, a postura política/ética/pedagógica do/a professor/a é de
fundamental importância, para que as culturas negadas e silenciadas nas escolas possam
ser inseridas no currículo escolar e materializadas nas práticas curriculares.
Segundo Gomes (2009), a real efetivação da Lei 10.639/03 nas escolas
―dependerá da necessária mobilização da sociedade civil a fim de que o direito à
diversidade étnico-racial seja garantido nas escolas, nos currículos, nos projetos
político-pedagógicos, na formação de professores, nas políticas educacionais, etc.‖
(GOMES, 2009, p. 40). Ademais, é importante acrescentar, que essa empreitada exige
um trabalho em regime de colaboração (Munícipio, Estado, União e Distrito Federal).
Assim,

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi),
propôs e passou a criar condições, entre 2009 e 2010, para a execução
do Plano de Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana. É preciso que o MEC, outros
ministérios e órgão federais, além certamente dos conselhos de
educação e das secretarias de educação dos estados e municípios,
permaneçam dando continuidade a implantação do referido plano,
criando condições financeiras e técnicas para tanto (SILVA, P., 2012,
p. 3).

Nesse cenário, as escolas vêm paulatinamente abrindo espaços para as questões
da diversidade étnico-racial, que certamente contribuirá para a gestação de uma
educação antirracista, porém, na maioria das vezes, as práticas curriculares relacionadas
a essa temática são pontuais, limitando-se a projetos em datas comemorativas, ou ficam
apenas sob a responsabilidade dos/as professores/as de história. Ademais, existe uma
lacuna entre a formação de professores/as e as questões raciais, que se constitui como
um dilema nesta caminhada.

4.2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA

Como vimos, a Educação escolar quilombola se situa no âmbito das discussões
da Educação das Relações Étnico-Raciais, sendo reconhecida pelo Parecer CNE/CP
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3/2004 e pela Resolução CNE/CP 01 de 2004; porém, o texto da Lei 10.639/03 não faz
referência a quilombos,tampouco às comunidades remanescentes de quilombos; já nas
DCNs para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, o termo quilombo aparece cinco vezes. Esses textos falam
sobre o ensino da história dos quilombos e sobre a infraestrutura das escolas situadas
nas comunidades quilombolas, todavia, não trazem uma abordagem mais específica e
singular sobre o tipo de educação escolar para esse segmento populacional (OLIVEIRA,
2013).
Diante desse contexto, na Conferência Nacional de Educação (CONAE),
realizada no período de 28 de março a 1º de abril de 2010 em Brasília, evidenciou-se a
necessidade de elaborar políticas públicas educacionais específicas para atender as
demandas dos quilombolas. Sobre a inclusão da educação quilombola no documento da
CONAE (2010) no Eixo VI: Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade
e Igualdade, Matos (2010) sublinha que é uma referência inovadora e inédita, com a
proposição de transformar a educação quilombola em uma modalidade específica.
Portanto, não cabe mais considerar a educação quilombola como uma modalidade
intitulada educação do campo, é preciso levar em conta as especificidades culturais e
históricas dessas comunidades.
Em novembro de 2010 realizou-se em Brasília o I Seminário Nacional de
Educação Quilombola, organizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade (SECAD), com apoio
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Coordenação Nacional de
Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ). O evento contou
com 240 pessoas, entre as quais lideranças quilombolas, gestores/as das Secretarias
Municipais e Estaduais de Educação, gestores/as e professores/as de escolas situadas
nas comunidades quilombolas, professores/as e pesquisadores/as da educação para as
relações étnico-raciais.
Nesse seminário, foi instituída uma comissão quilombola para assessorar a
comissão especial da Câmara de Educação Básica na elaboração das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, constituída pelos
seguintes membros: quatro quilombolas indicados pela Coordenação Nacional de
Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), Edicélia Santos

93

(Quilombo Bom Jesus da Lapa, BA), Laura Maria dos Santos (Quilombo Campinho da
Independência, RJ), Maria Diva Rodrigues (Quilombo Conceição das Crioulas, PE),
Maria Zélia de Oliveira (Quilombo Conceição das Crioulas, PE); uma pesquisadora da
Educação Escolar Quilombola, Georgina Helena Lima Nunes da Universidade Federal
de Pelotas (UFPEL); uma representante da SECADI/MEC, Maria Auxiliadora Lopes; e
uma representante da SEPPIR, Leonor Araújo. No processo, o CNE convidou também a
Secretaria de Educação Básica do MEC (SEB/MEC) e a Fundação Cultural Palmares
para compor o grupo, as quais foram representadas, respectivamente, por Sueli Teixeira
Mello e Maria Isabel Rodrigues (BRASIL, 2012a).
Com o redimensionamento da Secretaria de Educação Continuada Alfabetização
e Diversidade (SECAD), para a Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e
Diversidade e Inclusão (SECADI), sob a coordenação de Cláudia Pereira Dutra, exgestora da Secretaria da Educação Especial (SEESP), a temática da inclusão passa
assumir uma nova concepção. Essas transformações e a perda de poder político dentro
desta Secretaria e consequentemente dentro da estrutura organizacional do MEC,
impulsionam as organizações quilombolas e os seus parceiros a exigirem a elaboração
das diretrizes para a educação escolar quilombola (OLIVEIRA, 2013).
A comissão responsável pela elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Quilombola foi composta pelos seguintes conselheiros: Adeum
Hilário Sauer, Clélia Brandão Alvarenga Craveiro, Nilma Lino Gomes (relatora),
Raimundo Moacir Mendes Feitosa e Rita Gomes do Nascimento (presidente), os quais
foram assessorados por Maria da Glória Moura da Universidade de Brasília, na
condição de consultora e especialista no assunto.
Durante o ano de 2011, com o propósito de subsidiar a elaboração das DCNs
para a Educação Escolar Quilombola, foram realizadas 03 audiências públicas. A
primeira aconteceu na cidade de Itapecuru-Mirim, no estado do Maranhão, em 05 de
agosto de 2011, com a participação de 368 pessoas, 25 entidades, abarcando 217
municípios. A segunda na Bahia ocorreu em 30 de setembro de 2011, na cidade de São
Francisco do Conde, e contou com a participação de 433 pessoas, representando 59
municípios. E a terceira audiência foi realizada em 07 de novembro de 2011 em
Brasília/DF, no auditório do Conselho Nacional de Educação e contou com 110
participantes. Essa audiência aconteceu em paralelo com a Marcha Nacional
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Quilombola59, sofrendo um esvaziamento no número de lideranças (OLIVEIRA, 2013).
As três audiências públicas tiveram como tema: ―A Educação Escolar
Quilombola que temos e a que queremos‖ e contaram com a participação de
quilombolas e de suas lideranças, dos movimentos sociais, das organizações não
governamentais (ONGs), fóruns estaduais e municipais de educação e diversidade
étnico-racial, gestores/as públicos, pesquisadores/as, professores/as, estudantes e demais
interessados no tema.

Essas consultas, reivindicadas pelas organizações quilombolas e
movimentos parceiros, tiveram a missão de estruturar uma proposta de
política educacional com a diversidade local característica das
comunidades quilombolas existentes no Brasil (OLIVEIRA, 2013, p.
74).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola foram
aprovadas em 05 de junho de 2012 pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Básica (Parecer CNE/CEB, 16/12), e homologadas através da Resolução nº 8
de 20 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 21/11/2012 (nº
224, Seção 1, pág. 26). Esta Resolução, em seu art. 1º, define a educação quilombola
como uma modalidade específica da educação básica.

Art. 1º - Ficam estabelecidas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, na formadesta
Resolução.
§ 1º - A Educação Escolar Quilombola na Educação Básica:
I - organiza precipuamente o ensino ministrado nas
instituiçõeseducacionais
fundamentando-se,
informando-se
e
alimentando-se:
a) da memória coletiva;
b) das línguas reminiscentes;
c) dos marcos civilizatórios;
d) das práticas culturais;
e) das tecnologias e formas de produção do trabalho;

59

A Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ),
realizou em Brasília/DF, na Esplanada dos Ministérios, em 07 de novembro de 2011, no dia Nacional de
Luta Pela Regularização Fundiária, a Marcha Nacional na Campanha em Defesa dos Direitos
Quilombolas.
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f) dos acervos e repertórios orais;
g) dos festejos, usos, tradições e demais elementos que conformam o
patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país;
h) da territorialidade.

Os quilombolas, através de suas lutas, mobilizações e articulações,
exerceram/exercem um papel significativo nesse processo de construção da Política
Nacional de Educação específica para as suas comunidades. Ademais, acrescentamos a
grande contribuição do Conselho Nacional de Educação, especificamente das
conselheiras conhecedoras dos debates quilombola e indígena, respectivamente Nilma
Lino Gomes, na função de relatora, e Rita Gomes do Nascimento, como presidente.
A educação escolar quilombola ―compreende as escolas quilombolas e as
escolas que atendem estudantes oriundos de territórios quilombolas. Nesse caso,
entende-se por escola quilombola aquela localizada em território quilombola‖
(BRASIL, 2012a, p. 27). É oportuno fazermos a distinção entre educação quilombola e
escola quilombola.

A Educação e a Escola Quilombolas estão imbricadas uma na outra,
mas se distinguem. Educação Quilombola refere-se a todo processo de
ensino e aprendizagem que se dá no território cultural quilombola,
como os modos de produção, de trabalho, de cultivo, de festas
populares e religiosas, de ritos, de folguedos, de arte, de línguas e
linguagens, produzidos pelos quilombolas dentro e fora das
comunidades, e pela produção de conhecimentos produzida nas
comunidades quilombolas, pelos quilombolas e não-quilombolas,
desde que aprovados e consentidos pela comunidade de quilombos. A
escola quilombola, por sua vez, é o espaço escolar dentro dos
territórios quilombolas, ou que atende a clientela [público]
quilombola, que tem o dever de socializar o conhecimento produzido
pelas gerações e diversas culturas do planeta e, ainda, dar ênfase ao
modo de produção e difusão do conhecimento dos indivíduos e grupos
quilombolas, no intuito de socializar para os quilombolas o
conhecimento produzido pelas diversas culturas do planeta, e, ao
mesmo tempo, socializar para as diversas culturas no mundo, as
experiências e conhecimentos quilombolas60.

60

(Relatório final – texto base das Diretrizes da Educação Quilombola do Estado da Bahia, 20.08.2011.
In: OLIVEIRA, 2013, apêndice C, p. 169 e 170).
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A educação escolar quilombola se constitui numa política de ação afirmativa e a
sua materialização nesses territórios não depende somente de preceitos legais e formais,
é preciso garantir condições efetivas às escolas (SOARES, 2012).
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola,
tomando por base o art. 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº
9.394/96, orientam que a organização da educação escolar quilombola poderá ser feita
em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos
com tempos e espaços específicos e grupos não-seriados, com base na idade, na
competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
É pertinente ressaltar que a carta de princípios, intitulada a ―Educação Escolar
que Queremos‖, da Comissão Estadual de Comunidades Quilombolas de Pernambuco,
elaborada em março de 2008, a partir de uma consulta em várias comunidades
quilombolas deste estado e de encontros de educadores/as quilombolas, foi o primeiro
documento de reivindicação por uma política de educação escolar quilombola no âmbito
nacional (SOARES, 2012).
Em alguns estados brasileiros, iniciativas governamentais precederam a
discussão nacional sobre políticas específicas para a educação escolar nos quilombos.
Em 2007, o estado do Mato Grosso começa o debate sobre esta questão, conseguindo
em 2010 elaborar as orientações para a educação escolar para as comunidades
quilombolas. O Estado do Paraná, em 2006, através de ações públicas promovidas pelo
Grupo de Trabalho Clóvis Moura (GTCM), inicia o levantamento das demandas
atinentes à educação escolar quilombola; todavia, só em 2010 aprova uma proposta
pedagógica para a educação quilombola (CRUZ, 2012).
Em 2009 o município de Santarém, no estado do Pará, aprovou uma Resolução
que assegura em lei a efetivação de políticas públicas educacionais para os quilombolas,
tendo como prioridade a contratação de professores quilombolas para lecionarem em
escolas situadas nessas comunidades.
A Bahia foi o terceiro estado a propor a elaboração das Diretrizes Curriculares
para a Educação Escolar Quilombola; porém, devido à falta de recursos e morosidade
do estado, essas Diretrizes Curriculares só foram elaboradas em 2013, perdendo a
oportunidade de sair na frente das Diretrizes Nacionais (OLIVEIRA, 2013).
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A seguir, apresentamos uma breve discussão a respeito do processo de
elaboração das Diretrizes Curriculares do estado da Bahia para essa modalidade de
educação.

4.3 As Diretrizes Curriculares do Estado da Bahia para a Educação Escolar
Quilombola

Na Bahia, com a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade (SEPROMI)61,
a questão quilombola passa ser inserida, em 2007, como pauta de política pública, no
campo institucional do governo do estado,
[...] o que coloca para os cientistas sociais mais elementos para
decompor esse fenômeno social, abrindo possibilidade de se pensar
para além da ação dos movimentos sociais, buscando acrescentar a
este a perspectiva político-institucional (SANTOS; SILVA;
GERMANI, 2011, p. 2).

No entanto, a política Estadual para as Comunidades Remanescentes de
Quilombos só é instituída pelo Estado da Bahia por meio do Decreto nº 11.850, de 23 de
novembro de 2009 (BAHIA, 2013).
As iniciativas para a construção de políticas públicas no âmbito da educação
iniciam em setembro de 2009, quando foi assinado um pacto em regime de cooperação
(governo federal, governo do Estado da Bahia e 89 municípios baianos), objetivando
elaborar políticas de educação para as comunidades quilombolas, bem como viabilizar
acordos institucionais para construir escolas nessas comunidades.

61

Esta secretaria foi criada no final do Governo Paulo Solto, através do Decreto 10.549 de 28 de
dezembro de 2006, com o ―objetivo de planejar e executar ações voltadas especificamente para as
questões raciais e de gênero no Estado da Bahia. Assumiu o cargo de Secretário o então Deputado Federal
Luiz Alberto, do PT-Ba, quadro histórico da luta contra a desigualdade racial e contra a discriminação
[...]‖ (SANTOS; SILVA; GERMANI, 2011, p. 15). A partir da Reforma Administrativa do
governo Jacques Wagner em 2011, a SEPROMI passa ser chamada Secretaria de Promoção da Igualdade
Racial, com o propósito de planejar e executar políticas de promoção da igualdade racial, além de
proteger os direitos das pessoas e grupos étnicos atingidos pela discriminação racial e demais formas de
intolerância.
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Diante desse contexto, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), em
solicitação às demandas dos quilombolas, através da Coordenação de Educação para as
Relações Étnico-Raciais e Diversidade (CED)62, buscou estabelecer diálogos com as
comunidades quilombolas, com o objetivo de formular políticas públicas educacionais
específicas para essas populações, realizando nesse percurso dois Fóruns Baianos de
Educação.
O I Fórum Baiano de Educação Quilombola63 foi realizado na capital baiana,
(Salvador), entre os dias 5 e 6 de novembro de 2009, com o objetivo de estabelecer
diálogo entre lideranças e professores/as quilombolas com a Secretaria de Educação do
Estado da Bahia, para que, a partir da apresentação de suas demandas, a Secretaria
Estadual de Educação pudesse construir Políticas Públicas de Educação Quilombola. O
evento contou com um público de 350 pessoas e mais de 80 comunidades quilombolas
de Salvador e do interior baiano.
A participação dos quilombolas foi bastante intensa, e na plenária final
reconheceram a necessidade da criação de um Fórum Permanente de Educação
Quilombola da Bahia, tendo em vista institucionalizar um espaço de diálogo entre o
Estado e as lideranças quilombolas, o qual foi acordado para ser criado no próximo
Fórum Baiano de Educação Quilombola.
O II Fórum Baiano de Educação Quilombola foi realizado em Seabra/BA, entre
os dias 07 a 09 de julho de 2010. Participaram do evento cerca de 300 pessoas, entre
elas

podemos

destacar:

lideranças

quilombolas,

professores/as,

estudantes,

pesquisadores/as, gestores/as públicos, técnicos/as da SEC/BA e de outros órgãos
governamentais, além de alguns/mas convidados/as. Segundo o Relatório do Fórum
(2010, p. 5), o evento teve os seguintes objetivos:
a) Apresentar a política de educação quilombola da Sec, desenvolvida por
diversas coordenações e superintendências;

62

Esta coordenação foi criada pela SEC/BA em maio de 2008, com o propósito de desenvolver atividades
para a implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 nas redes de ensino, posteriormente passou a
incluir como prioridade em sua agenda, a política de educação quilombola. No período de 2008 a 2011, a
Coordenação de Educação para a Diversidade ficou sob a gestão de Nádia Maria Cardoso da Silva,
atualmente está sob a responsabilidade de Silvana Santos Bispo.
63

Neste evento vários pesquisadores apresentaram estudos relacionados à história e à educação em
comunidades quilombolas. Tive a oportunidade de apresentar a minha pesquisa de mestrado: O currículo
escolar e a construção da identidade étnico-racial da criança e do adolescente quilombola: um olhar
reflexivo sobre a auto-estima.
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b) Apresentar os diversos programas e projetos das coordenações e
superintendências da Sec para incluir as comunidades quilombolas nas
políticas educacionais existentes nessa Secretaria;
c) Consolidar a criação do Fórum Permanente de Educação Quilombola,
enquanto espaço permanente de interlocução entre as comunidades
quilombolas e a Sec, na perspectiva de promover uma educação de
qualidade e em diálogo com essas comunidades, por meio da eleição de sua
coordenação geral e das respectivas coordenações regionais;
d) dialogar com as comunidades quilombolas sobre processos e metodologias
para elaboração das Diretrizes Curriculares da Educação Quilombola na
Bahia.

Durante a realização do evento, constituiu-se o Fórum Permanente de Educação
Quilombola, sendo a coordenação geral64 composta pelas seguintes pessoas: Maria
Bernadete Pacífico Moreira, João da Conceição Santos, Juvenal Januário da Silva,
Suzana Fagundes da Silva e José Ramos de Freitas. A Coordenação de Educação e
Diversidade apresentou o planejamento das ações a serem realizadas pela equipe
responsável para a construçãodo Texto Referência das Diretrizes Curriculares da
Educação Escolar Quilombola do Estado da Bahia. A equipe responsável para coordenar
o diálaogo e escuta com as lideranaças quilombolas, professores/as e gestores/asdas
escolas situadas nas comunidades quilombolas, ou que recebem alunos/as quilombolas,
tendo em vista a realização desse trabalho foi constituída em agosto de 2010 composta
pelas seguintes pessoas: O professor Eduardo Oliveira (consultor); o professor Valdélio
Santos Silva (assessor), Lindinalva Barbosa Amaro (assessora), Luis Carlos Santos
(assistente) e Adibênia Machado (assistente). E a equipe de mapeamento da educação
quilombola da Bahia, que ajudou também neste trabalho, teve como consultor o
professor Carlos Eduardo Santana.
As audiências ocorreram de setembro a novembro de 2010, e a escolha dos
territórios para a realização dessas escutas se deveu com o intuito de envolver uma
maior representatividade dos quilombolas do estado, como também por não ter ocorrido
cursos de formação de lideranças e de professores/as quilombolas pela SEC/BA, ou
algum encontro do Fórum Estadual de Educação Quilombola. Assim sendo, foram
escolhidos os municípios de Bom Jesus da Lapa, onde ocorreu a primeira audiência
(setembro de 2010), Senhor do Bomfim, segunda audiência (outubro de 2010) e
Maragogipe a terceira audiência (novembro de 2010). No entanto, apesar dessa

64

A eleição foi feita por Territórios de Identidade.
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justificativa para a escolha dos territórios, vale destacar que na cidade de Bom Jesus da
Lapa houve cursos de formação de professores/as quilombolas oferecidos pela SEC em
2010 (OLIVEIRA, 2013).
Essas audiências tiveram os seguintes eixos de trabalhos: a) Identidade;
Quilombola; b) Educação e escola Quilombola; c) Eixos pedagógicos da Educação
Quilombola; d) Princípios da Educação Quilombola; e) Ações. O procedimento
metodológico pautou através da escuta e identificação das demandas educacionais das
comunidades quilombolas, debates e proposições por parte dos quilombolas. Em todas
as audiências os quilombolas não perderam a oportunidade de expor as suas demandas
às secretarias e órgãos do governo do estado e exigir os seus direitos.
Além das audiências públicas e dos fóruns baianos de educação quilombola, a
equipe de trabalho para a elaboração do Texto de Referência das diretrizes acompanhou
os cursos de formação de professores/as quilombolas para a valorização da história e
cultura africana e afro-brasileira e os cursos de lideranças quilombolas realizados em
várias regiões do estado.
É pertinente registrar que, além da atuação significativa dos quilombolas, nesse
processo, do importante papel da equipe de trabalho, como da Coordenação de
Educação para a Diversidade, que o Fórum Permanente de Educação Quilombola e o
Grupo Intersetorial para Quilombos (GIQ), coordenado pela SEPROMI, também foram
agências importantes de mediação para a elaboração das diretrizes.
A Comissão Especial do Conselho Estadual de Educação, responsável pela
elaboração das diretrizes, foi constituída pela Portaria nº 95/2012, publicada no Diário
Oficial em 22 de novembro de 2012. Os conselheiros integrantes dessa comissão: Silvio
Humberto dos Passos Cunha (Presidente e relator), Jucinalva Pinto Peruna e Maria Alba
Guedes Machado Mello; tendo como referência o texto-base, elaboraram as Diretrizes
Curriculares para a Educação Escolar Quilombola no Sistema Estadual de Ensino da
Bahia.
As Diretrizes foram aprovadas pelo Conselho Estadual de Educação/Câmara de
Educação Básica (CEE/CEB), através da Resolução nº 68, de 30 de julho de 2013 e
homologadas pelo Secretário do Estado de Educação da Bahia em 18 de dezembro de
2013, publicada no Diário Oficial em 20 de dezembro de 2013.
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A Coordenação da Diversidade foi importante agência mediadora para a
elaboração das Diretrizes. Todavia vale ressaltar que esta coordenação não está
instituída legalmente como uma instância da Secretaria de Educação do Estado,
tampouco recebe dotação orçamentária do governo federal, ficando exclusivamente
dependente dos recursos do governo estadual, o que compromete as deliberações e
ações desta coordenação diante das suas atividades e das demandas dos quilombolas
(OLIVEIRA, 2013).
De acordo com o Censo Escolar de 2012, realizado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Brasil tem 212. 987 mil65
alunos/as matriculados/as em escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombos;
entre esses/as, 29.640 são da Educação Infantil, 149.336 do Ensino Fundamental,
12.262 do Ensino Médio, 127 alunos/as da Educação Profissional (concomitante e
subsequente), 21.588 Educação de Jovens e Adultos (presencial e semipresencial) e 34
alunos/as de Educação Especial.
Diante desse cenário, as comunidades quilombolas
[...] colocam aos sistemas de ensino e ao Estado o desafio de repensar
a educação escolar e seu currículo considerando os valores, as práticas
culturais e os conhecimentos produzidos pelas comunidades negras
rurais e urbanas ao longo da história do nosso país. A gestão
educacional e a formação de professores são indagadas a responder:
que tipo de escola e que tipo de educação são necessários às
comunidades remanescentes de quilombos no Brasil? (BRASIL, 2011,
p.8)66.

É nesse contexto apresentado sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais e a
Educação Escolar Quilombola, que se insere a presente pesquisa.

65

Observações: 1) Não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar e atendimento
educacional especializado (AEE); 2) Ensino Médio: inclui matrículas no ensino médio integrado à
educação profissional e no ensino médio normal/magistério; 3) Educação especial classes comuns: as
matrículas já estão distribuídas nas modalidades de ensino regular e/ou educação de jovense adultos; 4)
Educação de jovens e adultos: inclui matrículas de EJA presencial de nível fundamental Projovem
(urbano) e EJA integrada à educação profissional de nível fundamental e médio.
66

Texto-referência para a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola.
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4.4 Multi/Interculturalidade e educação escolar quilombola: implicações para o
currículo e as práticas pedagógicas nas escolas

Moreira (2001), ao discutir sobre as produções que versam sobre currículo e
multiculturalismo publicadas em periódicos brasileiros e apresentadas nas reuniões da
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED), no período
de (1995-2000), sublinha que não são todas as abordagens de multiculturalismo que
supõem a existência de culturas estáticas sem relações, mais importante do que o
prefixo em si (inter/multiculturalismo), é o conceito de cultura presente no termo que irá
conferir ao processo um caráter estático ou dinâmico. Coadunando com essas reflexões,
Backes ressalta:

Quando conceitos dinâmicos, históricos e relacionais de cultura
embasam as concepções, a diferença entre interculturalidade e
multiculturalismo tende a desaparecer. Da mesma forma, se for um
conceito de cultura estático e fixo que estiver presente, as concepções
de multiculturalismo e interculturalidade assemelhar-se-ão, e nem uma
nem outra enfatizará as inter-relações, intercâmbios e negociações
culturais [...]Também temos utilizado o termo multi/interculturalidade,
reconhecendo com Moreira (2001) que a questão central é o conceito
de cultura que embasa a reflexão, e não o prefixo inter ou multi
(BACKES, 2013, p. 53-55).

Nessa direção, Canen (2007) afirma que o multiculturalismo não pode ser
concebido de forma unívoca, trata-se de um termo polissêmico e polifônico, o seu
enfoque é utilizado desde uma visão mais folclórica ou liberal até perspectivas mais
críticas, chamadas de multiculturalismo crítico ou perspectiva intercultural crítica.

O multiculturalismo crítico ou perspectiva intercultural crítica busca
articular as visões folclóricas a discussões sobre as relações desiguais
de poder entre as culturas diversas, questionando a construção
histórica dos preconceitos, das discriminações, da hierarquização
cultural. Entretanto, o multiculturalismo crítico também tem sido
tensionado por posturas pós-modernas e pós coloniais, que apontam
para a necessidade de se ir além do desafio a preconceitos e buscar
identificar, na própria linguagem e na construção dos discursos, as
formas como as diferenças são construídas [...] Isso significa que,
para além das estratégias e visões do multiculturalismo crítico, a
perspectiva pós-colonial e pós-moderna do multiculturalismo busca
„descolonizar‟ os discursos, identificando expressões preconceituosas
(metáforas e imagens discriminatórias), bem como marcas e
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construções da linguagem que estejam impregnadas por uma
perspectiva ocidental, colonial, branca, masculina etc. (CANEN,
2007, p. 93 e 94, grifo nosso).

Diante das diferentes concepções de multiculturalismo, Santos (2003) nos
adverte que é importante distinguirmos as formas conservadoras ou reacionárias de
multiculturalismo das formas progressistas e inovadoras. O multiculturalismo
conservador (colonial) admite a existência de outras culturas, que são concebidas como
inferiores e subordinadas à cultura branca. Essa perspectiva não consente a etnicidade
para a cultura dominante, pois étnicos são os povos não brancos, tampouco o
particularismo e a incompletude desta cultura eurocêntrica, a qual é vista como
universal, resumindo em si mesma tudo o que foi dito de melhor ou pensado no mundo
e, como tal, tem o direito de se impor. O multiculturalismo conservador tem como
consequência uma política assimilacionista, portanto, ―de fato não permite que haja um
reconhecimento efetivo das outras culturas [...]‖ (SANTOS, 2003, p. 12).
O multiculturalismo emancipatório (pós-colonial) se situa numa tensão
dinâmica e complexa entre a política da igualdade e a política da diferença. Esta
abordagem reconhece as diferenças entre as culturas, como também as diferenças
internas em cada cultura. É substancial que o multiculturalismo emancipatório parta do
princípio de ―[...] que as culturas são todas elas diferenciadas internamente e, portanto, é
tão importante reconhecer as culturas uma entre as outras, como reconhecer diversidade
dentro de cada cultura e permitir que dentro da cultura haja resistência, haja
diferença‖(SANTOS, 2003, p. 13).
No que tange à interculturalidade67 Catherine Walsh (2012), procurando
explorar os sentidos e os múltiplos usos deste termo, distingue três perspectivas
distintas: a interculturalidade relacional, a funcional e a crítica. Quanto às duas últimas
abordagens, a autora toma, como referência para a discussão, o autor peruano Fidel
Tubino (2005).
A interculturalidade relacional é algo que sempre existiu, pois é a forma mais
básica e geral de contato, intercâmbio e relações entre as culturas. Esta perspectiva nega
ou minimiza os conflitos nos contextos de poder e dominação em que ocorreram ou
67

―[O] termo interculturalidade surge na América Latina no contexto educacional e, mais precisamente,
com referência à educação escolar indígena [...]‖ (CANDAU; RUSSO, 2010, p. 155).
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ocorrem essas relações. É importante problematizar e ampliar essa concepção de
interculturalidade,

para

que

possa

evidenciar

os

seus

significados,

usos,

intencionalidades e implicações sociais e políticas na conjuntura atual.
A interculturalidade funcional propaga o diálogo, a convivência e a tolerância
entre os grupos culturais e reconhece a diversidade e diferença cultural como metas de
inclusão social. Porém, não questiona os processos de exclusão, injustiça e
desigualdade, pois atende aos interesses da lógica neo-liberal. Assim, a sua função é
controlar os movimentos sociais e a sua luta histórica, produzindo um consenso de que
o Estado está buscando soluções para a opressão, as desigualdades e injustiças sociais.
A interculturalidade crítica, segundo Walsh (2012), é protagonizada pelos
movimentos sociais, em especial pelos movimentos indígenas; esta perspectiva
questiona radicalmente a lógica instrumental do capitalismo vigente (neoliberal) e busca
a construção de sociedades diferentes. Para a autora, a interculturalidade só terá
significado, impacto e valor quando for utilizada de maneira crítica, isto é, como um
projeto (político, social, epistêmico e ético) que vise a transformar as estruturas e
organizações das sociedades racistas, excludentes, discriminatórias e desumanas.
Essas reflexões apresentadas sobre multiculturalismo e interculturalidade nos
ajudam a estabelecer um diálogo entre currículo, educação escolar quilombola,
diversidade, cultura, identidade e diferença, tendo em vista desafiar práticas
pedagógicas racistas, para não homogeneizarem as identidades e congelarem as
diferenças nas escolas.
Assim sendo, em consonância com Costa (2005, p. 61), compreendermos o
currículo escolar como

[...] um texto que pode nos contar muitas histórias: histórias sobre
indivíduos, grupos, sociedades, culturas, tradições; histórias que
pretendem nos relatar como as coisas são ou como deveriam ser. O
que há de comum entre elas é uma vontade de saber que, como
assinala Foucault (1996), é inseparável da vontade de poder, e tem se
constituído em ‗prodigiosa maquinaria destinada a excluir‘ (p.20). Na
política cultural, essas representações construídas pelos discursos vão
posicionando os indivíduos numa certa geografia e economia do poder
cujo objetivo é o governo, a regulação social. Contudo, como nos
alertou Said (1995), parece que entre os meandros das histórias para
dominar sempre se cria um espaço para algum tipo de escape,
alimentado por histórias de contestação e emancipação. Na
esmagadora maioria dos casos, prossegue ele, a experiência histórica
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de resistência e insubordinação preponderou, inventando novos
caminhos para narrativas de igualdade e solidariedade humana.

Nessa mesma direção, Arroyo (2011) ressalta que o currículo é um território em
disputa não simplesmente ―[...] porque há temas a incluir nas disciplinas, mas a disputa
é porque experiências e que coletivos merecem ser reconhecidos, como produtores de
conhecimentos legítimos, válidos‖ (p. 139). Diante disso, urge a descolonização do
currículo escolar, por um currículo que tenha lugar para a ecologia de saberes68,
ancorado por uma concepção crítica e emancipatória de educação e um modelo de
gestão democrática69, de maneira que a educação possa ser compreendida para além dos
―muros‖ das escolas, pois esta acontece em diferentes espaços sociais e os/as
professores/as não são os únicos agentes do saber que pode promovê-la (BRANDÃO,
2007).
Desse modo, as escolas quilombolas necessitam questionar os currículos e
repensar as práticas educativas e as relações que estabelecem com as comunidades e as
lideranças locais, para que possam gestar propostas de educação escolara partir da
realidade sociocultural dessas populações. Assim, poderíamos então dizer que a
educação escolar quilombola

é a educação viva, que nasce do saber do próprio povo, para devolver
a esse mesmo povo o que lhe foi negado e por isso, valoriza,
reconhece, fortalece, identifica, partilha, qualifica os saberes e os
conhecimentos locais, sem com isso abandonar os conhecimentos
universais. É uma educação que busca emancipar o homem e a
mulher e se transforma em instrumentos de luta (SILVA, 2012, p.
188, grifo nosso).

Para investigar o currículo e as práticas pedagógicas em escolas quilombolas, é
importante desnaturalizar as desigualdades para que possamos compreender a
diversidade como uma ―construção histórica, cultural, social e política das diferenças.
Ela é construída no processo histórico-cultural do homem e da mulher, no meio social e
68

―[...] É uma ecologia, porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos
heterogéneos (sendo um deles a ciência moderna) e em interacções sustentáveis e dinâmicas entre eles
sem comprometer a sua autonomia. A ecologia de saberes baseia-se na ideia de que o conhecimento é
interconhecimento‖ (SANTOS, 2007, p. 22 e 23).
69

―Art. 39 § 2º A gestão das escolas quilombolas deverá ser realizada, preferencialmente, por
quilombolas‖ (BRASIL b, 2012, p. 15).
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no contexto das relações de poder” (CONAE, 2010, p. 130). É urgente trazermos para a
agenda da ―[...] diversidade cultural, aspectos político-filosóficos que atendam às
exigências do direito à alteridade dos distintos povos‖ (LUZ, 2010, p. 33). Diante dessa
perspectiva, não cabe mais a celebração acrítica da diversidade nas escolas,

[...] e sim o questionamento, a participação e a decodificação de
teorias, conceitos, discursos e mensagens que compõem o currículo e
as práticas em sala de aula e que muitas vezes se apresentam
impregnados de preconceitos, estereótipos, silêncios e omissões. Para
tanto, o diálogo apresenta-se como um instrumento indispensável, a
partir do qual professores e alunos possam estabelecer uma dinâmica
de entendimento e reflexão, em que as ‗vozes‘ de todos sejam
ouvidas, consideradas e debatidas (CANEN: XAVIER, 2011, p. 643).

Ao abordar sobre a diversidade e a educação, com ênfase no eixo VI da CONAE
e sua relação com o novo Plano Nacional de Educação (PNE), Gomes (2010) enfatiza
que os movimentos sociais, historicamente discriminados [a exemplo dos quilombolas]
lutam por uma educação democrática, que, de fato, reconheça e respeite as diferenças. O
grande desafio do novo Plano Nacional de Educação é
[...] considerar a diversidade como um direito, e não mais como um
tema transversal ou uma questão restrita às modalidades de educação.
Esse é um dos avanços que se espera do novo plano em relação ao
primeiro70(GOMES, 2010, p. 201).

Continua discorrendo a autora que não bastam apenas boas intenções em
documentos oficiais de caráter emancipatórios, que normatizam, regulam e orientam a
educação brasileira em todas as modalidades e níveis de ensino, para que os direitos
sociais sejam garantidos.

Há que se destinar recursos públicos para que os sistemas de ensino e
as instituições escolares possam construir e efetivar políticas,
programas e práticas voltados para o reconhecimento e o respeito à
diversidade. Além da responsabilidade pública, é necessária a garantia
de condições adequadas para que tais ações possam ser realizadas.
Portanto, o MEC, os sistemas de ensino e as escolas deverão destinar
recursos para que a diversidade seja contemplada e garantida como
política e como direito na educação básica em todos os seus níveis,
etapas e modalidades e na educação superior. Essa é também uma
70

Plano Nacional de Educação (Lei no 10.172/01), que balizou a política educacional brasileira nessa
última década.
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grande expectativa em relação ao novo PNE (GOMES, 2010, p. 213214, grifo nosso).

Nesse sentido, far-se-á necessário resgatarmos a noção de cultura e entendê-la
como uma questão política, isto é, a cultura precisa ser compreendida

[...] para além da condição de símbolo e significado, para apreendê-la
como estrutura de sentido e de comunicação, entendendo-a como
mediação num contexto relacional, marcado por embates de um
campo de força e de poder (GUSMÃO, 2008, p. 70, grifo da autora).

Bhabha (2007), nesta perspectiva, destaca que é necessário compreendermos a
―cultura-como-luta-política‖ para que possamos fazer uma leitura

[...] crítica dos valores estéticos e políticos positivos que atribuímos à
unidade ou totalidade das culturas, especialmente aquelas que viveram
longas e tirânicas histórias de dominação e reconhecimento
equivocado. Nenhuma cultura é jamais unitária em si mesma, nem
simplesmente dualista na relação do Eu com o Outro [...] (p. 65, grifo
nosso).

Diante disso, a diferença e a identidade necessitam ser entendidas dentro de um
sistema de significação e das relações de poder, pois estas não são dados da natureza,
tampouco podem ser reduzidas a uma questão de respeito e tolerância para com a
diversidade. A identidade e a diferença são produzidas no contexto das relações sociais
e culturais, numa estreita relação de dependência; por isso, devem ser compreendidas
como questões políticas. ―Antes de tolerar, respeitar e admitir a diferença, é preciso
explicar como ela é ativamente produzida‖ (SILVA, 2000, p. 101). Portanto, não
podemos apenas ―[...] reconhecer o direito às diferenças identitárias, com essa tolerância
neoliberal tão em voga, mas caberia intensificar as diferenciações, incitá-las, criá-las,
produzi-las‖ (ABRAMOWICZ et al., 2011, p. 96).
Na mesma direção de Silva, Candau (2011, p. 246) destaca que

As diferenças são então concebidas como realidades sociohistóricas
[sic], em processo contínuo de construção-desconstrução-construção,
dinâmicas, que se configuram nas relações sociais e estão
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atravessadas por questões de poder. São constitutivas dos indivíduos e
dos grupos sociais. Devem ser reconhecidas e valorizadas
positivamente no que têm de marcas sempre dinâmicas de identidade,
ao mesmo tempo em que combatidas as tendências a transformá-las
em desigualdades, assim como a tornar os sujeitos a elas referidos
objeto de preconceito e discriminação.

As identidades não são fixas, estáveis, elas são inacabadas, fragmentadas e
construídas historicamente, tornam-se uma celebração móvel. Portanto, temos
identidades híbridas, e os seus elementos estão presos no tempo descontínuo da
tradução e da negociação (BHABHA, 2007; HALL, 2002). No que tange à identidade
quilombola, é preciso compreender que é a ideia de pertença que baliza os laços
identitários nas comunidades, que vai além da ligação consanguínea e do parentesco,
parte-se de princípios que se vinculam ―[...] a idéias tecidas sobre valores, costumes e
lutas comuns, além da identidade fundada nas experiências compartilhadas de
discriminação‖ (SOUZA, 2008, p. 5).
Dessa maneira, o processo de construção da identidade nessas
comunidades [quilombolas] constitui-se a partir da afirmação de
pertença a um determinado território material e simbólico, entremeado
de lutas internas e externas pela permanência e afirmação coletiva.
(EUGÊNIO; LIMA, 2014, p. 216).

Diante dessa perspectiva, é urgente que avancemos na construção de práticas
pedagógicas que contemplem o uno e o múltiplo. ―Não podemos esquecer que o
respeito à diversidade passa pelas leituras de outras realidades, com informações
desprovidas da carga de preconceitos e de discriminação sobre o outro‖ (SANTANA,
2013, p. 117).

Nesse sentido, cabe pensar a educação e a escola como espaço de
tensão e de conflito, de cultura e de alteridade. Um espaço no qual é
preciso resgatar as ‗experiências de escolaridade‘ de e para
professores e alunos, resgatando as histórias de vida que trazem
consigo e compreendendo o que é vivido e como é vivido, posto que
disso resultem efeitos nas atitudes e disposições (Enguita, 1999, p.
176) que afetam tudo e todos, do processo educativo à prática
pedagógica (GUSMÃO, 2011, p. 37).

Isso nos coloca ―diante do desafio da mudança de valores, de lógicas e
representações sobre o outro, principalmente aqueles que fazem parte dos grupos
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historicamente excluídos da sociedade [como os negros, quilombolas e indígenas]‖
(GOMES, 2003, p. 75). Ademais, vale destacar que as diferenças e desigualdades
compreendidas como construções históricas de homens e mulheres, são passíveis de
serem desestabilizadas e transformadas.

Ou seja, o existente nem pode ser aceito sem questionamento nem é
imutável; constitui-se, sim, em estímulo para resistências, para críticas
e para a formulação e a promoção de novas situações pedagógicas e
novas relações sociais (MOREIRA; CANDAU, 2008, p. 30).

Nesse contexto, as práticas pedagógicas nas escolas quilombolas, além de terem
a responsabilidade de trabalhar com a diversidade cultural, de maneira crítica, politizada
e contextualizada, devem possibilitar a essas populações uma educação apropriada às
suas diferenças étnicas e culturais. O que se advoga é um currículo que contemple o
contexto cultural onde as escolas estão inseridas, sem desprezar a cultura universal,
patrimônio comum da humanidade, para que possa permitir aos alunos o acesso à
universalização do saber (MOURA, 2008).
Na seção seguinte, discutiremos sobre a educação escolar nas comunidades
quilombolas de Araçá Cariacá, Brasileira e Rio das Rãs, buscando estabelecer um
diálogo com os dados coletados e o aporte teórico.
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5 EDUCAÇÃO ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ARAÇÁ
CARIACÁ E NO QUILOMBO DE RIO DAS RÃS: UM OLHAR SOBRE AS
PRÁTICAS CURRICULARES

Esta seção tem como objetivo analisar as práticas curriculares das escolas de
Araçá Cariacá, Brasileira e Rio das Rãs71, no tocante ao diálogo com as especificidades
étnico-culturais das comunidades. No primeiro momento, discorreremos sobre as
práticas pedagógicas, destacando atividades curriculares relacionadas ao objeto de
estudo, os materiais didáticos específicos às questões raciais, o currículo, o
planejamento de ensino e a qualificação docente. Em seguida, analisaremos os projetos
político-pedagógicos das escolas e a percepção dos/as alunos/as, pais e lideranças
locais, no que tange aos trabalhos realizados pelas escolas.
A educação é um fenômeno complexo que não pode ser compreendido sem levar
em consideração os aspectos políticos, econômicos, culturais, estruturais e sociais que
estão imbricados no processo. Nesse sentido, corroborando com Amorim e Neto (2011,
p. 291), entendemos que as práticas curriculares são um ―conjunto de ações levadas a
cabo para a constituição do que chamamos de currículo escolar‖, as quais se configuram
em diferentes saberes, conflitos, tramas e contradições, que se alimentam e
retroalimentam cotidianamente.
Para a discussão e análise do objeto de estudo, devemos retornar
necessariamente ao problema de pesquisa já mencionado na introdução desta tese. As
especificidades étnico-culturais das comunidades quilombolas de Araçá Cariacá,
Brasileira e Rio das Rãs são contempladas nas práticas curriculares das escolas? Esta
questão central será discutida e analisada tendo como fio condutor as seguintes
categorias temáticas:

 As práticas pedagógicas e a relação com a Lei 10.639/03, com os
conhecimentos locais e a história e a cultura dos quilombolas;
 Os projetos políticos pedagógicos das escolas: um olhar sobre a Lei
10.639/03, as DCNs e a história, os saberes tradicionais e a cultura local;
71

Como já descrito na seção 2 desta tese, Brasileira e Rio das Rãs (ou Novo Rio das Rãs) pertencem ao
território Quilombola de Rio das Rãs.
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 O trabalho das escolas com as questões étnico-raciais, a história e cultura
quilombola: o que dizem os alunos;

 A educação escolar nas comunidades quilombolas: o olhar dos pais e das
lideranças locais.

A seguir discutiremos como as práticas pedagógicas das escolas estabelecem
diálogo com a história e a cultura afro-brasileira e africana e com as especificidades
étnico-culturais das comunidades locais.

5.1 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS E A RELAÇÃO COM A LEI
10.639/03 E COM OS CONHECIMENTOS LOCAIS E A HISTÓRIA E A
CULTURA DOS QUILOMBOLAS

Compreendemos que o currículo escolar se traduz em atividades e ganha
significados através das práticas pedagógicas (SACRISTÁN, 1996). Estas práticas
resultam de um processo complexo, em que se associam a formação dos/as
professores/as, a trajetória de vida destes/as, ―[...] os dados contextuais, as prescrições
oficiais, a cultura, e as relações que estabelecem com o saber nos ambientes escolares‖
(SANTOS, L., 2010, p. 100). Para a análise das práticas pedagógicas, tomamos como
referência os seguintes elementos: os conteúdos curriculares, as atividades pedagógicas,
as questões raciais e quilombolas, os materiais didáticos, o currículo escolar, o
planejamento de ensino e a formação docente e/ou capacitação em serviço.
A discussão será feita a partir das entrevistas com os/as professores/as das 03
escolas, com os gestores (diretoras e vices) e uma coordenadora pedagógica, todos/as
designados/as como docentes. Os dados serão apresentados de maneira agregada, tendo
em vista apreender o objeto de estudo em sua complexidade, de forma contextualizada,
sem desconsiderar as especificidades e potencialidades de cada escola.
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5.1.1 Os conteúdos curriculares e as atividades pedagógicas relacionadas às
questões étnico-raciais e quilombolas

O Plano Nacional da Educação das Relações Étnico-Raciais (2009) explicita
que, ao trabalhar a Lei 10.639/03 nas comunidades quilombolas, as escolas devem
considerar as especificidades dessas populações. Partindo desse pressuposto, indagamos
aos/às professores/as: Como a Lei 10.639/03 que tornou obrigatório o ensino de
História e Cultura Afro-brasileira e Africana vem sendo implementada nas escolas?
Obtivemos as seguintes respostas: ―Nós temos recebido algum material da Secretaria da
Educação enviado pelo MEC e a gente já trabalha alguma coisa inserida dentro da
própria disciplina de história, porque não tem um currículo específico pra essa área‖
(DOCENTE 1, Escola Municipal Araçá Cariacá, 10 de abril de 2013, grifo nosso).

Quando eu trabalhei como professora de história eu juntava tudo uma
coisa com a outra, porque quando se fala de discriminação a gente
inclui não só os negros, a gente tem que incluir os nativos também, os
índios, então é voltado pra isso. [...] E aí eu fiz várias apresentações,
várias atividades, eu tinha sempre essa preocupação de tá planejando
as minhas aulas para que os alunos pudessem entender [essas
questões] [...] (DOCENTE 3, Escola Municipal Araçá Cariacá, 12 de
abril de 2013, grifo nosso).

Após um mês de início das aulas72, a professora relatou que ainda não havia
trabalhado com essas questões no ensino fundamental I, porque não ficou com o
componente curricular de história, porém, destacou que vai procurar trabalhar com esses
assuntos de forma interdisciplinar.

Este ano houve a divisão para preenchimento de carga horária do
professor. Então geografia, história e outras disciplinas ficaram com
outro professor, até o momento eu ainda não tive como tá
trabalhando, mas eu vou trabalhar, mesmo não estando com a
disciplina de história, eu vou procurar sempre tá colocando o
conteúdo interdisciplinar (DOCENTE 3, Escola Municipal Araçá
Cariacá, 12 de abril de 2013, grifo nosso).

72

No ano letivo de 2013 as aulas desta escola iniciaram no dia 11 de março.
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Vejamos como esta temática está sendo trabalhada em outra escola: ―Aqui para
falar a verdade eu vejo pouca coisa, [...] por ser uma comunidade negra acho que tinha
que ser mais trabalhada, o que é trabalhado é 20 de novembro. Eu acho que ainda não
trabalha tanto esses valores‖ (DOCENTE 1, Escola Municipal Quilombola Emiliano
Joaquim Vilaça, 17 de maio de 2013, grifo nosso). Prossegue a narrativa:

Eu vejo trabalhar aqui é assim: O negro foi escravizado agora não é
mais, mas não discutem outras questões, é sempre a mesma coisinha,
o tempo todo com conteúdos repetitivos. [...] Acabam tão batido, tão
repetitivoque para eles eu acho que não tem mais graça. [...]
Geralmente fica mais para o professor de História e nas datas
comemorativas faz alguma coisinha, mais simbólica, tá retratando as
mesmas coisas que eles veem o ano todo (grifo nosso).

Outros/as professores/as destacam que a cultura afro-brasileira é trabalhada em
novembro para comemorar a consciência negra, e em alguns trabalhos, gincanas e
seminários, e que é preciso intensificar o trabalho com a Lei 10. 639/03 durante o ano
letivo, para trazer as questões da história e cultura da comunidade para a escola. Como
podemos ilustrar:

A gente trabalhou um projeto o ano passado [2012], consciência negra
que abordou essa questão da cultura afro-brasileira. [...] A
culminância do projeto foi aberta à comunidade no pátio da escola, os
alunos fizeram as apresentações, toda a comunidade teve a
oportunidade de tá participando, os pais, as lideranças (DOCENTE 2,
Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 18 maio de
2013).

No meu ponto de vista ainda é um pouco lenta, mas a gente tá
tentando intensificar mais, as pessoas acham que é só comemorar a
consciência negra no dia 20 de novembro. Tem que intensificar
durante todo o ano letivo, para a gente tá sempre trabalhando voltado
para a lei, que é o resgate à cultura e a história da comunidade.
Fazemos alguns trabalhos, gincanas, seminários, para tá mostrando a
Lei (DOCENTE 3, Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim
Vilaça, 20 de maio de 2013).

Ao discutir essa questão em outra escola, vemos que a gincana aparece também
como uma estratégia para trabalhar a Lei 10.639/03, bem como o componente curricular
de história. A seguir duas professoras discorrem sobre essa questão.
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Hoje em dia parece que a única questão para colocar essa lei, para
trabalhar o étnico-racial, é na época de gincana, que aí coloca no
projeto e os alunos fazem apresentações voltadas pra isso, mas no
decorrer do ano eu não vejo, a não ser na 8ª série que tá tendo essa
disciplina a educação étnico-racial, começou agora como eixo
temático [Identidade Cultural]73 (DOCENTE 4, Escola Municipal
Elgino Nunes de Souza, 07 de junho de 2013).
Como trabalho com História, automaticamente acabo procurando uma
forma de tá trabalhando com a cultura afro. [...] A escola tem
enfatizado sempre, principalmente quando acontecem gincanas,
eventos, palestras na escola. A gente sempre tá tratando do tema e
também tá colocando a escola à disposição da comunidade,
convidando os pais para a questão do incentivo, que pra quem é jovem
talvez nem valorize tanto (DOCENTE 6, Escola Municipal Elgino
Nunes de Souza, 10 de junho de 2013, grifo nosso).

Essas narrativas sinalizam que as práticas pedagógicas veiculam uma concepção
tradicional de educação, em que a história e cultura afro-brasileira e africana são
trabalhadas nas escolas de maneira pontual, mecânica, no componente curricular de
história e em datas comemorativas, com metodologias não atraentes e sem
problematização e contextualização com o universo sociocultural dos/as educandos/as,
demonstrando que os/as professores/as não conseguem ir além dos conteúdos dos livros
didáticos e tampouco compreendem as relações de poder presentes no processo ensinoaprendizagem, que podem influenciar na formação de identidades e subjetividades, bem
como definir posições na sociedade.
Essas questões confirmam o que Santomé (2005) nos chama atenção, quando
destaca que as salas de aula não podem continuar sendo espaços de memorização e
veiculação de informações descontextualizadas, o que certamente provoca desinteresse
nos/as alunos/as frente ao processo educativo. No entanto, para que haja aprendizagem,
sabemos que é necessário ―[...] construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não
se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito‖, como nos adverte Freire (1997, p.
77, grifo do autor).
As escolas também realizam atividades abertas às comunidades, especificamente
relacionadas às comemorações de 20 de novembro e gincanas que acontecem uma vez
ao ano, para trabalhar a história e cultura afro-brasileira e africana. Isso nos leva a
pensar que trabalhar com a temática racial em um período específico, a exemplos das

73

Adiante analisaremos esta questão de maneira sistemática e aprofundada.
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datas comemorativas e gincanas, ou em um componente curricular (história), as escolas
correm o risco de tratá-la como uma questão exótica sem relação com a realidade
sociocultural do seu entorno. Desse modo, trabalhar as questões raciais nas escolas de
maneira

[...] simplificada em algumas áreas, ou em disciplina, etapa
determinada ou dia escolhido, não é a melhor estratégia para levar os
alunos e alunas aos posicionamentos de ação reflexiva e crítica da
realidade em que estão inseridos. Na contextualização das situações,
eles aprenderão conceitos, avaliarão fatos e poderão se capacitar para
intervir na sua realidade para transformá-la (ROCHA; TRINDADE,
2006, p. 72).

Os dados parecem revelar também que há uma insatisfação por parte de
alguns/mas professores/as, ao destacarem que as práticas pedagógicas em relação a essa
temática se limitam às gincanas e datas comemorativas, o que pode nos sugerir o
reconhecimento da importância de buscar outras estratégias pedagógicas e intensificar o
trabalho durante o ano letivo, pois a implementação da história e cultura afro-brasileira
e africana nas escolas exige ―a adoção de políticas educacionais e de estratégias
pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial
presente na educação escolar brasileira, nos diferentes níveis de ensino‖ (BRASIL,
2004a, p.3).
Diante dessas reflexões, coadunando com Gomes (2012), entendemos que o
trato pedagógico com a história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas não
requer apenas a inclusão de novos conteúdos ou de uma disciplina a mais no currículo
da educação básica, trata-se, portanto, de uma ruptura epistemológica e cultural na
educação brasileira.
Soares (2012), ao discutir sobre o trabalho com a cultura afro-brasileira e
africana em escolas quilombolas no estado do Paraná, destaca que os resultados são
―quase inexpressivos‖, a implementação da Lei 10.639/03 vem ocorrendo de maneira
fragmentada e dispersa em ações efêmeras e descontínuas, a exemplo do que
evidenciamos nas escolas em foco (no componente curricular de história e em
atividades pontuais: gincanas, datas comemorativas, projetos e eventos). Assinala a
autora que isso só ―[...] tem servido como uma espécie de esconderijo legalizado para
reprodução e manutenção do preconceito/racismo‖ (SOARES, 2012, p. 19). Importa
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considerar nessa discussão que os modelos de formação docente só exigiam dos/as
professores/as que formulassem objetivos e metodologias, deixando em geral a seleção
de conteúdos culturais sob a responsabilidade das editoras dos livros didáticos
(SANTOMÉ, 2005).
Uma pesquisa em nível nacional74, desenvolvida em 2009, que mapeou e
analisou práticas pedagógicas com a Lei 10.639/2003 e suas diretrizes, em 36 escolas
municipais e estaduais das 05 regiões brasileiras, revelou, entre os resultados, que as
datas comemorativas são utilizadas nas escolas como recursos para os trabalhos com
projetos coletivos e interdisciplinares voltados para a Lei 10639/03, e que os
conhecimentos dos/as professores/as sobre as relações étnico-raciais e a História
Africana são superficiais e estereotipados. A pesquisa apontou também que as
instituições de ensino com gestão mais democrática e participativa desenvolvem
trabalhos coletivos, dinâmicos e mais sólidos sobre essas questões. Portanto, não há
uniformidade na implementação da Lei nas escolas pesquisadas, trata-se de um processo
marcado por tensões, avanços e limites (GOMES; JESUS, 2013).
Esse cenário exige investimento na formação dos/as professores/as para
trabalharem com a diversidade étnico-racial e cultural no contexto escolar. Isso significa
―abrir espaços que permitam a transformação da escola em um local em que as
diferentes

identidades

são

respeitadas

e

valorizadas,

consideradas

fatores

enriquecedores da cidadania‖ (CANEN; XAVIER, 2011, p. 642).
Vale acrescentar que é preciso ter cuidado para que a implementação da Lei não
recaia especificamente sob a responsabilidade dos/as professores/as (ABREU; MATOS,
2008). O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas não é
tarefa exclusiva das escolas, requer ―trabalho conjunto, de articulação entre processos
educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto que as mudanças
éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-raciais não se limitam à
escola‖ (BRASIL, 2005, p. 13).
Reconhecemos a importância de as escolas abrirem ―as portas‖, para as
comunidades participarem das atividades educativas, como evidenciamos através das
narrativas apresentadas. Todavia, essa participação não deve restringir-se apenas às
74

Pesquisa de caráter institucional, intitulada: ―Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações ÉtnicoRaciais na Escola na Perspectiva da Lei n.º 10.639/03”, encomendada pelo MEC/SECADI e Unesco, sob
a coordenação geral da professora Nilma Lino Gomes do Programa de Ações Afirmativas da UFMG.
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culminâncias dos projetos, gincanas e datas comemorativas. Ademais, as relações que as
escolas estabelecem com a realidade sociocultural em seu entorno é premissa básica
para uma educação contextualizada e significativa para os/as educandos/as.
Assim sendo, buscamos apreender como as escolas investigadas trabalham com
os conhecimentos locais, os saberes tradicionais e as especificidades étnico-culturais
das comunidades. A esse respeito, as/os professoras/es declaram: ―Nós trabalhamos
com esse conhecimento da história local, os saberes contados por Vitorino75, a gente
trabalha na sala de aula explicando dentro dos conteúdos possíveis [...] na disciplina
de história [...]‖ (DOCENTE 1, Escola Municipal Araçá Cariacá, 10 de abril de 2013,
grifo nosso).Outra professora observa que

Aqui na escola, pelo menos quando eu trabalhei com a disciplina de
história, foi bem voltada para a história da comunidade, até porque a
escola cobrava muito e as lideranças também, para o professor tá
implementando a história da comunidade. [...] O Sr. Florisvaldo já veio
à escola várias vezes dar palestra, e como professora fui tentando
entender pra passar para os alunos a história da comunidade [...]. A
partir disso, houve duas gincanas, e a gente trabalhou nas gincanas
também a história de Roque76, houve até uma peça teatral que eu e a
professora [cita o nome]77 ficamos responsáveis por uma equipe e a
gente desenvolveu essa peça teatral com a história de Roque,
colocamos alguns alunos para apresentarem, então foi muito bonito
(DOCENTE 3, Escola Municipal Araçá Cariacá, 12 de abril de 2013).

Em diálogo com os/as professores/as de outra escola, assim se expressaram
sobre o tema:
Trabalha como eu falei para você, aqui na comunidade tem a banda
quilombo do professor Zezinho78 que fala sobre a cultura, o samba de
75

Sr. Vitorino Pereira de Castro é bisneto de Roque Pereira de Castro, representa o principal tronco
familiar da comunidade e guarda na memória muitas histórias de seus ancestrais.
76

Como já mencionado na seção 3 desta tese, a história da comunidade de Araçá Cariacá, conforme a
memória local está ligada a Roque Pereira de Castro, que lutou bravamente para permanecer na fazenda,
quando foi vendido para ―Mata do Café‖ (São Paulo). Os quilombolas se veem numa estreita relação de
parentesco com esse ancestral, e os consideram como um modelo de luta e resistência.
77

Segundo a interlocutora, a professora citada, mesmo não lecionando a disciplina de história, sempre
empenhou em relação aos trabalhos com a história e cultura da comunidade. Apresentaremos mais
adiante, algumas atividades desenvolvidas por essa professora, em que uma delas aparece como autora da
peça sobre a História de Roque.
78

O Centro Cultural do professor Zezinho, que inclui a banda quilombo, sob a sua coordenação, objetiva
trabalhar para a preservação das tradições culturais e a afirmação da identidade étnico-racial dos
quilombolas. Oferece atividades de música, dança, teatro capoeira, samba de roda para pessoas da
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roda, a capoeira. Tem um grupo dos próprios alunos que são
dançarinos, então é por isso que a gente traz para a escola para as
culminâncias [dos trabalhos] (DOCENTE3, Escola Municipal
Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 20 de maio de 2013).

Continuando com as narrativas:

Uma das lideranças que preocupa com a educação é Wilson, ele falou
que o professor que fosse trabalhar história dentro da comunidade
tinha que falar sobre os quilombolas, sobre a história da comunidade.
Então eu fui obrigada quando eu cheguei aqui, porque eu não conhecia
[a história] e pra falar sobre o quilombo, eu fui pesquisar e foi a partir
daí que a gente montou uma gincana pra falar sobre a história.
Tiveram duas gincanas voltadas pra esse tema, em 2008 e em 2011.
[...] Inclusive, a gente fez até uma mesa redonda aqui na comunidade
com as lideranças, com Seu Simplício, Seu Nôra que na época era o
presidente da Associação, Wilson e Seu Chico de Helena. Tinham
algumas perguntas e eles respondiam sobre a questão da luta. A mesa
redonda foi dentro da gincana (DOCENTE 379, Escola Municipal
Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 20 de maio de 2013, grifo
nosso).
Seu Simplício é uma das lideranças que sempre a gente solicita para
contribuir com seus saberes, uma pessoa de muita luta aqui na
comunidade. Pelo pouco da história que eu fiquei conhecendo é que
ele tem um conhecimento muito amplo, um conhecimento que
aprendeu na prática, no dia a dia, nas lutas, nas participações em
reuniões, nas viagens e nos encontros. Então, ele tem um
conhecimento muito amplo e sempre que é solicitado ele contribui
com a nossa escola (DOCENTE 2, Escola Municipal Quilombola
Emiliano Joaquim Vilaça, 18 de maio de 2013, grifo nosso).

Vejamos o que dizem professores/as de outra escola sobre o tratamento dessa
temática: ―A gente trabalha em sala fazendo debate, falando sobre o racismo, o
preconceito, trabalha as culturas em gincana, o tema é voltado para a cultura da

comunidade, dentre as quais participam também alunos/as da escola. Não existem articulações das
atividades desenvolvidas no Centro com as práticas pedagógicas. Todavia, quando se realiza algum
evento cultural na escola, os/as professores/as colocam esses/as alunos/as para apresentarem alguma
dança na culminância das atividades. Acrescenta-se ainda, que o Centro Cultural realiza trabalho
voluntário, portanto, não recebe nenhum investimento por parte do órgão público local ou de terceiros
(DIÁRIO DE CAMPO, maio de 2013).
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A professora nos informa que até o momento da entrevista, em 20 de maio de 2013, ainda não havia
realizado nenhuma atividade com essas questões.
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comunidade e em datas comemorativas [...]‖ (DOCENTE 580, Escola Municipal Elgino
Nunes de Souza, 10 de junho de 2013).

Os saberes tradicionais e as especificidades culturais são trabalhos
mais em gincanas. A época da gincana é no mês de outubro, porque tá
mais folgado para eles [os alunos] ensaiarem, [apresentam]
dramatizações, o samba de roda e as coisas antigas da comunidade.
[...] São dois dias de gincana, os pais participam e os meninos ficam
eufóricos. [...] Este ano por enquanto não fizemos nenhuma
programação, estamos preparando ainda (DOCENTE 1, Escola
Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de junho de 2013, grifo nosso).

Quando eles [Chico de Helena e Manezim] vêm apresentarem na
escola os alunos acabam se envolvendo e participando. Para nós é um
incentivo muito bom para que eles não esqueçam essa cultura, porque
se os mais velhos não passarem para os alunos, daqui a 10 anos eles
não vão saber sobre a cultura, muitas coisas serão esquecidas. [...] Só
que é assim: os alunos desenvolvem os trabalhos e os professores só
para orientarem para não virar bagunça. [...] Esse trabalho é
apresentado no pátio da escola, é uma gincana escolar (DOCENTE
2, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de junho de 2013,
grifo nosso).

Vemos, através das narrativas, que as escolas convidam as pessoas mais velhas e
lideranças quilombolas locais (Florisvaldo, Sr. Vitorino, Simplício, Seu Nôra, Wilson,
Chico de Helena e Manezim Canecão) para falarem sobre a história, a luta, os saberes e
as manifestações culturais das comunidades. É um procedimento metodológico
importante

para

que

os/as

educandos/as,

professores/as,

coordenadores/as

pedagógicos/as e gestores/as das escolas conheçam a realidade sociocultural e histórica
dessas comunidades. A ―[...] sugestão é que as escolas quilombolas incorporem os
indivíduos da comunidade que possam transmitir com maior propriedade ensinamentos
referentes às suas experiências culturais‖ (SILVA, 2009, p. 7). Contudo, essas
atividades são realizadas nas escolas de forma pontual, através de gincanas, no
componente de história, datas comemorativas, peças teatrais e palestras, o que pouco
favorece para a construção de uma experiência de educação escolar quilombola, que
esteja em sintonia com a dinâmica sociocultural e histórica dos quilombolas.

80

Até Junho, na época da pesquisa de campo, a professora relatou que ainda não havia trabalhado com
os/as alunos/as assuntos relacionados à cultura afro-brasileira e quilombola.
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Ademais, as atividades desenvolvidas em uma das escolas, através de gincanas,
parecem não serem precedidas de uma explanação sobre o tema pelos/as professores/as,
nem de uma sistematização dos conteúdos, as quais ficam sob a responsabilidade dos/as
alunos/as, como nos relatou um interlocutor. ―[...] Só que é assim: os alunos
desenvolvem os trabalhos e os professores só para orientarem para não virar bagunça.
[...] Esse trabalho é apresentado no pátio da escola, é uma gincana escolar‖.
Diante disso, podemos inferir que as atividades sobre a história, a cultura, os
saberes tradicionais e as manifestações culturais desenvolvidas nas escolas investigadas
numa perspectiva ―folclórica‖, apenas de maneira esporádica, desarticuladas do
contexto sociocultural das comunidades, sem aprofundamento das questões históricas e
culturais, pouco contribuem para romper com atitudes de preconceitos, apelidos e
discriminação ainda presentes nas escolas, e para o fortalecimento da identidade
quilombola dos/as educandos/as. Assim, as práticas educativas voltadas para esses
sujeitos sociais ―culturalmente marginalizados devem estar atentas para a formação de
identidades sociais e culturais e a produção da subjetividade pela escola [...]‖ (PINTO,
2005, p. 84).
Outro dado importante a ser destacado nesta discussão é a luta das lideranças
quilombolas para que as escolas trabalhem a história e a cultura de suas comunidades.
Ademais, é pertinente assinalar que a diretora de uma das escolas, a qual também
―cobra‖ para que as questões quilombolas sejam trabalhadas nas práticas pedagógicas, é
uma das lideranças que muito contribuiu com a luta da comunidade, para ser
oficializada como ―remanescente‖ de quilombo.
No entanto, esse trabalho não deve limitar-se ao componente de história e outras
atividades pontuais (como gincanas, eventos etc.). As lideranças quilombolas desejam
uma escola gestada a partir de suas comunidades, para que possa incluir nos trabalhos
educativos os seus modos de organização social, valores, a história, a cultura, as
tradições, a memória, a territorialidade e os saberes tradicionais. Segundo os/as
professores/as, a relação das escolas com as lideranças quilombolas locais se estabelece
principalmente através de reuniões para tratar de problemas que dificultam o
funcionamento das escolas, tais como: a falta de professores/as e de água (específico
em Brasileira e Rio das Rãs), a falta de merenda, de funcionários, problemas com o
programa bolsa família etc. Ou quando são convidadas para participarem dos eventos
(palestras, gincanas, atividades em datas comemorativas e apresentação de trabalhos),
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como relatamos anteriormente. A relação das escolas com as famílias acontece
mediante os eventos mencionados, através de reuniões para discutirem o desempenho
dos/as alunos/as, (principalmente para a entrega de resultados/notas) e por meio ―do dia
da família na escola‖, instituído em 2013, pela Secretaria Municipal de Educação,
estabelecendo, no calendário escolar, quatro sábados anuais para a realização desse
encontro.
Indagando sobre a atitude dos/as alunos/as frente aos conteúdos em questão,
os/as professores/as ressaltam que eles/as não gostam de estudar os assuntos referentes
à população negra e quilombola, o que dificulta o trabalho com essas questões nas
escolas. Dizem os/as professores/as:

Quando a gente vai falar sobre a história [dos afrodescendentes e
quilombolas], os meninos, falam: ‗vai falar de novo sobre isso?‘ Eles
não gostam muito, entendeu? Para tentar despertar a vontade deles,
pra mostrar que a cultura e a história são bonitas, a gente também traz
outros heróis da história negra pra poder tá mostrando para eles
(DOCENTE 3, Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim
Vilaça, 20 de maio de 2013).

A aceitabilidade eu acho um pouco complicada, uns aceitam, outros
não, a gente já ouviu relatos: vêm de novo com esse assunto de negro.
Não são todos, têm alunos que são nota 10, que aceitam e participam.
E eu acho que alguns percebem como uma coisa distante, como uma
coisa do passado [...] Mas, a gente faz o trabalho e alguns participam
com muita boa vontade, outros a gente tem que forçar a participação
(DOCENTE 05, Escola Municipal Araçá Cariacá, 24 de abril de
2013).

Podemos pensar acerca da resistência dos/as alunos/as remetendo-nos a
declarações anteriores dos/as próprios/as professores/as, que dão conta de que a forma
de trabalhar tais conteúdos não tem sido a mais estimulante. Isso, evidentemente, não se
verifica apenas nessas escolas. A literatura tem apontado para esse aspecto, mostrando
que a atitude dos/as alunos/as pode estar relacionada ao trabalho pedagógico mecânico,
repetitivo e descontextualizado e à abordagem de história que é utilizada para trabalhar
esses assuntos em salas de aula, como ilustram as narrativas a seguir:
Tem professores que às vezes repetem muito as mesmas coisas, e aí
eles não gostam. Eu acho que eles têm interesse. Agora, eles querem
que seja feito através de eventos, metodologia e abordagem diferentes
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(DOCENTE 4, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 07 de
junho de 2013, grifo nosso).

Eu fico muito triste quando a gente vai falar da cultura local, eles [os
alunos] acham que é um assunto muito batido. Eu não sei se é por
conta da forma como a história dos negros foi passada para eles, ou
se eles não gostam de falar. Eu só sei que eles têm resistência, não são
todos, mas principalmente esse pessoal novo que entrou agora
(DOCENTE 03, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de
junho de 2013, grifo nosso).

Esses relatos nos dão pistas de que a história é trabalhada nas escolas numa
sequência de tempo linear, evolucionista, baseada em episódios e eventos distantes da
vida dos/as alunos/as. Além do mais, numa abordagem determinista e eurocêntrica dos
fatos históricos, que desqualifica e ou invisibiliza as populações negras e quilombolas, o
que certamente provoca a resistência dos/as alunos/as em relação a esses assuntos.
Nesse sentido, é preciso superar a perspectiva tradicional e eurocêntrica de história,
buscar materiais didáticos e metodologias dinâmicas, inovadoras e contextualizadas,
para que os conhecimentos históricos sejam significativos e tenham sentido para os/as
alunos/as. Pereira (2008) corrobora com a discussão em torno da superação do
eurocentrismo nas abordagens histórias; para a autora, o desafio é promover um ensinoaprendizagem que não dicotomize a história africana e a europeia, para que estas sejam
―[...] compreendidas em sua dinâmica e circularidade, com as violências e embates do
passado e do presente, mas com as perspectivas relacionais requeridas em qualquer
abordagem histórica mais substantiva‖ (PEREIRA, 2008, p. 29).

5.1.2 Os materiais didáticos específicos à educação étnico-raciais

Nesse tópico trataremos dos materiais didáticos disponibilizados nas escolas
para o trabalho com a temática étnico-racial e como esses materiais são utilizados
pelos/as professores/as.
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Os livros específicos para a Educação das Relações Étnico-raciais do Ensino
Fundamental I81 e II82 foram disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação
para as escolas de Araçá Cariacá, Brasileira e Rio das Rãs em julho de 2012, porém, não
existe quantidade suficiente para os/as alunos/as. Esses livros têm como propósito
auxiliar a inclusão da História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos
oficiais das redes públicas de ensino. Todavia, durante o trabalho de campo,
observamos alguns livros nas prateleiras das escolas e outros encaixotados que
denunciam o pouco uso. Pudemos confirmar isso ao ouvir os /as professores/as.
Assinala D6 que ―Tem vários livros na estante da secretaria, tem livros em uma caixa na
biblioteca e tem uns na caixa na sala de vídeo‖ (DOCENTE 6, Escola Municipal
Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 23 de maio de 2013). Sobre esse mesmo ponto
afirma D1: ―Eu até disse para a coordenadora que o ano passado esses livros ficaram a
maioria na prateleira sem uso pelo aluno. O professor usou para o planejamento; o
aluno muito pouco‖ (DOCENTE 1, Escola Municipal Araçá Cariacá, 10 de abril de
2013, grifo nosso). Outra professora acrescenta: ―Tem livros que estão até plastificados
ainda‖ (DOCENTE 7, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 11 de junho de 2013).
Situação semelhante se verifica com os livros sobre a questão indígena
(Fundamental I83 e II84), só foram disponibilizados dois exemplares para as escolas, e
segundo os/as professores/as esses livros são apenas para consulta.
Essas constatações nos indicam que os livros sobre a Educação das Relações
Étnico-raciais são pouco utilizados nas escolas, o que sinaliza despreparo por parte
dos/as professores/as para o trato com a temática racial.
Nas escolas existem outros livros didáticos disponibilizados pelo MEC/Secadi,
destinados às escolas públicas brasileiras, especialmente às escolas situadas em
81

Jesus, Ilma de F. OGUNBIYI, Adomair O. Educação das Relações Étnico- Raciais: Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ensino Fundamental I. São Paulo, Editora didática,
Suplegraf, 2010.
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Jesus, Ilma de F. OGUNBIYI, Adomair O. Educação das Relações Étnico- Raciais: Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.Ensino Fundamental II. São Paulo, Editora didática,
Suplegraf, 2011.
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FERNANDEZ, Cristiane GI; FREITAS, Andrea F. de; PARONI, Silvana MGL. Diversidade étnica:
Ensino de História e Cultura Indígena. Ensino Fundamental I. São Paulo Editora didática, Suplegraf,
2010.
84

CARLUCCI, Samanta M; CRUZ, Cecília C. N. da; TOLOMIO, Cristiano. Diversidade étnica: Ensino
de História e Cultura Indígena. Ensino Fundamental II. São Paulo Editora didática, Suplegraf, 2010.
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comunidades quilombolas, tais como: Estórias quilombolas da coleção Caminhos das
Pedras, Vol. III, Yoté: o jogo da nossa história e Minas de Quilombo.
O livro Estórias quilombolas, organizado por Glória Moura, da coleção
Caminho das Pedras, volume III, contém estórias religiosas, de animais, de
assombrações e mistérios, as quais foram narradas pelos remanescentes de quilombos
do País. A obra é destinada aos/às alunos/as do ensino fundamental e tem como objetivo
contribuir para o desenvolvimento da autoestima dos moradores de quilombos,
principalmente alunos/as e professores/as das comunidades quilombolas de Santa Rosa
dos Pretos (MA), Mata do Tição (MG), Osório (RS) e Kalunga (GO). Essas estórias
também têm como propósito auxiliar o trabalho com a Educação das relações étnicoraciais e a Lei 10.639/03.
O livro Yoté: o jogo da nossa história, produzido pelo Instituto Agostin
Castejon85,é um material didático formado pelo jogo africano Yoté, que pode ser
praticado por duas ou mais pessoas. O jogo conta a vida e a obra de personagens
brasileiros, como: Adhemar Ferreira, Chiquinha Gonzaga, Clementina de Jesus, Cruz e
Souza, João Cândido, Lélia Gonzáles, Luiz Gama, Mãe Menininha, Mãe Senhora,
Milton Santos, Pixinguinha e Zumbi dos Palmares. Além disso, no final do livro abre-se
a possibilidade para o (a) aluno (a) incluir duas personagens da própria comunidade
(uma mulher e um homem) e apresenta ainda uma variedade de atividades para os/as
professores/as trabalharem em sala de aula.
Minas de Quilombos é um gibi criado pela REDEH86, apresenta a história de
uma professora e dos/as alunos/as de uma escola da comunidade quilombola do
município de Serro em Minas Gerais, que decidiram conhecer as histórias dos
quilombos de Minas para produzirem um gibi. Esse material é destinado aos/às
alunos/as do ensino fundamental e tem com o objetivo auxiliar o trabalho dos/as
professores/as do estado de Minas Gerais e de todo o País, no trato com a história e a
cultura afro-brasileira e africana.
Encontramos também nas escolas de Brasileira e Rio as Rãs o livro Uma
história dopovo Kalunga do Ministério da Educação/Secretaria de Educação
Fundamental. Esta obra é destinada especialmente aos/às alunos/as e professores/as da
85

O instituto Agostin é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, fundada em 29 de outubro de
1994.
86

Rede de Desenvolvimento Humano.
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comunidade de Kalunga, no estado de Goiás, às escolas situadas em outras
comunidades quilombolas brasileiras e demais escolas do País.
Duas professoras da escola de Araçá Cariacá e uma professora da escola de
Brasileira relataram que já utilizaram os livros: ―Estórias quilombolas‖, ―Yoté: o jogo
da nossa história‖ e o gibi ―Minas de quilombo‖ com os/as alunos/as na sala de aula,
inclusive todos/as alunos/as de Araçá Cariacá receberam os livros estórias quilombolas
e o Gibi Minas de Quilombos. E uma professora de Rio das Rãs destacou que já foi
realizada uma competição na escola com o livro Yoté: o jogo da nossa história.
Entre os vídeos citados pelos/as professores/as destacamos: a) Vista a minha
pele, produzido pelo CEERT87, com roteiro de Joel Zito Araújo e Dandara, b) Heróis
de todo mundo, do projeto social a ―Cor da Cultura‖, c) Quilombos da Bahia, filme
documentário produzido e dirigido pelo cineasta Antonio Olavo e d) Kiriku e a
Feiticeira, filme de animação francês produzido e dirigido por Michel Ocelot.
Segundo os/as professores/as, os filmes ―Heróis de todo mundo‖, ―Vista a minha
pele‖ e ―Kiriku e a Feiticeira‖ foram trabalhados na Escola de Araçá Cariacá, e o
segundo acima citado também foi trabalhado com os/as alunos/as do Ensino
Fundamental II de Brasileira e o documentário ―Quilombos da Bahia‖, de Antonio
Olavo, foi apresentado na escola de Rio das Rãs.
As práticas pedagógicas nas escolas não acontecem num movimento de
linearidade, com comportamentos monolíticos, apresentando os mesmos sentidos e
significados. Há indícios de algumas práticas, embora pontuais, com a temática étnicoracial e quilombola, para além do componente curricular de história, que nos
possibilitam refletir que as escolas também são lugares de resistências e de construção
de novos significados (AMORIM; NETO, 2011). A seguir, apresentaremos fragmentos
de algumas práticas evidenciadas nas escolas, que demonstram o trabalho com essas
questões em discussão.
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Centro de Estudos e Relações de Trabalho e Desigualdades.
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5.1.3 O trato pedagógico com a questão étnico-racial e quilombola: construindo
novos significados

Em Araçá Cariacá uma professora relata alguns trabalhos que já desenvolveu na
escola sobre a temática racial. Entre as atividades realizadas, sobre a história e a cultura
da comunidade, uma oportunizou aos/às alunos/as pesquisarem no Relatório Técnico de
Identificação e Delimitação do Território Quilombola da Volta e a outra uma visita à
Casa da Memória, como ela própria destaca: ―[...] Inclusive alguns alunos pesquisaram
naquele livro antropológico88 da comunidade, algumas questões que eu trabalhei em
português referente à comunidade e trouxeram até o livro [para a escola]‖.

[...] Nós fizemos uma pesquisa na escola e eu levei os alunos até à
Casa da Memória89, mostrei todas as coisas que tem lá e expliquei
para eles. [...] Se você [perguntar aos/às alunos/as] do quarto ano, eles
vão saber dizer o que tem na comunidade e o que eles viram na casa
da memória (DOCENTE 2, Escola Municipal Araçá Cariacá, 11 de
abril de 2013).

Prosseguindo o diálogo, a professora destacaque organizou uma peça sobre a
história da comunidade, com a participação dos/as alunos/as, a partir do trabalho com o
livro: Yoté: o jogo da nossa história, a qual contou também com a participação da
comunidade e envolveu toda a escola. Cada professor/a ficou responsável por uma
temática do livro que foi trabalhada em sala de aula. Relata a professora.

Nós fizemos uma peça colocando como foi que aconteceu [a história
da comunidade], com os alunos representando o fazendeiro, Roque e
a família de Roque. Eu fiquei a cargo de narrar o texto porque fui eu
quem escreveu [a peça], eu narrava e os meninos iam apresentando.
Trabalhamos primeiro na escola, depois nós apresentamos lá na
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O livro antropológico a que a professora se refere é o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação
do Território Quilombola da Volta, que envolve as Comunidades de Araçá, Cariacá, Coxos, Retiro,
Pedras e Patos, 2009.
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A inauguração da casa da memória de Araçá Cariacá aconteceu em 16/11/2012, durante o Seminário
das Comunidades Quilombolas do Território do Velho Chico e a IV Semana da Consciência Negra,
realizado no período de 13 a 18 de novembro de 2012, coordenado pelo Departamento de Ciências
Humanas e Tecnologias (DCHT) da Universidade do Estado da Bahia, Campus XVII de Bom Jesus da
Lapa. Participamos também deste evento, como abordado na seção 2 desta tese. A casa da memória na
época da pesquisa de campo em abril de 2013 ainda se encontrava em processo de estruturação.
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Barrinha90. [...] Inclusive a gente colocou não só alunos da escola,
mas também pessoas da comunidade para participarem conosco [...].
Foi muito proveitoso, ficamos muito felizes porque saiu da própria
escola. [...] A peça foi organizada com base no livro Yoté: jogo da
nossa história [...] (DOCENTE 2, Escola Municipal Araçá Cariacá, 11
de abril de 2014, grifo nosso).

A professora continua discorrendo sobre outra atividade desenvolvida na escola.

O livro Estórias quilombolas, os meninos sabem de cor e salteado,
[...] têm as histórias de Santo, da onça, do homem que virava
lobisomem, a gente já trabalhou com eles, os meninos já têm noção
desses textos. A turma da tarde do fundamental I tem medo das
histórias de assombração. [...] Eles leem os textos e depois da leitura a
gente faz perguntas com base nas historinhas e eles respondem. Eu
trabalho mais em Português no fundamental I [4º e 5º ano]
(DOCENTE 2, Escola Municipal Araçá Cariacá, 11 de abril de 2013,
grifo nosso).

Os relatos nos dão pistas de que a professora busca estabelecer diálogos entre os
conteúdos escolares com as questões étnico-culturais e históricas da comunidade, a
exemplo da pesquisa feita pelos/as alunos/as sobre a história e cultura da comunidade
no Relatório Técnico de Identificação e Delimitação do Território Quilombola da Volta,
a visita na Casa da Memória, como também o trabalho sistematizado a partir de leitura
dos textos do livro: Yoté: o jogo da nossa história, o qual contou com a participação de
toda a escola. A professora demonstra ter conhecimento da história da comunidade,
ficando responsável pela elaboração e narração da peça, como também do que trata em
especial no livro Estórias Quilombolas, quando destaca que este livro contém estórias
de assombração (histórias de que os/as alunos/as do ensino fundamental I têm medo),
estórias religiosas (de santo) e de mistérios (o homem que virava lobisomem). Contudo,
não fica evidente se são feitas associações entre as estórias relatadas no livro e estórias
que circulam na comunidade, tampouco quais interpretações são dadas para as estórias e
por que os estudantes têm medo. Outro aspecto que não parece ser explorado é a própria
existência de outras comunidades quilombolas, suas histórias, localização, lutas e o fato
de haver livros didáticos e paradidáticos produzidos a partir dos saberes destas
comunidades.
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Todos os anos, no mês de novembro, os quilombolas do Território de Identidade do Velho Chico
escolhem uma comunidade quilombola da região, para realizarem o evento em comemoração ao dia da
Consciência Negra. As escolas quilombolas também são convidadas a participarem deste evento.
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Vale ressaltar que esta professora participou a convite das lideranças de Araçá
Cariacá, do I Fórum de Educação Quilombola da Bahia, realizado em novembro de
2009 em Salvador. Neste evento a Coordenação da Diversidade SEC/BA distribuiu os
livros Estórias quilombolas e quilombos: espaço de resistência de homens e mulheres
negros, para os/as professores/as que atuavam nas escolas em comunidades quilombolas
e pesquisadores/as interessados na temática. Ademais, acrescente-se a essa informação
que a professora também participou do Curso de Capacitação e Acompanhamento de
Professores/as para as Comunidades Negras Rurais Quilombolas de Mangal Barro
Vermelho e de Araçá Cariacá, o qual, nos referimos na introdução desta tese.
Em Brasileira, uma professora relata duas atividades realizadas com os/as
alunos/as.

Agora mesmo com o eixo de cidadania eu peguei uma cartilha91 dos
povos tradicionais92, elaborei um questionário pra eles buscarem as
respostas para poderem conhecer esses povos e as lutas de cada um.
[...] Que leis garantem esses direitos ou não garantem. Então eu levei
isso pra eles. Eu falei: gente é uma oportunidade que vocês têm de
entender um pouco mais sobre essas questões de quilombos, [...] mas
eu percebi pelos trabalhos que eles não conseguiram ler direitinho,
nem todos os povos eles conseguiram destacar, as leis também é um
pouco complexo, eu vi que eles não conseguiram colocar direito, mas
é uma tentativa (DOCENTE 4, Escola Municipal Quilombola
Emiliano Joaquim Vilaça, 22 de maio de 2013, grifo nosso).

A professora sublinha que vai trabalhar novamente o conteúdo com os/as
alunos/as. Importa considerar a necessidade de aulas dinâmicas, problematizadoras e
contextualizadas para a participação e interação dos/as alunos/as no processo educativo
e melhor aprendizagem ―[...] sob o ponto de vista conceitual, além de uma postura ética
diante do diverso e a construção de uma educação antirracista [...]‖ (GOMES, 2012b, p.
15).
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BAHIA, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial- SEPROMI. Direitos dos povos e Comunidades
Tradicionais, Salvador: 2013.
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Tais grupos são oficialmente definidos da seguinte maneira pelo Ministério do Desenvolvimento Social:
―grupos culturalmente diferenciados, que possuem formas próprias de organização social. Esses grupos
ocupam e usam, [sic] de forma permanente ou temporária, territórios tradicionais e recursos naturais
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. [...] Entre os PCTs
do Brasil, estão os povos indígenas, os quilombolas, as comunidades de terreiro, os extrativistas, os
ribeirinhos, os caboclos, os pescadores artesanais, os pomeranos, dentre outros‖. Disponível em:
<http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/>. Acesso em: 07 jul. 2012.
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Vemos, na sequência do depoimento, como a professora evidencia certa
sensibilidade e compromisso político com os problemas da comunidade.

[...] Eu fiz uma palestra sobre a questão da história local, peguei
várias fotos dos tempos anteriores e fui fazendo uma linha de tempo
da história. Eu acho que foi legal e a gente percebe quando você
conversa com os alunos, eles já sabem falar um pouquinho, mesmo
sem ter um trabalho tão elaborado e sistematizado, mas a gente tem
trabalhado. Inclusive eu trouxe a memória de uma mulher lá do
Capão do Cedro93 que sofreu muito [na época do conflito]. [...] Tem o
depoimento dela chorando e eu levei pra sala de aula pra tá
mostrando, até porque percebo que tem essa necessidade de tá falando
pra eles [...] (DOCENTE 4, Escola Municipal Quilombola Emiliano
Joaquim Vilaça, 22 de maio de 2013, grifo nosso).

A professora parece reconhecer a necessidade de um trabalho mais
sistematizado, quando observa: ―Eu acho que foi legal e a gente percebe quando você
conversa com os alunos, eles já sabem falar um pouquinho, mesmo sem ter um trabalho
tão elaborado e sistematizado, mas a gente tem trabalhado‖. Assinala também que o
trabalho com a história e cultura quilombola não pode ficar apenas sob a
responsabilidade do/a professor/a de história, é preciso da participação de todos os
docentes, para que os/as alunos/as ―aos poucos possam ir conhecendo mais e mais para
então valorizar‖ esses conhecimentos locais. E arremata:

Na verdade a gente tem um sonho que realmente essa questão da
história [...] possa melhor ser trabalhada, para tá enriquecendo a
afirmação desses futuros quilombolas94, porque os que sofreram
durante os conflitos ficaram bastante sensibilizados da necessidade da
união, do respeito, do conhecer, do aceitar-se quilombola. [...] A gente
percebe que os alunos de uma forma geral, não estão mais neutros,
mas ainda tem muito pra ser trabalhado, há essa necessidade. Porque
eles no futuro é que vão segurar isso aqui [...].
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Comunidade quilombola que faz parte do quilombo Rio das Rãs, como já explicitado no item 3.4 desta
tese.
94

Expressa o sentido das crianças e jovens como futuras lideranças quilombolas da comunidade. Dito de
outra maneira, a expressão parece sugerir uma espécie de ato falho como se estas crianças e jovens ainda
não tivessem se constituídos como quilombolas plenos, ou seja, precisam incorporar a consciência
política da sua própria condição, cuja introjeção se fará pelas relações comunitárias e ação pedagógica da
escola.
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Em Rio das Rãs, uma professora também relata como está trabalhando os
conteúdos curriculares do livro Educação das Relações Étnico-Raciais do Fundamental
II, que auxilia no ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas.
Como podemos sublinhar:

A gente leva o livro para a sala e coloca os alunos para leem, de
acordo a leitura eu vou explanando o conteúdo, colocando questões e
eles voltam fazendo alguns questionamentos. Inclusive tem um texto
que eu pedi pra eles construírem uma árvore genealógica sobre os
parentes. [...] Então, a gente traz a questão da família negra, a questão
de como foi à escravidão. [...]. Tem uma página que fala sobre os
quilombos e um texto que cita como pai de Santo, o ‗finado‘
Andrelino95, cita sobre o quilombo Rio das Rãs, então a gente tem que
[...] dizer para os alunos que é um orgulho essa cultura, é um orgulho
a gente ser quilombola, pelo menos pra mim (DOCENTE 4, Escola
Municipal Elgino Nunes de Souza, 07 de junho de 2013, grifo nosso).

A professora abre o livro e aponta: ―Aqui na página 100 fala sobre o quilombo
Rio das Rãs, já estudamos esse texto. Muitos alunos, devido à maneira como eu falo,
acabam se empolgando [...]‖. Continuando com o relato, destaca: ―Agora com o eixo
temático, Identidade Cultural,96 estou trabalhando duas horas aulas por semana‖ e
acrescenta: ―Eu acho que a educação quilombola tinha que começar a partir da realidade
dos alunos, deveria encaixar a realidade dentro dos livros de história deles [...]‖
(DOCENTE 4, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 07 junho de 2013).
A professora trabalha de maneira dinâmica e contextualizada, busca estabelecer
relação dos conteúdos escolares com a realidade dos/as alunos/as, possibilitando a
participação ativa destes/as nas atividades realizadas. O envolvimento emotivo de sua
condição de ser quilombola e da sua autoestima positiva, certamente favorece também o
processo ensino aprendizagem e influencia de maneira significativa na formação da
identidade quilombola dos/as alunos/as.
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Como referenciado na seção 03, o Sr. Andrelino Francisco Xavier foi um curador (já falecido) de Rio
das Rãs muito conhecido na região, bastante respeitado e querido por todos do território quilombola
(SILVA, 2010).
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Segundo informação de uma professora, esse eixo e o citado anteriormente cidadania [e consumo],
como também os de leitura de rótulos [de embalagens] e recursos naturais foram incluídos, em 2013 nos
currículos das escolas do município, pela nova gestão da Secretaria Municipal de Educação, com o
propósito de padronizar os componentes curriculares das escolas para facilitar a transferência dos/as
alunos/as de uma escola para outra.
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Através dos elementos fornecidos por esses fragmentos de práticas de ensino,
podemos inferir que as professoras reconhecem a importância de dialogar os conteúdos
curriculares com a realidade sociocultural e histórica das comunidades, e assim vêm
―tentando‖ materializar esse propósito nas escolas. O esforço das professoras vai no
sentido da reflexão de Freire (1997, p. 85-86, grifo do autor), ao assinalar que: ―[...] Não
sou apenas objeto da História mas seu sujeito igualmente. No mundo da História, da
cultura, da política, constato não para me adaptar mas para mudar [...]‖. Todavia, cabe
assinalar que, em que pesem algumas iniciativas positivas, de modo geral há um grande
hiato entre o que se deseja para as escolas e o que se operacionaliza nas práticas
curriculares.
Sabe-se que as condições materiais das escolas, o currículo escolar, o
planejamento de ensino e a qualificação profissional são elementos importantes que
influenciam os trabalhos dos/as professores/as. Assim, indagamos nesta pesquisa se o
currículo das escolas e o planejamento de ensino contemplam a realidade sociocultural e
histórica dos quilombolas, e se o Sistema Municipal de Ensino de Bom Jesus da Lapa
oferece formação docente e ou/capacitação para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais, bem como se há uma formação específica para os/as professores/as que atuam
nas comunidades quilombolas.

5.1.4 O currículo e o planejamento de ensino e as especificidades das comunidades

Os/as professores/as reconhecem que o município de Bom Jesus da Lapa não
tem uma proposta de educação específica para as comunidades quilombolas, pois o
currículo oficial das escolas não é apropriado para essas populações; é um currículo
―único‖, ―imposto‖, homogêneo e uniformizado. No entanto, paradoxalmente, a
Secretaria Municipal de Educação ―cobra‖ das escolas que trabalhem com a realidade
sociocultural das comunidades quilombolas. Os relatos ilustram essa informação:

[...] O currículo oficial não está apropriado para as comunidades
quilombolas. [...] O professor, através do planejamento de ensino,
busca uma aproximação com os conhecimentos da comunidade,
especificamente em eventos. Mas há uma cobrança por parte da
Secretaria que trabalhe com a realidade da comunidade quilombola
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(DOCENTE 1, Escola Municipal Araçá Cariacá, 10 de abril de 2013,
grifo nosso).
Um currículo único, inclusive imposto sem discussão nenhuma [...] Os
assuntos de todas as disciplinas a gente chegou já encontrou. Eles
querem que trabalhe desse jeito, na mesma ordem, tanto no campo,
como na cidade. Todas as modalidades de ensino têm um currículo
pronto (DOCENTE 1, Escola Municipal Quilombola Emiliano
Joaquim Vilaça, 17 de maio de 2013, grifo nosso).

Nesta mesma linha das discussões os/as professores/as acrescentam: ―A gente
tenta fazer adaptações aqui na escola, porque o currículo é o que vem imposto de lá, e a
Secretaria nem sempre atende o que nós queremos na escola, a gente tem que adaptar de
acordo com a nossa realidade‖ (DOCENTE 5, Escola Municipal Araçá Cariacá, 24 de
abril de 2013). ―O currículo escolar é único pra todas as escolas. O currículo da zona
rural é o mesmo da cidade‖ (Docente 6, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 10
de junho de 2013).
As narrativas denunciam que os conteúdos curriculares impostos pelo Sistema
Oficial de Ensino não consideram as especificidades étnico-culturais das comunidades
quilombolas. É um currículo que não tem espaço para a diversidade e as diferenças,
denotando uma concepção monocultural de currículo e de cultura escolar97. Muitas
propostas de educação desenvolvidas nas comunidades quilombolas (como é o caso dos
currículos das escolas em foco) são gestadas em ambientes externos por agentes que não
conhecem a realidade dessas comunidades ―[...] e não permitem o diálogo
interinstitucional no sentido da conformação de uma proposta construída de forma a
favorecer os interesses coletivos‖ (SILVA, 2013, p. 34). Assim, podemos deduzir que o
pensamento da racionalidade ocidental, da monocultura do saber científico, é o modelo
―inspirador da concepção de conhecimento privilegiada‖ nas escolas (CANDAU, 2014,
p. 34).
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Cultura escolar e cultura da escola são categorias distintas, segundo Candau (1999: 3-4): a cultura
escolar ‗é sui generis, uma versão particular da cultura, é um artefacto especial com significado próprio
[...] a cultura escolar estaria configurada pelos papéis, normas, rotinas e ritos próprios da escola como
instituição social específica‘. Nesse sentido, ela possui capacidade de se autoconstruir
independentemente. A cultura da escola é uma particularidade da cultura escolar. É o modo como cada
instituição se organiza, estabelecendo rituais e uma dinâmica própria no dia-a-dia. Trata-se da identidade
de cada escola, o que inclui a relação entre cada segmento do universo escolar e a comunidade a que a
escola serve. Nesse sentido, mesmo que haja mais de uma escola na mesma comunidade, cada uma se
apresenta de modo único (PINTO, 2005, p. 99-100).
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Essas constatações nos remetem às reflexões de Boaventura de Souza Santos
(2010), que se contrapõe ao modo de pensar da racionalidade moderna98 e defende uma
racionalidade mais ampla e cosmopolita, tendo em vista transgredir a razão
metonímica99 para revelar muitas experiências sociais disponíveis declaradas
inexistentes (a sociologia das ausências) e a variedade das experiências sociais
emergentes possíveis (a sociologia das emergências). Nesse sentido, o autor renuncia a
qualquer teoria geral e apresenta o trabalho de tradução como ―[...] um procedimento
capaz de criar uma inteligibilidade mútua entre experiências possíveis e disponíveis sem
destruir a sua identidade‖ (SANTOS, 2010, p. 95).
Nesse processo, a sociologia das ausências opera substituindo monocultura por
ecologias. Desse modo, o autor propõe a ecologia de saberes para confrontar a lógica da
monocultura do saber e do rigor científico. ―[...] Por esta razão, o uso contra
hegemônico da ciência não se pode restringir apenas à ciência. Apenas faz sentido numa
ecologia de saberes‖ (p. 107).

A ecologia de saberes visa criar uma nova forma de relacionamento
entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento.
Consiste em conceder ‗igualdade de oportunidades‘ às diferentes
formas de saber envolvidas em disputas epistemológicas cada vez
mais amplas, visando a maximização dos seus respectivos contributos
para a construção [sic] ‗um outro mundo é possível‘, ou seja, de uma
sociedade mais justa e mais democrática, bem como de uma sociedade
mais equilibrada em suas relações com a natureza. A questão não está
em atribuir igual validade a todos os tipos de saber, mas antes em
permitir uma discussão pragmática entre critérios de validade
alternativos, uma discussão que não desqualifique à partida tudo o que
não se ajusta ao cânone epistemológico da ciência moderna
(SANTOS, 2010, p. 108).

Nessa perspectiva, compreendemos a diversidade como uma ―[...] construção
histórica, social e cultural das diferenças a qual está ligada às relações de poder, aos
processos de colonização e dominação‖ (GOMES, 2007a, p. 41). E a incorporação da
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―[...] Para combater o desperdício da experiência social, não basta propor um outro tipo de ciência
social. Mais do que isso, é necessário propor um modelo diferente de racionalidade. Sem uma crítica do
modelo de racionalidade ocidental dominante pelo menos durante os últimos duzentos anos, todas as
propostas apresentadas pela nova análise social, por mais alternativas que se julguem, tenderão a
reproduzir o mesmo efeito de ocultação e descrédito‖ (SANTOS, 2010, p. 94).
99

Razão que não permite o reconhecimento de outras racionalidades, além da racionalidade ocidental, e
quando o faz, apenas para utilizá-la como objeto ou matéria-prima (SANTOS, 2010).
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diversidade nos currículos deve ser vista como um direito e não apenas como um tema
transversal ou um modismo. Deste modo, é imprescindível compreender ―[...] o
currículo escolar como um campo em que estão em jogo múltiplos elementos,
implicados em relações de poder, compondo um terreno privilegiado da política cultural
[...]‖ (COSTA, 2005, p. 38). Assim, um currículo referendado pela ―ecologia de
saberes‖ certamente possibilitará o diálogo intercultural entre os conhecimentos
escolares e os saberes e as práticas das comunidades quilombolas.
As narrativas apresentadas pelos/as professores/as também sinalizam certa
responsabilidade não formalizada, delegada pela Secretaria Municipal de Educação às
escolas para a instrumentalização de um currículo que dialogue com a cultura local.
Através do planejamento de ensino, os/as professores/as tentam fazer ―adaptações”,
―especificamente em eventos”, para aproximar o currículo do universo sociocultural das
comunidades. Assim, indagamos até que ponto os/as professores/as conseguem fazer
essas adaptações curriculares, e como é realizado o planejamento das atividades
pedagógicas nas escolas.
Em apenas uma das escolas os/as professores/as têm horário de atividade
complementar (AC) para o planejamento de ensino. Porém, essa atividade é realizada de
forma individual e sem orientação, uma vez que na época do trabalho de campo, a
escola aguardava um/a professor/a para assumir a coordenação pedagógica100. A esse
respeito afirma D2 que ―Não tem planejamento coletivo, [...] nós professores fazemos [o
planejamento] em nosso AC. Esse momento101 tem outro professor assumindo a
[minha] turma que é por hora aula‖ (DOCENTE 2, Escola Municipal Araçá Cariacá, 11
de abril de 2013).

No fundamental I os ACs também são individuais, todos os
professores têm o seu dia. No ano passado os ACs também eram
individuais, não existe planejamento coletivo, a não ser quando libera
os meninos para uma reunião para tratar de assuntos administrativos
(DOCENTE 2, Escola Municipal Araçá Cariacá, 11 de abril de 2013).
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Uma professora que havia trabalhado na escola em 2012 retornou para a coordenação pedagógica,
porém, quando da realização desta entrevista, ainda não havia assumido esta função.
101

As entrevistas com as professoras em Araçá Cariacá foram realizadas nos ACs conforme acordado com
a direção e o corpo docente.
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Outra professora acrescenta: ―Eu penso que não existe AC sem coordenação, eu
estou no meu AC que devia ser com a coordenação. [...]. Agora no coletivo é bom,
porque a gente troca experiências e conhecimentos, aí a coisa anda‖ (Docente 3, Escola
Municipal Araçá Cariacá, 12 de abril de 2013).
A respeito do planejamento em outra escola, vejamos os depoimentos:

Esse ano nós não tivemos praticamente nem planejamento, porque as
aulas começaram superatrasadas, teve a dificuldade de tá encaixando
diretor, aí quando a diretora chegou, tivemos que começar e não teve
planejamento (DOCENTE 4, Escola Municipal Quilombola Emiliano
Joaquim Vilaça, 22 de maio de 2013).

―O planejamento é individual. [...] Agora, se tivesse AC, se nosso planejamento
fosse feito em conjunto, todos pensando juntos, acho que teria como pensar propostas
diferentes de trabalhos, de colocar a questão racial.‖ (DOCENTE 1, Escola Municipal
Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 17 de maio de 2013).
Constatamos que a escola não dispunha de coordenação pedagógica para auxiliar
os/as professores/as no planejamento de suas atividades pedagógicas. Ademais, não tem
impressora, e/ou fotocopiadora, os/as professores/as utilizam o mimeógrafo para
reproduzirem as cópias das atividades dos/as alunos/as. Como assinala D2,

Alguns professores por conta própria digitam as suas provas, suas
atividades em casa e trazem para serem aplicadas aqui na escola,
porque a opção para trabalhar é só com o mimeógrafo (DOCENTE 2,
Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 18 de maio
de 2013, grifo nosso).

Em Rio das Rãs, as falas dos/as professores/as apontam para a ausência de
planejamento coletivo. Como observa D5: ―Não tem planejamento coletivo na escola,
os professores fazem o planejamento em casa‖ (DOCENTE 5, Escola Municipal Elgino
Nunes de Souza, 10 de junho de 2013). D7 confirma essa dificuldade:
Aqui na escola não acontece o planejamento, cada professor faz o seu
planejamento individual fora da escola. Até porque [...] não tem na
escola um professor substituto, então não tem como fazer o
planejamento, que o correto é o professor sentar na escola com o
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coordenador para fazer esse planejamento (DOCENTE 7, Escola
Municipal Elgino Nunes de Souza, 11 de junho de 2013).

A professora destaca que o planejamento de ensino pode contemplar os
conhecimentos locais, mas isso ocorre de modo precário, ou seja: ―De vez em quando,
de forma aligeirada e superficial, a depender de cada professor. Nas datas
comemorativas, como já havia falado, nas gincanas, no folclore, no dia da consciência
negra‖ (DOCENTE 7, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 11 de junho de 2013).
Nessa escola há coordenadora pedagógica, porém, não existe horário de AC como foi
sinalizado. Segundo os/as professores/as, o planejamento é feito em casa, depois
apresentado à coordenadora para que possa ajudá-los nas modificações necessárias.
Nas três escolas em foco, a maioria dos/as professores/as não tinha feito o plano
de curso (planejamento anual), e os que ressaltaram que haviam feito, ainda não o
tinham disponibilizado para os arquivos das escolas; é o que se percebe na fala da
professora: ―Talvez porque não foi cobrado tanto e por conta de que não teve um
suporte, alguém pra tá auxiliando na elaboração do plano de curso‖ (DOCENTE2,
Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 18 de maio de 2013).
No momento da pesquisa, a Secretaria Municipal de Educação ainda não tinha
enviado os diários de classe para as escolas, os/as professores/as registravam as
atividades realizadas, as frequências e o desempenho dos/as alunos/as, em cadernos,
para depois transferir as anotações para os diários, o que provocava acúmulo de
trabalho, causando descontentamentos.
Assim, durante a pesquisa de campo, tanto em Brasileira como em Rio das Rãs,
não presenciamos os/as professores/as realizarem planejamento de ensino nas escolas, o
que pode dificultar a organização e a sistematização dos trabalhos, a troca e socialização
das experiências, bem como a adaptação do currículo oficial ao contexto das
comunidades. Em Araçá Cariacá, a existência de horário de AC proporciona o
planejamento de ensino, ainda que este se faça de forma individual, percebe-se certa
organização e sistematização das atividades didáticas e pedagógicas, como foi
constatado durante as entrevistas realizadas.
Na Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus da Lapa existe uma
Coordenação da Diversidade. Dentre as suas atribuições, destaca-se: auxiliar os
trabalhos com a temática da diversidade e a questão racial nas escolas quilombolas.
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Porém, até a época do trabalho de campo esta coordenação não tinha desenvolvido
atividades juntos às escolas, apenas distribuiu uma ficha diagnóstica, para colher
informações sobre as atividades com a temática racial. É oportuno sublinhar que a
coordenadora havia assumido a função, há menos de seis meses, junto com o Secretário
Municipal de Educação e a nova gestão do poder público local.
Os/as professores/as reclamam da falta de assistência técnica e pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação, principalmente nas escolas situadas em comunidades
distantes da cidade de Bom Jesus da Lapa, como é o caso de Brasileira e Rio das Rãs. A
fala de uma professora ilustra essa situação. ―Pra dizer que não veio ninguém da
Secretaria esse ano, nós tivemos uma única visita, para trazer merenda e livros no início
do ano. [...] Eles colocam a distância como fator que impossibilita estarem aqui‖.
Através dessas considerações, podemos perceber que os/as professores/as
encontram dificuldades para adaptar o currículo escolar ao universo sociocultural das
comunidades, pois lhes faltam condições efetivas, tanto estruturais como pedagógicas,
para a realização de suas atividades educativas, o que denota o alheamento do poder
público local em relação à educação escolar nestas comunidades. Desta forma,
entendemos que o planejamento de ensino não contempla os conhecimentos locais, os
saberes, a história e a cultura dos quilombolas, exceto em algumas atividades pontuais,
como já foi ilustrado nos relatos anteriormente, ―de vez em quando, de forma aligeirada
e superficial, a depender de cada professor‖.
Além do currículo e do planejamento de ensino, outro elemento que não
favorece o trabalho com a questão racial e quilombola é a naturalização do preconceito
e da discriminação racial nas escolas. Os/as professores/as veem os apelidos atribuídos
aos/às alunos/as com traços de negritude mais ressaltados, pelo seu próprio grupo
étnico-racial como brincadeiras. Algumas falas dos/as professores/as remetem a esse
problema: ―Os meninos às vezes brincam, chamam os colegas de negro preto e
macaco‖; ―O seu cabelo não entra água, o seu cabelo é duro, esse tipo de brincadeira
entre eles‖; ―Os alunos chamam os colegas de grafite102, Bernado e foguinho, de uma
forma geral, a gente ver que é brincadeira‖. Uma professora declara que já presenciou
também um aluno chamando o colega de ―urubu‖. É a propósito desse tema que Santana
et al., (2013) afirmam que estamos ―[...] ainda, em nossas escolas, naturalizando as
102

Segundo o professor, o apelido grafite refere-se a um jogador de futebol negro, enquanto que Bernado e
foguinho dizem respeito às duas personagens negras da novela Escrava Isaura.
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práticas de racismo, discriminação, reproduzindo os estereótipos negativos que se
direcionam, sobretudo, às crianças e jovens negros, afro-descendentes [sic]‖ (p. 121).
Esses apelidos representam estereótipos103 que desvalorizam as características
raciais da população negra, tais como: seu neguinho, seu pretão, negão, negro preto,
seu cabelo não entra água, o seu cabelo é duro, grafite, Bernado e foguinho, e
estereótipos que aproximam o negro de animais, o que lhe atribui uma inferioridade:
urubu e macaco. Esses apelidos ―[...] desempenham papel determinante na construção
da identidade‖ desses/as alunos/as (SILVA, 2004, p. 75).
Percebe-se que não há um trabalho sistemático e direcionado nas escolas para
trabalhar essas atitudes de preconceitos e discriminação, como nos informam duas
professoras: ―[...] A gente explica, [...] nunca deixei passar, nunca fui relapsa, faço uma
intervenção [...]‖ (DOCENTE 3, Escola Municipal Araçá Cariacá, 24 de abril de 2013).
―A gente sempre tem que conversar para impor respeito, eu falo pra eles que macaco é
um bicho e o colega é um ser humano [...]‖ (DOCENTE 3, Escola Municipal
Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 18 de maio de 2013).As escolas podem
desempenhar um papel importante para desconstruir o padrão de beleza eurocêntrico
que julga os negros como feios, incapazes e inferiores. No entanto, quando tentam
resolver a situação através de conversas, atividades em datas comemorativas ou em
alguns projetos esporádicos, pouco contribuem para a aceitação do pertencimento
étnico-racial dos estudantes negros e quilombolas, bem como na positivação de sua
autoestima, uma vez que essa questão é extremamente complexa. A sociedade brasileira
ensinou historicamente aos/as negros/as a negarem a si mesmos/as ―e por outro lado,
apregoou um ideal de ser: branco. É preciso um processo sistemático para corrigir essa
distorção. A escola ainda é o melhor lugar para tomar partido dessa construção‖, como
assinala Castilho (2008, p. 206).
Para combater as atitudes de preconceitos e de discriminação racial presentes no
cotidiano escolar, é necessário compreender que ―a questão racial brasileira localiza-se
dentro do amplo e complexo campo da diversidade cultural‖ (GOMES, 2005, p. 51).
Essa temática não é algo apenas de interesse das pessoas pertencentes à população
negra, é uma questão social, cultural e política de toda a sociedade brasileira.
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―O estereótipo é a prática do preconceito. É a sua manifestação comportamental. O estereótipo
objetiva (1) justificar uma suposta inferioridade; (2) justificar a manutenção do status quo; (3) legitimar,
aceitar e justificar: a dependência, a subordinação e a desigualdade‖ (SANT‘ANA, 2008, p. 61).
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Outra evidência apontada pela pesquisa, que dificulta a adaptação do
planejamento de ensino ao universo sociocultural das comunidades e o trabalho nas
escolas, é o desconhecimento dos/as professores/as sobre as histórias e culturas das
comunidades, bem como sobre a Lei 10.639/03 e suas diretrizes correlatas, como
podemos constatar na observação de D4: ―O currículo escolar quase não dá espaço para
essas questões, e os professores que são de fora já vêm dizendo que não têm
conhecimento e aí vai passando‖ (DOCENTE 4,

Escola Municipal Quilombola

Emiliano Joaquim Vilaça, 22 de maio de 2013). Também D5 aponta para essas
dificuldades: ―Os professores que vêm de fora têm pouco conhecimento sobre a área,
talvez,

eles

têm

vontade

de

trabalhar,

mas

não

sabem

nem

por

onde

começar‖(DOCENTE 5, Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 23 de
maio de 2013).

Outro professor dessa escola corrobora com essas informações:

―Quando eu cheguei aqui, para ser sincero, eu não sabia nada da história da
comunidade, mais ainda continuo não sabendo muita coisa‖ (DOCENTE 02, Escola
Municipal Emiliano Joaquim Vilaça, 18 de maio de 2013).
Esse problema também acontece nas outras escolas. O depoimento de D7
corrobora com os anteriores: ―Eu na verdade não conheço a história da comunidade‖.
(DOCENTE 7, Escola Municipal Elgino Nunues de Souza, 11 de junho, 2013). D4 vai
na mesma direção ao assinalar que: ―Conheço os relatos do dia que as lideranças vieram
para a palestra. [...] O que fica mais para mim, é a questão da luta pelo reconhecimento
da comunidade [como] quilombola, mas eu ainda sei pouco, preciso estudar mais‖
(DOCENTE 4, Escola Municipal Araçá Cariacá, 11 de abril de 2013).
Todavia, vale acrescentar que existem também professores/as quilombolas que
conhecem pouco a sua própria história. A fala de uma professora, filha da comunidade,
com sete anos que leciona na escola, corrobora essa situação. ―Eu não sei falar muita
coisa, porque teve a luta e eu fiquei um tempo fora, e só vinha aqui final de semana. Sei
que aconteceram muitas coisas aqui na luta‖ (DOCENTE 5, Escola Municipal Elgino
Nunes de Souza, 10 de junho de 2013).
O desconhecimento dos/as professores/as sobre a realidade das comunidades
quilombolas onde atuam não é condição exclusiva dessas escolas. Muitos docentes, em
diversas regiões do País, não conhecem ou mantêm pouca relação com as comunidades
quilombolas onde trabalham, acabam desenvolvendo as suas práticas profissionais
distantes do universo sociocultural dos/as alunos/as (BRASIL, 2012a). Essa realidade
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reforça a urgência de formação específica para os/as professores/as das escolas
quilombolas.
Quanto ao conhecimento dos/as professores/as sobre o que tratam as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, uma professora
destaca: ―os professores sabem das Diretrizes, mas muitos não conhecem o que se
discute no documento‖. E em uma das escolas, segundo informação de duas
professoras, não existem as Diretrizes para que os/as professores/as possam consultálas. Acrescentamos ainda que todos/as professores/as disseram que não conhecem as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. Tal fato é
compreensível, uma vez que essa legislação curricular, na época do trabalho de campo,
havia menos de seis meses.
Essas diretrizes orientam os sistemas de ensino e as escolas de Educação Básica
a desenvolverem propostas pedagógicas de educação escolar quilombola em sintonia
com a dinâmica local, regional e nacional da questão quilombola no Brasil. ―[...] As
diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola propõem avanços quando
abre as portas à comunidade para a construção dos currículos‖ (FIABANI, 2013, p.
349).
Nesse sentido, a Resolução 08 de 20 de dezembro de 2012, que define essas
DCNs, em seu artigo 2º estabelece que a União, os Estados, os Municípios e os sistemas
de ensino devem garantir:

I - apoio técnico-pedagógico aos estudantes, professores e
gestores em atuação nas escolas quilombolas;
II - recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e
literários que atendam às especificidades das comunidades
quilombolas;
c) [sic]a construção de propostas de Educação Escolar
Quilombola contextualizadas (BRASIL, 2012b, p. 3).

Diante desse contexto, romper com as propostas tradicionais de educação e de
caráter etnocêntrico vigentes nas escolas quilombolas, ―[...] é condição fundamental
para a construção de uma educação que se assente numa perspectiva libertadora, e, por
consequência, antirracista‖ (SILVA, 2013, p. 81). Desse modo, defendemos um
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currículo ―descolonizado‖, isto é, um currículo que vá além das experiências
multiculturais nas escolas, a exemplo das atividades em datas comemorativas, projetos
pontuais e gincanas, ―[...] que não separe questões de conhecimento, cultura estética de
questões de poder, política e interpretação [...]‖ (SILVA, 2002, p. 130).

Descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação escolar.
Muito já denunciamos sobre a rigidez das grades curriculares, o
empobrecimento do caráter conteudista dos currículos, a necessidade
de diálogo entre escola, currículo e realidade social, a necessidade de
formar professores e professoras reflexivos e sobre as culturas
negadas e silenciadas nos currículos (GOMES, 2012a, p. 102).

5.1.5 Formação docente para a diversidade étnico-racial e a educação escolar
quilombola

Segundo os/as professores/as, o poder público Municipal de Bom Jesus da Lapa
não oferece formação docente inicial e nem continuada, para o trabalho escolar com a
diversidade étnico-racial e a lei 10.639/03, tampouco para o trato com as especificidades
das comunidades quilombolas. Quando promove alguns cursos esporádicos, são para os
docentes que lecionam história. Nesse sentido, os/as professores/as reivindicam
formação específica para trabalharem nas escolas quilombolas. Vejamos as narrativas a
seguir: ―Tem alguns cursos para os professores de história. Fala que vai ter essa
formação continuada, só que fica no papel e não sai. Tem hora que começa e não
termina‖ (DOCENTE 3 Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de junho de
2013).

É importante ter formação e capacitação continuada para professores,
gestores, coordenadores e funcionários da escola, inclusive para o
pessoal de apoio, porque um pequeno gesto como tratar uma criança
negra, por mais que aqui seja uma comunidade quilombola pode ter
grande influência na vida dela (DOCENTE 3, Escola Municipal
Elgino Nunes de Souza, 06 de junho de 2013).
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Compartilhando dessas informações, outros/as professores/as argumentam:
―Participei104 duas vezes de um curso sobre a questão étnico-racial em Bom Jesus da
Lapa. [...]. Foi mudando de data, passou para outro ano, mudança de gestão e até agora
não houve continuidade‖ (DOCENTE 2 Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 06
de junho de 2013).

O que deixa a desejar é a falta de capacitação para os professores da
área de quilombo. Eu acho que a Secretaria [de Educação] do
Município de Bom Jesus da Lapa deveria investir e capacitar os
professores que trabalham na área de quilombo, ter cursos específicos,
enviar materiais para que os nossos estudos possam sair de qualidade.
Para que os nossos alunos possam saber que na realidade eles são
quilombolas, [...] com direitos a estudos de qualidade [...] (DOCENTE
2 Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de junho de 2013).

Nunca ofereceu [curso] para gente aqui na comunidade. E os
professores cobram isso, seria específico para a comunidade
quilombola. [...] Teve um projeto da Secretaria e tinha algumas
sugestões do que deveria melhorar na escola, a gente colocou cursos
de capacitação para professores quilombolas. E não teve retorno até
hoje, foi em 2011 (DOCENTE3, Escola Municipal Quilombola
Emiliano Joaquim Vilaça, 20 de maio, 2013).

Ainda sobre os cursos para professores/as das comunidades quilombolas,
ouvimos outro reiterar: ―O município não oferece [curso específico], mas tenho
interesse. Eu acho que tinha que oferecer principalmente por ser uma escola
quilombola‖ (DOCENTE 1, Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça,
17 de maio, 2103).

A gente tem conhecimento por conta do curso da UNEB com a
comunidade de Mangal e Barro Vermelho, Araçá Cariacá,
reivindicação de Mangal Barro Vermelho, que parou e não deu
continuidade [...]. A gente já trabalha por conta desse curso [...] depois
que veio a Lei [10.639/03] não teve uma capacitação pra fortalecer o
nosso conhecimento e trabalhar a educação quilombola [...] Eu estou
sentindo muita dificuldade [para trabalhar essas questões], seria
muitíssimo importante que voltasse a parceria com a Uneb, porque
nos enriqueceu demais, naquela época a gente não sabia nem o que
significava quilombo. [...] Se não tivéssemos esse conhecimento, esse
curso para as comunidades Mangal Barro/Vermelho e
104

Esse docente na época do curso lecionava o componente curricular de história.
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Araçá/Cariacá, eu vou dizer a gente não sabia de nada (DOCENTE
1, Escola Municipal Araçá Cariacá, 10 de abril de 2013, grifo nosso).

Outra professora reforça a importância desse curso de capacitação, promovido
pela UNEB para as comunidades quilombolas de Mangal Barro Vermelho e Araçá
Cariacá. ―[...] O curso serviu muito [...] os professores foram embora e aí acabou, mas
foi muito proveitoso [...] Se retornasse esse curso para os professores novatos, para
nós, seria bom demais, a UNEB juntamente com a Secretaria seria muito bom”
(DOCENTE 2, Escola Municipal Araçá Cariacá, 11 de abril de 2013, grifo nosso).
O Projeto de Capacitação de Professores de Mangal/Barro Vermelho e Araçá
Cariacá, como já foi relatado na introdução desta tese, foi uma reivindicação dos líderes
da Associação de Mangal/Barro Vermelho feita ao Departamento de Ciências Humanas
e Tecnologias (DCHT), Campus XVII, Bom Jesus da Lapa, do qual fizemos parte como
professora formadora. Com a remoção dos/as professores/as formadores para outros
campi da UNEB, o projeto foi desativado.
As narrativas sinalizam a falta de investimento do poder público municipal na
formação inicial e continuada dos/as professores/as para o trabalho com as questões da
diversidade étnico-racial e quilombolas nas escolas. Assim, mesmo reconhecendo o
papel fundamental dos docentes nessa empreitada, não podemos responsabilizá-los pela
não implementação de processos formativos sobre estes conteúdos históricos e culturais
nas escolas. ―A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana nos currículos da Educação Básica trata-se de decisão política, com fortes
repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores [...]‖ (BRASIL, 2005,
p. 17). Fica evidente também que todos têm consciência da necessidade de uma
formação específica e da potencial articulação realizadora entre a Universidade e a
Secretaria Municipal de Educação. Destaque-se igualmente uma das falas que estende a
necessidade formativa para todos os agentes que atuam na escola, sugerindo ao final a
existência de atos racistas na comunidade, como já chamamos atenção anteriormente.
Vale ressaltar que, na jornada pedagógica do município em fevereiro de 2013,
houve uma oficina intitulada: ―Eu posso, eu acredito eu faço a Lei 10.639 acontecer‖,
para professores/as de história e quilombolas, como consta no folder. No entanto, os/as
professores/as quilombolas que não lecionavam história foram impossibilitados de
participar desta atividade. Uma professora nos informa: ―[...] Professor de comunidade
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quilombola, por exemplo, da educação infantil não pode participar porque foi para a
oficina de educação infantil [...]‖. Assim sendo, podemos afirmar que a oficina foi
direcionada aos professores/as de história, o que define claramente a posição da
Secretaria Municipal de Educação em relação aos conteúdos específicos da lei como
vinculados unicamente à disciplina de história.
Dentre as atribuições que a DCNs do Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana (2005, p. 23) colocam para os sistemas de ensinos e os
estabelecimentos da Educação Básica e da Educação superior, podemos destacar:

- Apoio sistemático aos professores para elaboração de planos,
projetos, seleção de conteúdos e métodos de ensino, cujo foco seja a
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Educação das
Relações Étnico-Raciais.
[...]
- Articulação entre os sistemas de ensino, estabelecimentos de ensino
superior, centros de pesquisa, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros,
escolas, comunidade e movimentos sociais, visando à formação de
professores para a diversidade étnico-racial.
- Instalação, nos diferentes sistemas de ensino, de grupo de trabalho
para discutir e coordenar planejamento e execução na formação de
professores para atender [...] à Educação das Relações Étnico-Raciais
e ao determinado nos Art. 26 e 26A da Lei 9.394/1996, com o apoio
do sistema Nacional de Formação Continuada e Certificação de
professores do MEC.
[...]
- Inclusão de discussão da questão racial como parte integrante da
matriz curricular, tanto dos cursos de licenciatura para Educação
Infantil, os anos iniciais e finais da Educação Fundamental, Educação
Média, Educação de Jovens e Adultos, como de processos de
formação continuada de professores, inclusive de docentes no Ensino
Superior.

E as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola
delegam aos sistemas de ensino105 a necessidade de garantir, em caráter de urgência, a
105

―Faz-se necessária pelo poder público a realização de um levantamento sistemático em âmbitos
nacional, regional, estadual e local de dados sobre o perfil, as condições de trabalho e a formação de
professores em atuação na Educação Escolar Quilombola no Brasil. A realização desse levantamento
permitirá à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios ações coordenadas e articuladas para
a oferta de formação de magistério em nível médio para os docentes que ainda não concluíram a
Educação Básica e que atuam nas escolas, bem como a formação em nível superior para aqueles que já
cursaram o nível médio, mas ainda não possuem tal qualificação‖ (BRASIL, 2012a, p. 50).

145

formação inicial e continuada dos/as professores/as que atuam em escolas quilombolas e
em escolas que atendem estudantes oriundos dos territórios quilombolas, bem como
oferecer-lhes ―[...] condições dignas e jornada de trabalho na forma da lei. Para tal, a
colaboração entre os sistemas de ensino se apresenta como uma necessidade‖ (BRASIL,
2012a, p. 51). Nesse sentido, os processos de formação inicial e continuada para a
Educação Escolar Quilombola devem ser orientados pelos seguintes eixos:

I - os conteúdos gerais sobre a educação, política educacional, gestão,
currículo, avaliação;
II - os fundamentos históricos, sociológicos, sociolinguísticos,
antropológicos, políticos, econômicos, filosóficos e artísticos da
educação;
III - o estudo das metodologias e dos processos de ensinoaprendizagem;
IV - os conteúdos curriculares da base nacional comum;
V - o estudo do trabalho como princípio educativo;
VI - o estudo de memória, ancestralidade, oralidade, corporeidade,
estética e do etnodesenvolvimento, produzido pelos quilombolas ao
longo do seu processo histórico, político, econômico e sociocultural;
VII - a realização de estágio curricular em articulação com a realidade
da Educação Escolar Quilombola;
VIII - as demais questões de ordem sociocultural, artística e
pedagógica da sociedade e da educação brasileira de acordo com a
proposta curricular da instituição.

Gomes (2008), tomando por base as reflexões de Boaventura de Souza Santos
(2004) sobre a sociologia das ausências e das emergências, afirma que, para a
construção de um projeto educativo emancipatório, é preciso que o campo de formação
docente seja indagado por uma concepção crítica de ciência e de formação.

Uma crítica que compreenda e torne credíveis os saberes produzidos
pelos movimentos sociais e as ações educativas por eles
desencadeadas os quais foram ativamente produzidos como ausências
nos currículos, nas pesquisas e nas políticas educacionais. Trata-se,
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portanto, da construção de uma pedagogia das ausências106e das
emergências107(GOMES, 2008, p.99, grifo da autora).

Continua a autora afirmando que urge uma mudança epistemológica no campo
da formação docente, para transgredir os currículos conservadores dos cursos de
licenciatura e de pedagogia, no sentido de superar a dicotomia ―entre o escolar e o nãoescolar, o político e o cultural, o instituído e o instituinte‖, uma formação voltada para a
educação da diversidade étnico-racial numa perspectiva emancipatória (GOMES, 2008,
p. 105).
Sobre a formação docente para a educação escolar quilombola, Lopes (2010)
destaca que esta formação tem sido frágil em dois campos: na dimensão política, isto
porque os profissionais desconhecem as realidades socioculturais das comunidades
quilombolas, onde as escolas estão inseridas, como também na dimensão técnica, pois
lhes falta o domínio da didática e do objeto a ser ensinado.

A Educação Escolar Quilombola não pode prescindir da discussão
sobre a realidade histórica e política que envolve a questão quilombola
no país. Dessa forma, os sistemas de ensino, as escolas, os docentes,
os processos de formação inicial e continuada de professores da
Educação Básica e Superior, ao implementarem as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, deverão
incluir em seus currículos, além dos aspectos legais e normativos que
regem a organização escolar brasileira, a conceituação de quilombo; a
articulação entre quilombos, terra e território; os avanços e os limites
do direito dos quilombolas na legislação brasileira; a memória; a
oralidade; o trabalho e a cultura (BRASIL, 2011, p. 8).

106

―A pedagogia das ausências consiste em um exercício político e epistemológico cujo objetivo principal
é transformar as ausências e a invisibilidade que recaem sobre os movimentos sociais e seus saberes – no
campo da formação de professores (as) – em presenças. No entanto, não basta apenas dar visibilidade. É
preciso reconhecer o que emerge de novo e de emancipatório dessas práticas. Para tal, precisamos realizar
um segundo e desafiador procedimento: a pedagogia das emergências‖ (GOMES, 2008, p. 99, grifo da
autora).
107

―A pedagogia das emergências poderá nos ajudar a lançar indagações mais profundas sobre a tensão
presente entre os estudos e discursos críticos realizados no campo da formação de professores (as) e a
persistência de currículos lineares e conservadores dos cursos de formação inicial. Estes últimos acabam
por reduzir a formação do (a) professor (a) ao domínio de competências e habilidades. Além disso, a
pedagogia das emergências poderá contribuir para a reflexão sobre as estratégias e eixos das práticas de
formação continuada que temos realizado. A pedagogia das emergências tem como norte a investigação
das alternativas pedagógicas já existentes nas práticas sociais e políticas dos movimentos sociais, das
diversas ações coletivas e sua articulação com o espaço escolar. Aqui está o seu caráter emancipatório‖
(GOMES, 2008, p. 99, grifo da autora).
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Esse novo cenário que se configura no campo educacional brasileiro exige a
descolonização dos currículos da educação básica e superior, especificamente dos
cursos de formação docente. Portanto, os currículos de formação devem preparar os/as
professores/as para a reescrita das histórias e memórias segregadas e inferiorizadas no
processo educacional (ARROYO, 2011).
Os elementos apresentados e discutidos até agora, nesta seção, nos levam a
inferir que os currículos das escolas e as práticas pedagógicas não dialogam com as
especificidades étnico-culturais dos quilombolas, exceto, através de algumas atividades
pontuais, envolvendo as tradições culturais, a história, a cultura afro-brasileira e saberes
tradicionais, que são trabalhadas no componente curricular de história, gincanas, datas
comemorativas, palestras, e mediante algumas iniciativas, por parte de professoras
quilombolas, ou que têm vínculos familiares com as comunidades, especificamente
construídos com lideranças locais. Diante desse contexto, é imprescindível que as
escolas repensem as práticas educativas, para assegurarem aos quilombolas uma
educação diferenciada, de maneira a contemplar as suas peculiaridades e os seus modos
de fazer e viver, com pedagogias e metodologias condizentes com as suas formas de
produção e de conhecimento. Nesse sentido, a educação escolar quilombola não se
limita ao trabalho com a Lei 10.639/03 nas escolas, mas sobretudo ―a educação
quilombola implicaria [implica] em abordagem própria, fundada na idéia de
especificidade cultural‖ (ARRUTI, 2010, p.8).
A seguir, discutiremos como a história e a cultura afro-brasileira e as
especificidades étnico-culturais das comunidades quilombolas são contempladas nos
projetos políticos pedagógicos das escolas.

5.1.6 Os projetos políticos pedagógicos das escolas: um olhar sobre a Lei 10.639/03,
DCNs, a história, os saberes tradicionais e a cultura local

A proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é um documento que não
se reduz apenas à dimensão pedagógica, tampouco aos planos e projetos de trabalhos
dos/as professores/as. O projeto pedagógico, em tese,
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[...] reflete a realidade da escola, situada em um contexto mais amplo
que a influencia e que pode ser por ela influenciado. Em suma, é um
instrumento clarificador da ação educativa da escola em sua totalidade
(VEIGA, 2006, p. 12).

Entendemos como currículo formal os documentos que visam a estruturar e
organizar as atividades a serem realizadas na escola, e o currículo em ação, as atividades
pedagógicas desenvolvidas no cotidiano da escolar. Assim sendo, não concebemos um
currículo estático, pois este é um processo dinâmico que se faz e refaz constantemente,
o qual se materializa através das práticas curriculares (PINTO, 2005).
Neste sentido, buscaremos analisar os Projetos Políticos Pedagógicos da Escola
Municipal Araçá Cariacá e da Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, tomando como
referência o tratamento destinado à história e cultura afro-brasileira e africana (Lei
10.639/03), bem como à cultura local, à história e aos saberes tradicionais dos
quilombolas.
Será considerado também, nesta análise, o diálogo com os/as professores/as
através das entrevistas sobre os projetos das escolas. Vale destacar que faremos algumas
reflexões sobre o PPP da Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, tendo
como base os relatos dos/as professores/as, uma vez que na época do trabalho de campo
não encontramos este documento na escola.

5.1.6.1 Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal Araçá Cariacá

Antes de analisar o projeto pedagógico da escola, datado de 2012, é oportuno
ressaltar o que duas professoras nos informam sobre o processo de reestruturação deste
instrumento e a sua utilização na escola.

O projeto político pedagógico da escola foi refeito o ano passado
[2012], eliminamos as metas alcançadas e acrescentamos outras. Só
que não foi com a participação das lideranças da comunidade [...] Eu
até preocupei muito, porque o anterior108 a gente teve uma
108

O primeiro Projeto Político-Pedagógico da escola foi elaborado em 2005 com a colaboração da
coordenadora do ―Projeto de Capacitação e Acompanhamento de Professores dos Quilombos de
Mangal/Barro Vermelho e Araçá/Cariacá”, sob a responsabilidade da UNEB, Campus XVII – Bom
Jesus da Lapa. Na época, além dos profissionais da comunidade escolar, contou também com a
participação de um representante das lideranças quilombolas.
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participação máxima, participação da Uneb, participação da liderança
da comunidade (DOCENTE 1, Escola Municipal Araçá Cariacá, 10 de
abril de 2013).

A professora destaca que é preciso refazer o projeto ―com a parceria de pais,
lideranças, das professoras, porque a coordenadora fez praticamente sozinha‖. Até a
escrita deste texto, não tivemos informação se houve a restruturação do projeto de
maneira coletiva.
Em diálogo com outra professora, percebemos que o PPP é um documento
burocrático, pois ele não é utilizado pelos/as professores/as na escola. ―Quando eu
cheguei aqui [a professora tem 04 anos de trabalho na escola], já existia esse projeto, eu
não me lembro de ter sentado para discuti-lo, o professor não consulta no dia a dia‖
(DOCENTE 3, Escola Municipal Araçá Cariacá, 12 de abril de 2013).
O projeto político-pedagógico é um instrumento importante que deveria orientar
a ação educativa da escola, este não deve ser construído simplesmente para atender às
exigências dos órgãos oficiais de ensino, tampouco ser de responsabilidade apenas da
direção da escola e/ou da coordenação pedagógica. Em se tratando de escolas
quilombolas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola
preconizam que o projeto político pedagógico a ser construído [ou reformulado], deve
ser ―[...] aquele em que os estudantes quilombolas e demais estudantes presentes nas
escolas da Educação Escolar Quilombola possam estudar a respeito dessa realidade de
forma aprofundada, ética e contextualizada [...]‖ (BRASIL, 2012a, p. 26).

A proposta curricular da Educação Escolar Quilombola incorporará,
portanto, conhecimentos tradicionais das comunidades quilombolas
em articulação com o conhecimento escolar, sem hierarquização. A
Educação Escolar Quilombola é um dos lugares primordiais para se
organizar o currículo que tenha em sua orientação o desafio de
ordenar os conhecimentos e as práticas sociais e culturais,
considerando a presença de uma constelação de saberes que circulam,
dialogam e indagam a vida social (BRASIL, 2012a p. 42, grifo nosso).

Essa empreitada requer um trabalho realizado de forma autônoma e coletiva,
com o envolvimento de toda a comunidade escolar, isto é, em parceria (professores/as,
gestores/as,

técnicos/as,

funcionários/as

da

escola,

representação

estudantil,

representação da família e da comunidade local). Não se concebe uma escola sem
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autonomia para estabelecer o seu projeto, bem como para executá-lo (GADOTTI,
2001).
A seguir, destacaremos a concepção de escola e de educação, presentes no
projeto político pedagógico da escola em foco, bem como a sua missão, o objetivo
geral, as metas e ações específicas às questões étnico-raciais e quilombolas.
Entendemos que esses pontos nos oferecem elementos importantes para a discussão.
Consta, no projeto político pedagógico, que a escola que se deseja para a
comunidade escolar, deve fundamentar-se ―no princípio da construção da autoestima
quilombola, com vistas à consolidação da identidade étnico-racial dos alunos, bem
como de todos os sujeitos que fazem parte do Quilombo Araçá/Cariacá [...]‖ (PPP,
2012, p.9). Assim, é necessário que a escola seja um ―espaço de integração entre
saber/aluno/professor/comunidade/costumes e identidades, promovendo a articulação de
propostas e ações coletivas que assegurem a construção de uma escola de qualidade e
quilombolamente referenciada” (PPP, 2012, p. 9, grifo nosso). E a concepção de
educação é a de propiciar aos/às alunos/as

[...] a capacidade de saber pensar, de ser capaz de enfrentar novas
situações, dominar problemas inesperados de não temer o
desconhecido. É cultivar o „aprender a aprender‟, conjugando
reciprocamente teoria e prática, traduzindo o saber pensar em
condições sempre renovadas de intervir. É saber avaliar a realidade,
como forma de consciência crítica sempre alerta de procedimento
metodológico necessário para qualquer intervenção inovadora (PPP,
2012, p. 10, grifo nosso).

Nesse sentido, o objetivo geral do projeto é:

Resgatar a história étnico-racial, construir a identidade quilombola,
restabelecendo a autoestima da comunidade, bem como garantir a
instrumentalização da comunidade escolar para que possa se apropriar
do saber social e historicamente construído, tendo como suporte as
diversas áreas do conhecimento, para que a cidadania dos sujeitos
envolvidos no processo seja plenamente exercida (PPP, 2012, p. 16).

Diante desse contexto, a escola tem como missão ―oferecer aos educandos um
ambiente de aprendizagem, empregando práticas educativas que os possibilitem atingir
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altos níveis de desempenho, a fim de que se tornem leitores e escritores críticos” (PPP,
2012, p. 15, grifo nosso).
Podemos perceber que a concepção de educação voltada para a capacidade de
saber pensar para enfrentar e resolver problemas, cultivando ―o aprender a aprender‖ e a
missão da escola de ―oferecer aos educandos um ambiente de aprendizagem,
empregando práticas educativas que os possibilitem atingir altos níveis de desempenho,
a fim de que se tornem leitores e escritores críticos‖, aproximam-se dos ideais
neoliberais de educação, centrados na valorização das competências e habilidades do
―aprender e aprender‖ e da leitura e escrita, sem estabelecer relação com o compromisso
pedagógico e político da construção de uma escola quilombolamente referenciada, com
vistas à positivação da autoestima e à consolidação da identidade étnico-racial dos/as
alunos/as. Nesse sentido, na perspectiva das Pedagogias do ―aprender a aprender‖, cabe
aos educadores

[...] conhecer a realidade social não para fazer a crítica a essa realidade
e construir uma educação comprometida com as lutas por uma
transformação social radical, mas sim para saber melhor quais
competências a realidade social está exigindo dos indivíduos. Quando
educadores e psicólogos apresentam o ‗aprender a aprender‘ como
síntese de uma educação destinada a formar indivíduos criativos, é
importante atentar para um detalhe fundamental: essa criatividade não
deve ser confundida com busca de transformações radicais na
realidade social, busca de superação radical da sociedade capitalista,
mas sim criatividade em termos de capacidade de encontrar novas
formas de ação que permitam melhor adaptação aos ditames da
sociedade capitalista (DUARTE, 2001, p.6-7).

Importa ressaltar, nesta análise, que a concepção de escola e o objetivo geral do
projeto de 2012 são os mesmos da primeira versão, elaborada com a assessoria dos/as
professores/as da UNEB em 2005. As orientações desta instituição de ensino foram
especificamente relacionadas à elaboração dos pressupostos filosóficos e sociológicos
do projeto, que se efetivaram ―[...] através de algumas reuniões na própria comunidade,
fazendo discussões a respeito da necessidade de tomar como base o contexto histórico e
cultural da comunidade‖ (MACÊDO, 2008, p. 106-107). A matriz curricular ficou a
cargo da Secretaria Municipal de Educação.
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Ao se pensar na elaboração de um projeto político pedagógico, este deve ser
norteado pelos pressupostos filosófico-sociológicos, epistemológicos e didáticometodológicos (VEIGA, 2006).

Os pressupostos filosófico-sociológicos consideram a educação como
compromisso político do Poder Público para com a população, com
vistas à formação do cidadão participativo para um determinado tipo
de sociedade. [...] Ora, para sabermos que escolas precisamos
construir, que cidadãos queremos formar, nós temos que saber para
que sociedade estamos rumando. Definido o tipo de sociedade que
queremos construir, discutiremos qual a concepção de educação
correspondente [...]. Os pressupostos epistemológicos levam em conta
que conhecimento é construído e transformado coletivamente. Nesse
sentido, o processo de produção do conhecimento deve pautar-se,
sobretudo, na socialização e na democratização do saber. [...]. Quanto
aos pressupostos didático-metodológicos, entende-se que a
sistematização do processo ensino-aprendizagem precisa favorecer o
aluno na elaboração crítica dos conteúdos, por meio de métodos e
técnicas de ensino e pesquisa que valorizem as relações solidárias e
democráticas [...] (VEIGA, 2006, p. 19-22, grifo da autora).

Levando em consideração uma escola de qualidade e quilombolamente
referenciada, voltada para a construção da autoestima dos educandos, elencamos as
metas e ações do projeto específicas a essa função político-pedagógica da escola (PPP,
2012, p. 17/18).

Metas:

1) Transformar a escola num referencial positivo para a construção da identidade
quilombola;
2) Elaborar um currículo que atenda as especificidades da comunidade rural
quilombola;
3) Resgatar os valores étnicos, efetivos, (sic) sociais e humanos para o
aperfeiçoamento da autoestima e o respeito da valorização da identidade e suas
individualidades;
4) Incluir no calendário escolar, [sic] atividade [sic] que resgatem as tradições
quilombolas (reisados, samba de roda, folia, a diversidade religiosa, etc);
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5) Instituir no calendário datas importantes para a comunidade, tais como: o dia
20 de novembro (dia da consciência negra), 20 de setembro (aniversário da
associação).
Não constam no projeto político pedagógico os componentes curriculares com
os respectivos conteúdos dos diferentes níveis e modalidades de ensino que compõem a
matriz curricular da escola. No entanto, quando discutimos anteriormente sobre o
currículo oficial ―proposto‖ para as escolas pela Secretaria Municipal de Educação,
vimos que ele ―não é apropriado‖ para as comunidades quilombolas. Nesse sentido, as
práticas educativas parecem encontrar barreiras para a materialização dessas metas e
ações no interior da escola, com exceção de atividades pontuais realizadas em datas
comemorativas, gincanas, eventos, no componente curricular de história e de algumas
iniciativas por parte de uma professora da escola, como já foi ressaltado nesta seção.
Além do mais, as metas 1 e 2: ―Transformar a escola num referencial positivo
para a construção da identidade quilombola‖; e ―Elaborar um currículo que atenda as
especificidades da comunidade rural quilombola‖, são bastante amplas e complexas, as
quais não dependem apenas da intencionalidade e de iniciativas pontuais realizadas pela
escola. É urgente construir e implementar através do diálogo com as comunidades
quilombolas ―uma proposta político-pedagógica de uma escola comprometida com a
questão étnico- racial [e quilombola]‖ (NUNES, 2006, p. 145).
Conforme o art. 31 da Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012, que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação
Básica, o projeto político pedagógico da escola ―[...] entendido como expressão da
autonomia e da identidade escolar, é primordial para a garantia do direito a uma
Educação Escolar Quilombola com qualidade social‖ (BRASIL, 2012b, p.12). Nesse
sentido, o projeto da escola deve pautar-se nas seguintes orientações:

I - observância dos princípios da Educação Escolar Quilombola
constantes desta Resolução;
II - observância das Diretrizes Curriculares Nacionais e locais, estas
últimas definidas pelos sistemas de ensino e seus órgãos normativos;
III - atendimento às demandas políticas, socioculturais e educacionais
das comunidades quilombolas;
IV - ser construído de forma autônoma e coletiva mediante o
envolvimento e participação de toda a comunidade escolar.
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Sob esse prisma, coadunando com Lopes (2013, p. 116-117), destacamos que o
Projeto Político pedagógico de uma escola quilombola deve contemplar:

[...] as experiências sociais desses grupos articulando suas ações
coletivas. Tendo como mote as Diretrizes [Curriculares Nacionais]
para a Educação Escolar Quilombola, acreditamos que os gestores da
escola podem atentar para os seguintes aspectos: a leitura e análise da
realidade escolar através do diálogo sério e consistente com a
comunidade, em que os resultados possam ser registrados para
converterem-se em propostas efetivas, favoráveis aos direitos das
comunidades. Nessas propostas a questão central de aprendizagem
passa pela capacidade de desenvolver habilidades e saberes locais – e
não simplesmente pela ‗decoreba‘ de conteúdos em forma de pacotes
prontos – numa tensão entre os processos de ensino que vem por
dentro da escola e aquelas dinâmicas de aprendizagem que vem [sic]
pelo território da comunidade, pela casa, pelas práticas sociais.

Sublinhamos ainda que se encontram anexadas ao projeto pedagógico da
escolaas metas da Secretaria Municipal de Educação, referentes ao ano letivo de 2012,
para o 1º ao 5º ano e 4ª e 5ª série do Ensino Fundamental I. Entre as oito metas para
cada série ou ano de ensino, três são relacionadas às competências e habilidades de
leitura e escrita, duas ao raciocínio lógico-matemático, uma à questão da convivência
em grupo, outra referente ao uso da tecnologia e a última sobre o conhecimento e
respeito das manifestações culturais e ambientais da comunidade. Percebe-se certa
valorização das competências e habilidades de leitura e escrita e do raciocínio lógicomatemático e pouca credibilidade em relação às manifestações culturais e ambientais
das comunidades, relegadas ao último plano, como também a ausência de metas
voltadas para o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, reforçando que o
currículo oficial da escola não tem espaço para a diversidade cultural, tampouco para as
especificidades étnico-culturais das comunidades quilombolas. Vale ressaltar que a
leitura, a escrita e a matemática não devem ser negligenciadas nas escolas, mas,
sobretudo, articuladas ao trabalho com os saberes e os contextos locais.
Através dessas reflexões apresentadas, presume-se que a escola reproduz em seu
currículo formal, um modelo de educação que imprime os valores da cultura dominante,
pois não considera a diversidade cultural, tampouco a história e cultura afro-brasileira e
africana (Lei 10.639/03), a cultura local e os saberes dos quilombolas.
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5.1.6.2 Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal Elgino Nunes de Souza

Antes de analisar o Projeto Político Pedagógico elaborado em 2005, é pertinente
sublinhar que na escola existe um projeto datado de 2008, contendo apresentação,
diagnóstico da escola, objetivos e metas/ações para o segundo semestre de 2008,
avaliação e referências. Nesta época, o PPP não se encontrava na escola, a coordenação
pedagógica, através de reuniões com professores/as e funcionários/as, elaborou o
referido projeto com o intuito de orientar as ações educativas, especificamente durante o
segundo semestre de 2008. As ações são relacionadas à leitura e interpretação de textos,
à elaboração de atividades avaliativas com questões abertas e diversificadas, e consta
ainda no documento a necessidade de buscar maior participação da família nos projetos
que envolvem escola e comunidade; porém, não explicita quais projetos e/ou atividades
deveriam ser realizadas neste período. Portanto, o documento de 2008 não se constitui
no projeto político pedagógico da escola, tampouco altera o projeto anterior; por isso,
optamos por analisar o PPP da escola de 2005.
Inicialmente faremos breves considerações a respeito do Projeto Político
Pedagógico, a partir do diálogo com os/as professores/as da escola. A respeito da
reformulação do projeto, um professor nos informou: ―A coordenadora falou que nós
vamos sentar para rever as propostas, porque [...] coisas novas estão surgindo.‖
(DOCENTE 2, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de junho de 2013). Outra
professora afirmou que a Secretaria Municipal de Educação solicitou da escola o projeto
político pedagógico e recomendou ―para colocar os conteúdos e a cultura‖ da
comunidade. A professora destacou que a direção, coordenação pedagógica e
professores/as pretendem criar espaço de diálogo efetivo com a comunidade, para a
reformulação do projeto, pois ―é preciso inserir a cultura deles‖ (DOCENTE 1, Escola
Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de junho de 2013). Todavia, até o momento desta
análise não tivemos informação de algum esforço da escola neste sentido.
Prosseguindo com a discussão, uma professora acrescenta: ―A secretaria agora tá
pedindo o projeto pedagógico, não tivemos nenhuma orientação, [...] falta apoio da
Secretaria para a elaboração do projeto‖ (DOCENTE 07, Escola Municipal Elgino
Nunes de Souza, 11 de junho de 2013).
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Percebemos, através desses relatos, que o órgão municipal de ensino delega à
escola a responsabilidade de incluir a realidade sociocultural da comunidade no Projeto,
entretanto, não oferece apoio técnico e pedagógico aos/às professores/as, tampouco
formação específica e/ou capacitação em serviço, como já foi discorrido anteriormente,
o que certamente dificulta a inclusão das questões históricas e culturais da comunidade
no currículo escolar.
Em diálogo com outra professora, ela relata que o PPP da escola não contempla
a realidade dos alunos.

O que não está de acordo com a realidade é o PPP. Há 05 anos que eu
trabalho aqui, eu sempre pedi o PPP, o qual estava emprestado para
outra escola, só tive acesso ao documento esse ano. E me pediu para
ajudar a reelaborar, acredito que foi por causa da minha insistência em
querer saber como é que estava a questão da realidade dos alunos.
Porque o PPP tem de ser de acordo com a realidade dos alunos

(DOCENTE 3, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 06 de
junho de 2013,grifo nosso).
A professora arremata: ―Todas as pessoas têm que participarem da elaboração do
PPP, como as lideranças da comunidade, pais, alunos, professores, enfim, todo o corpo
docente, incluindo a gestão, é claro.‖ (DOCENTE 3, Escola Municipal Elgino Nunes de
Souza, 06 de junho de 2013). A construção do projeto político pedagógico exige
mudanças e transformações ―[...] tanto na forma como a escola organiza seu processo de
trabalho pedagógico como na gestão que é exercida pelos interessados o que implica o
repensar da estrutura de poder da escola‖ (VEIGA, 2006, p. 15).
O projeto da escola parece constituir-se num instrumento burocrático, com a
finalidade de atender às solicitações da administração central de ensino, pois ele não é
consultado pelos/as professores/as para a realização de suas atividades, como ilustram
os relatos a seguir: ―Há 05 anos que eu trabalho aqui, eu sempre pedi o PPP, o qual
estava emprestado para outra escola, só tive acesso ao documento esse ano‖.
―Geralmente o projeto político pedagógico acaba sendo guardado, engavetado‖
(DOCENTE 06, Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, 10 de junho de 2013).
Não temos conhecimento até o momento desta análise, se a Secretaria Municipal
de Educação assessorou a escola na reformulação do projeto, bem como se a
comunidade local participou desse processo. É imperativo rompermos com os
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paradigmas tradicionais que sustentam a elaboração dos currículos escolares de cima
para baixo. Assim sendo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola ―[...] se opõem a esta lógica e determinam o fazer educativo e as formas de
conceber e construir conhecimentos escolares com a participação da comunidade‖
(FIABANI, 2013, p. 153).
Para análise do projeto, discorreremos acerca da justificativa, da concepção de
ensino e de educação presentes na fundamentação teórica, bem como do objetivo geral,
objetivos específicos e das ações relacionadas ao nosso objeto de estudo.
A justificativa preconiza que a elaboração do projeto parte da necessidade de
rever o conceito (possivelmente a concepção) de educação e a relação do sujeito com a
realidade onde se vive. Assim, é preciso colocar em
[...] prática as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana, uma vez que nossos alunos são de comunidades
quilombolas (PPP, 2005, s/p109).

E na fundamentação teórica, ressalta-se que ―a concepção de ensino se baseia
nos estudos de Jean Piaget‖,

[...] destacando que o aluno é visto como sujeito da aprendizagem e o
professor como figura central do processo transmissor de
conhecimento. Nesse sentido, os trabalhos da escola devem ser
orientados pela concepção de educação respaldada no construtivismo
(PPP, 2005, s/p, grifo nosso).

Assim sendo, o projeto tem como objetivo geral:

Oferecer educação de qualidade em ambiente com infraestrutura
adequada ao desenvolvimento das atividades escolares, com
profissionais capacitados que apurem o senso crítico dos alunos,
ampliando o conhecimento de mundo que possuem e conheçam,
valorizem, respeitem e registrem os conhecimentos que lhes forem
transmitidos e os divulguem futuramente continuando o processo do
saber (PPP, 2005, s/p).

109

Este documento não se encontra paginado.
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Por esta transcrição, percebe-se que não há correlação da concepção de ensino e
de educação e do objetivo geral com o propósito da justificativa do projeto, pois não
fazem referências às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Além
do mais, é necessário ressaltar que o Construtivismo é ―uma teoria, um modo de ser do
conhecimento ou um movimento do pensamento que emerge do avanço das ciências e
da Filosofia dos últimos séculos [...]‖ (BECKER, 1994, p. 89). Nesse sentido, o
construtivismo não pode ser compreendido como

[...] uma prática ou um método; não é uma técnica de ensino nem uma
forma de aprendizagem; não é um projeto escolar; é, sim, uma teoria
que permite (re)interpretar todas essas coisas, jogando-nos para dentro
do movimento da História – da Humanidade e do Universo. Não se
pode esquecer que, em Piaget, aprendizagem só tem sentido na
medida em que coincide com o processo de desenvolvimento do
conhecimento, com o movimento das estruturas da consciência. Por
isso, se parece esquisito dizer que um método é construtivista, dizer
que um currículo é construtivista parece mais ainda (BECKER, 1994,
p. 89, grifo nosso).

Transpondo o construtivismo na versão piagetiana, para o campo da educação, é
preciso sublinhar que esta teoria não concebe o/a professor/a como figura central do
processo transmissor do conhecimento, como aparece no projeto, o sujeito/educando
que é o centro de sua própria aprendizagem.

[...] Só a ação espontânea do sujeito, ou apenas nele desencadeada,
tem sentido na perspectiva construtivista. Esta é a essência do ‗método
clínico‘ de Piaget (1926), tão citado quanto incompreendido: saber
ouvir ou desencadear na criança só aquilo que ela possui como
patrimônio de sua conduta, como teoria de sua ação, como esquema
assimilativo. Ora, em uma visão não-construtivista a ação induzida é,
muitas vezes, a mais frequente (MACEDO, 2008, p. 4).

Com essa discussão, não deixamos de reconhecer a importância do/a professor/a
no processo de aprendizagem do/a educando/a, a nossa intenção é nos posicionar frente
aos equívocos conceituais presentes na concepção de ensino e de educação explicitadas
no projeto. Ademais, foge ao nosso propósito aprofundarmos nas diversas concepções
de construtivismo e estabelecermos relação com a educação de uma maneira geral. Mas
estas referências no PPP só reforçam a visão de documento burocrático, retórico e
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acrítico em relação à própria visão e concepção dos atores envolvidos em sua produção.
Em muitos casos, fica sempre a dúvida se foram estes atores (professores e gestores)
que realmente elaboraram o documento, ou se foi uma simples cópia adaptada de outras
realidades.
Existem, no Projeto Político Pedagógico, dois objetivos específicos relacionados
à questão quilombola: ―Reconstruir110 [sic] a identidade quilombola do aluno‖ e
―incentivar a integração entre os alunos das comunidades que formam o quilombo111‖
(PPP, 2005, s/p). E três ações/procedimentos (PPP, 2005, s/p), que apresentam certa
confluência com esses objetivos:
 Realizar estudos coletivos entre professores e comunidades (provavelmente com
as lideranças quilombolas) para troca de experiência, aprofundamento nos
estudos sobre quilombos e história e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
 Realizar gincanas e jogos para integrar as comunidades que formam o
quilombo, desenvolvendo atividades que envolvam a cultura local;

 Criação de um jornal para a divulgação [dos trabalhos] da escola, dos
acontecimentos, das tradições e da cultura.

É oportuno registrar que não constam no projeto os componentes curriculares
dos diferentes níveis e modalidades de ensino atendidos pela escola e o diálogo que
poderia ser estabelecido com as ações supracitadas, tendo em vista materializá-las no
cotidiano escolar.
Segundo informação de um professor, as ações do projeto político pedagógico,
referentes aos estudos entre escola e comunidade, e a criação de um jornal para a
divulgação dos trabalhos da escola e da cultura e tradições da comunidade, ainda não
foram implementadas na escola. E no que tange aos jogos intercolegiais, já aconteceram
três edições para a integração entre os jovens das escolas do quilombo (Brasileira, Rio
das Rãs e Exu) e com a escola do assentamento de Batalha.

110

Reconstruir provavelmente deve ser um objetivo elaborado e/ou copiado de alguma proposta sem a
devida reflexão, uma vezque todos/as /os/as professores/as interlocutores/as em seus discursos afirmam
que é necessário um trabalho educativo voltado para a construção da identidade quilombola dos/as
educandos/as.
111

Como vimos na seção 03, o Quilombo Rio das Rãs é formado de oito comunidades: Vila Martins,
Brasileira, Rio das Rãs (Rio das Rãs I, Novo Rio das Rãs, ou ainda Assentamento Rio das Rãs), Retiro,
Exu, Capão do Cedro, Mucambo e Riacho Seco.
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As gincanas são realizadas uma vez por ano na escola, através das quais
trabalham questões voltadas para a Lei 10.639/03 e a cultura e história da comunidade,
no entanto, as atividades ficam sob a responsabilidade dos/as alunos/as, como foi
ressaltado por um professor da escola, quando discutimos sobre as práticas pedagógicas
das escolas, sinalizando que as temáticas trabalhadas nas gincanas não são precedidas
de explanação e sistematização dos conteúdos por parte dos/as professores/as. Nesse
sentido, essas ações pontuais pouco contribuem para a construção da identidade
quilombola dos/as alunos/as, como é previsto em um dos objetivos específicos do
projeto.
É necessário que o educador, como mediador do processo de
transformação escolar, atue contra a exclusão e pela promoção da
igualdade racial. Ao olhar a escola e a sala de aula, ele assume o
compromisso de ultrapassar o limite das ações pontuais e fazer com
que as políticas educacionais de promoção da igualdade façam parte
das discussões sobre reorientação curricular, formação permanente e
projeto político-pedagógico (ROCHA, 2006, p. 55, grifo nosso).

As considerações tecidas acerca dos projetos políticos pedagógicos, da Escola
Municipal de Araçá Cariacá e da Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, nos levam a
inferir que os currículos formais dessas escolas não contemplam as determinações da
Lei 10.639/03, do parecer CNE/CP03/2004 e da Resolução CNE/CP01/2004, que
instituem a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira e africana no
currículo das escolas, tampouco a cultura local, a história e os saberes dos quilombolas.
Não foi possível, nesta análise, estabelecer relações com os planos de aula, curso
e/ou disciplina, pois no período da pesquisa de campo, como já relatamos, os/as
professores/as que disseram ter elaborado os planos ainda não tinham disponibilizado
uma cópia para as escolas.

5.1.6.3 Projeto Político-Pedagógico da Escola Municipal Quilombola Emiliano
Joaquim Vilaça

Faremos algumas reflexões acerca do Projeto Político-Pedagógico da Escola
Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, tendo como referência os relatos
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dos/as professores/as, uma vez que, no período da pesquisa de campo, este documento
não se encontrava na escola.
Segundo uma professora, quando começou a lecionar na escola 112, solicitou da
diretora o projeto político pedagógico e obteve a seguinte resposta: ―A gente não
tem um [projeto] específico, o que foi elaborado é unificado‖ A professora
acrescenta:

Acho que foi [elaborado] pela Secretaria para todas as escolas, a gente
tem que adaptar só que nunca foi adaptado. Não encontra nem o
velho, eu nunca vi, não sei se foi por causa da mudança para a escola
nova113 [...] Talvez quando trouxe as coisas, muitas devem ter perdido,
mas eu nunca vi esse PPP (DOCENTE 1, Escola Municipal
Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 17 de abril de 2013).

Outro professor114 corrobora com essa informação destacando que a escola não
tem um projeto político pedagógico e que é preciso elaborá-lo. ―A escola na verdade, eu
acho que não tem um projeto político pedagógico sistematizado. [...] A escola precisa
elaborar esse projeto. [...] Se tem eu desconheço o projeto político pedagógico‖
(DOCENTE 2, Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 18 de abril de
2013).
O art. 13 da LDB 9394/96 incumbe aos docentes a tarefa de participarem da
elaboração, execução e avaliação do projeto político pedagógico da escola, bem como
colaborarem com atividades que tenham como finalidade a articulação entre a escola, a
família e a comunidade local. Nesse sentido, é preciso assegurar a autonomia da escola,
para que possa elaborar a sua proposta pedagógica, bem como executá-la e avaliá-la.

Para ser autônoma, a escola não pode depender somente dos órgãos
centrais e intermediários que definem a política da qual ela não passa
de executora. Ela concebe sua proposta pedagógica ou projeto
pedagógico e tem autonomia para executá-lo e avaliá-lo ao assumir
uma nova atitude de liderança, no sentido de refletir sobre as
finalidades sociopolíticas e culturais da escola (VEIGA, 2006, p. 15).

112

É o segundo ano que essa professora leciona na escola.

113

A escola nova foi inaugurada em 27 de agosto de 2011.

114

É o segundo ano de trabalho do professor na escola.
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Prosseguindo com a discussão, uma professora115 nos informa que, quando
iniciou a docência na escola, já encontrou elaborado o Projeto Político Pedagógico, e
neste documento constavam:
Os nomes dos professores e a área de atuação, os aspectos das turmas,
os conteúdos e a forma como os professores deveriam trabalhá-los,
bem como uma fundamentação teórica bem pequena, número de
alunos e número de turmas (DOCENTE 4, Escola Municipal
Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 22 de maio de 2013).

A professora destaca ainda:

O município não tem um currículo específico para as comunidades
quilombolas e o Projeto Político Pedagógico da escola poderia tá
fazendo essa definição, o PPP tá defasado. [...] Só que agora o Projeto
não se encontra na escola (DOCENTE 4, Escola Municipal
Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, 22 de maio de 2013).

Conforme a Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, os
projetos políticos pedagógicos das escolas quilombolas deverão estar relacionados ―com
a realidade histórica, regional, política, sociocultural e econômica das comunidades
quilombolas‖ (BRASIL, 2012b, p. 12). Assim sendo, não compete aos órgãos da
administração central, quer seja o Ministério da Educação, a Secretaria Municipal ou
Estadual de Educação, propor um modelo pronto e acabado de projeto político
pedagógico para as escolas, ―[...] mas definir normas de gestão democrática, como
previsto no art. 14 [da LDB 9394/96]116, com a participação dos profissionais da
educação e da comunidade escolar local em instâncias colegiadas‖ (VEIGA, 2006, p.
23). Além do mais, os órgãos centrais de ensino têm a responsabilidade de oferecer
assistência técnica, pedagógica e financeira às escolas para a elaboração, execução e
avaliação de seus projetos políticos pedagógicos.

115

Esta professora tem cinco anos de trabalho na escola.

116

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
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É oportuno frisar que os/as professores/as que tinham conhecimento da existência
do projeto político-pedagógico da escola ressaltaram que não sabiam onde se
encontrava este documento. Após um mês do trabalho de campo, entramos novamente
em contato com a escola e dois professores nos informaram que ainda não haviam
encontrado o PPP da escola.
Diante desse contexto, um dos desafios apontados nesta análise é que os projetos
políticos pedagógicos das escolas sejam gestados a partir de dentro das comunidades
quilombolas, para que possam contemplar as especificidades étnico-culturais dos/as
educandos/as no currículo escolar. Ademais, que sejam concebidos e utilizados pelas
escolas como um instrumento político e pedagógico importante capaz de orientar as
ações educativas.

5.1.7 O trabalho das escolas com as questões étnico-raciais, a história e cultura
quilombola: o que dizem os/as alunos/as

Durante o trabalho de campo, aplicamos a técnica do grupo focal para identificar
a percepção dos/as educandos/as, a respeito das atividades das escolas sobre a história e
cultura afro-brasileira e a história e a cultura local. Realizamos três grupos focais, um
em cada escola117, com duração de duas a três horas cada, conforme o envolvimento e
participação dos/as alunos/as, de maneira que os encontros fossem menos cansativos e
proveitosos. Devido à dificuldade de encontrar um/a relator/a e um/a moderador/a para
a realização dessa técnica de pesquisa, com esse tempo de duração, facilitou a
pesquisadora assumir a função de relatora e moderadora, sem prejuízos para o trabalho.
Ao realizar cada grupo focal, no primeiro momento, apresentávamo-nos aos/às
alunos/as e discorríamos sobre o objetivo da atividade; em seguida, distribuíamos
pirulitos ou balas e solicitávamos que cada um/a se apresentasse e trocasse o pirulito ou
a bala entre os colegas, falando nome, idade, série, tempo de estudo na escola, quantos
irmãos tinham e quantos estudavam também na escola. No início das atividades, alguns
117

Participaram da pesquisa 06 alunos/as da Escola Municipal Araçá Cariacá, 08 alunos/as da Escola
Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça e 07 da Escola Municipal Elgino Nunes de Souza,
totalizando 21 alunos/as, entre 11 a 16 anos de idade, sendo 12 do sexo feminino e 09 do sexo masculino,
(do 5º ano ao 7º ano e da 7ª à 8ª série do Ensino Fundamental).
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alunos/as ficaram retraídos/as, mas no decorrer do trabalho foram se soltando e todos/as
nas três escolas se envolveram e participaram de maneira efetiva, contribuindo com o
que foi proposto.
No final de cada encontro procedíamos à leitura dos dados anotados no diário de
campo118 e solicitávamos aos/às alunos/as que fizessem as correções se achassem
necessárias e acrescentassem outras informações se assim o desejassem. Todos/as
concordavam com as anotações feitas e às vezes acrescentavam outras informações. Nas
três escolas os/as alunos/as disseram ter gostado bastante da atividade e contribuíram
significativamente com a pesquisa.
Após essas considerações, passaremos a discorrer sobre o diálogo com os/as
alunos/as no que tange às atividades desenvolvidas nas escolas, relacionadas à história e
cultura afro-brasileira e quilombola.
Os/as alunos/as de Araçá Cariacá nos informaram que já estudaram na escola
sobre o quilombo, os índios, os portugueses, Zumbi e a história de Roque contada por
Sr. Vitorino. Destacaram que já assistiram aos filmes ―Kiriku e a feiticeira‖ e
―Besouro‖119, e que participaram, em 2012, de uma peça sobre a escravidão e dançaram
capoeira em um evento realizado pela escola na associação (DIÁRIO DE CAMPO,
Araçá Cariacá, 23 de abril de 2013).
Em Brasileira, os/as alunos/as relataram que estudaram sobre Zumbi e a história
do quilombo, que realizaram pesquisa sobre o dia 20 de novembro e assistiram ao vídeo
―Vista minha pele‖120 no pátio da escola, mas não houve nenhuma discussão, a
professora solicitou um resumo, depois ―caiu na prova‖. Acrescentaram ainda que
estudaram sobre a África em História e Geografia, ―mas não se lembram de quase nada‖
(DIÁRIO DE CAMPO, Brasileira, 22 de maio de 2013).
Os/as alunos/as de Rio das Rãs destacaram que a história e cultura da
comunidade são trabalhadas mais na disciplina de história e nas gincanas realizadas
118

Devido a dificuldades de selecionar os/as alunos/as e obter autorização para a gravação dos encontros,
por parte dos seus responsáveis, antes de submeter o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP/UNEB), optamos por anotar os dados no Diário de Campo.
119

Besouro é um filme nacional lançado em 2009, conta a história de um dos heróis mais lendários do
Brasil, o grande capoeirista Manoel Henrique Pereira, que nasceu em 1897 na cidade de Santo Amaro da
Purificação, no Recôncavo Baiano.
120

Já reportamos aos filmes Kiriku e a feiticeira e vista a minha pele no item 5.1.2, quando discutimos
sobre os materiais didáticos das escolas relacionados à educação étnico-raciais.
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todos os anos na escola. E que o Sr. Chico de Helena já participou desse evento
contando sobre a luta e o sofrimento dos escravos. Prosseguindo com o diálogo, uma
aluna ressalta que na escola fala-se muito pouco sobre os africanos, e quem trabalha
mais é a professora (cita o nome)121. Continua com o seu relato: ―Esses assuntos quase
não estudam em disciplina. As professoras parecem que não têm interesse, elas acham
que nós não queremos saber sobre a nossa cultura‖ (ALUNA da Escola Municipal
Elgino Nunes de Souza, Rio das Rãs, 11 de junho de 2013). E sublinha que esses
assuntos devem ser trabalhados de forma criativa em sala de aula, através de debates
entre professores/as e alunos/as, danças e apresentações ―e não só em gincanas‖.
Os relatos sinalizam que as escolas desenvolvem as atividades sobre a história e
cultura afro-brasileira e quilombola de maneira pontual, limitando-se à disciplina de
história, eventos/peças e gincanas. Uma aluna de Rio das Rãs ilustra essa situação.
―Esses assuntos quase não estudam em disciplina. As professoras parecem que não têm
interesse, elas acham que nós não queremos saber sobre a nossa cultura‖. A afirmativa
também pode nos oferecer indícios de resistência e ou/desconhecimento dos/as
professores/as em relação às questões étnico-raciais e quilombolas, o que não favorece o
trabalho na escola com essas temáticas.
Os dados apontam também que a questão racial é tratada de forma superficial e
descontextualizada, especificamente quando os/as alunos/as de Brasileira ressaltaram
que assistiram ao filme ―Vista minha pele‖, sem explicação e intervenção por parte da
professora, entretanto, esses assuntos foram cobrados pela professora através de
atividade avaliativa.

A avaliação na Educação Escolar Quilombola deve estar associada aos
processos de ensino e aprendizagem próprios, reportando-se às
dimensões de participação e de protagonismo quilombola, objetivando
a formação de sujeitos sócio-históricos autônomos, capazes de atuar
ativamente na sua comunidade e na sociedade mais ampla (BRASIL,
2012 a, p. 46).

É pertinente assinalar ainda que os conhecimentos dos/as alunos/as sobre a
história e cultura afro-brasileira e quilombola parecem superficiais, pois estes/as
121

A aluna faz referência à professora, à qual já descrevemos algumas atividades desenvolvidas por ela,
quando discutimos o trato pedagógico com a questão étnico-racial e quilombola para além do componente
curricular de história.
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abordaram as atividades desenvolvidas pelas escolas de forma genérica, não pontuaram
conteúdos e conceitos apreendidos por meio das práticas educativas. Ademais, que o
trato pedagógico com essas questões em foco não deve restringir-se à disciplina de
história, datas comemorativas e gincanas, mas também estudadas nos diferentes
componentes curriculares de forma interdisciplinar, com metodologias exploratórias,
dinâmicas e participativas. Assim sendo, esses temas podem ser trabalhados nas escolas
―[...] em todas as propostas de trabalho, projetos e unidades de estudo ao longo do ano
letivo‖ (LOPES, 2013, p. 128).
Nesse sentido, diante da diversidade cultural e da questão racial, em especial, da
população negra e quilombola, um dos principais desafios das escolas ―[...] é o processo
de desnaturalização da raça (ou etnia) no seu cotidiano, nos seus currículos e nos seus
projetos pedagógicos [...]‖ (GOMES, 2006, p. 35). Assim sendo, o conceito de raça
deve ser entendido como uma construção histórica, social, política e cultural. Em torno
dessa questão, Munanga (2014) sublinha que o conteúdo da categoria raça precisa ser
entendido na dimensão social e política.

[...] Se para o biólogo molecular ou o geneticista humano a raça não
existe, ela existe na cabeça dos racistas e de suas vítimas. [...] O
problema fundamental não está na raça, que é uma classificação
pseudocientífica rejeitada pelos próprios cientistas da área biológica.
O nó do problema está no racismo que hierarquiza, desumaniza e
justifica a discriminação existente. [...] As propostas de combate ao
racismo não estão mais no abandono ou na erradicação da raça, que é
apenas um conceito e não uma realidade, nem no uso dos léxicos
cômodos como os de etnia, de identidade ou de diversidade cultural,
pois o racismo é uma ideologia capaz de parasitar por todos os
conceitos [...] (MUNANGA, 2014, p. 39 e 40).

Gomes (2006) destaca ainda que é necessário ressignificar a compreensão que as
escolas têm sobre a cultura, especificamente o papel que a cultura negra ocupa na
sociedade e no espaço escolar.

Refletir sobre a cultura negra é considerar as lógicas simbólicas
historicamente construídas, ao longo da história, por um grupo
sociocultural específico: os descendentes de africanos escravizados
no Brasil. [...] Nesse sentido, qualquer adjetivação da cultura, seja
cigana, judaica, indígena ou negra, é uma construção social, política,
ideológica e cultural que, numa sociedade que tende a discriminar e
tratar desigualmente os diferentes passa a ter uma validade política e
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identitária. [...] A cultura negra só pode ser entendida na relação com
as outras culturas existentes em nosso país. E nessa relação não há
nenhuma pureza; antes, existe um processo contínuo de troca, de
mudança, de criação, de tensão, de significação e ressignificação.
Quando a escola desconsidera esses aspectos, ela tende a
essencializar a cultura negra e, por conseguinte, a submetê-la a um
processo de cristalização ou de folclorização (GOMES, 2006, p. 3638).

Continuando com a discussão, ao indagarmos aos/às alunos/as: O que vocês
acham da participação de líderes e pessoas mais velhas da comunidade na escola para
falarem da história e das tradições da comunidade? Obtivemos os seguintes
posicionamentos:
―É importante que as pessoas mais velhas e lideranças participem das atividades
da escola, para que possamos obter informações sobre o que aconteceu e acontece na
comunidade‖ (ALUNOS/AS da Escola Municipal Araçá Cariacá, 23 de abril de 2013).
Os/as alunos/as de Brasileira e Rio das Rãs corroboram com esse posicionamento: ―É
importante que as pessoas mais velhas venham à escola para contarem a história do
quilombo‖ (ALUNOS/AS da Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça,
22 de maio de 2013). É necessário ―trazer as pessoas mais velhas e lideranças que
saibam a história de nosso quilombo para contarem a história na escola, não só em
eventos, mais também em sala de aula‖ (ALUNOS/AS da Escola Municipal Elgino
Nunes de Souza, 11 de junho de 2013).
Esses posicionamentos nos levam à reflexão de que as narrativas das pessoas
mais velhas das comunidades e das lideranças quilombolas podem constituir-se em um
procedimento metodológico valioso, para as escolas trabalharem a história, a luta, a
cultura, os saberes e as experiências culturais e religiosas das comunidades. Dessa
forma, as escolas poderão contribuir de maneira significativa no processo de construção
da identidade étnico-racial e da autoestima dos/as educandos/as (MACÊDO, 2008).
Dialogando com os/as alunos/as sobre as situações de preconceitos e
discriminação vivenciadas no cotidiano escolar, constatamos apelidos atribuídos aos
colegas, com traços fenotípicos de negritude mais evidentes, pelo seu próprio grupo
étnico-racial. Vejamos os apelidos destacados nas três escolas:
―Neguinho, negro preto, neguinho da senzala, pretinho, carvão e café‖ (Grupo
focal com alunos/as da Escola Municipal Araçá Cariacá, 23 de abril de 2013). Um dos
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alunos acrescenta: ―Alguns colegas brigam e xingam os outros de neguinho preto, e a
professora não fala nada‖.
―Tição preto, pão queimado, preto, cão preto, macaco‖ (Grupo focal com
alunos/as da Escola Municipal Emiliano Joaquim Vilaça, Brasileira, 22 de maio de
2013). Um aluno complementa: ―Tem professor que nem liga e tem outros que
explicam e pedem para respeitar‖.
―Cabelo ruim, preto, negão, cabelo de pixaim‖ (Grupo focal com alunos/as da
Escola Municipal Elgino Nunes de Souza, Rio das Rãs, 11 de junho de 2013).
Percebemos, através desses apelidos, estereótipos que desqualificam as
características raciais negras, ora associando-se os traços fenotípicos à inferioridade e à
escravidão: ―neguinho, negro preto, neguinho da senzala, pretinho, neguinho preto,
preto e negão‖, ora com elementos artificiais/objetos: ―carvão, café, tição preto, pão
queimado‖, ou ainda associando-se os/as negro/as a animais: ―cão preto e macaco‖. E
apelidos que denunciam também o cabelo como símbolo de inferioridade, tais como:
―cabelo ruim e cabelo de pixaim‖ (GOMES, 2007b).
É pertinente considerar que essas representações negativas dos/as alunos/as em
relação à estética negra, não são dados da natureza, são construídas culturalmente em
nossa sociedade. O padrão de beleza e de fealdade forjado pelo regime escravocrata no
Brasil, comparando os sinais diacríticos ―[...] do corpo negro (como o nariz, a boca, a
cor da pele e o tipo de cabelo) com os do branco europeu e colonizador‖, nos persegue
até hoje tanto nos espaços escolares, como em outros ambientes sociais (GOMES,
2007b, p. 232).

[...] Na escola, não só aprendemos a reproduzir as representações
negativas sobre o cabelo crespo e o corpo negro; podemos também
aprender a superá-las. Para isso, elas terão que ser consideradas
temáticas merecedoras de um lugar em nosso currículo e em nossas
discussões pedagógicas [...] (GOMES, 2007b, p. 246).

Outra evidência sinalizada nos relatos é a indiferença por parte dos/as
professores/as em relação às práticas de discriminação e preconceito nas escolas, como
podemos ilustrar: ―alguns colegas brigam e xingam os outros de neguinho preto, e a
professora não fala nada‖, e/ou ―tem professor que nem liga‖. Os/as professores/as
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podem contribuir significativamente no combate às atitudes de preconceitos e
discriminação racial vivenciadas nas escolas. No entanto, quando silenciam frente a
essas situações, acabam favorecendo a manutenção e a reprodução do racismo. ―O
racismo presente no cotidiano escolar se manifesta não apenas naquilo que se diz, mas,
sobretudo naquilo que se cala [...]‖ (QUEIROZ, 2004, p. 141).

A escola tem um papel importante a cumprir nesse debate. Os (as)
professores (as) não devem silenciar diante dos preconceitos e
discriminações raciais. Antes devem cumprir o seu papel de
educadores (as), construindo práticas pedagógicas e estratégias de
promoção da igualdade racial no cotidiano da sala de aula. Para tal é
importante saber mais sobre a história e cultura africana e afrobrasileira, superar opiniões preconceituosas sobre os negros,
denunciar o racismo e a discriminação racial e implementar ações
afirmativas voltadas para o povo negro, ou seja, é preciso superar e
romper com o mito da democracia racial (GOMES, 2005, p. 60,
grifo da autora).

Sob esse prisma, para trabalhar com a história e a cultura afro-brasileira e
quilombola nas escolas, é preciso compreender as africanidades brasileiras como a
cultura brasileira que tem origem africana, bem como os

[...] modos de ser, de viver, de organizar suas lutas, próprios dos
negros brasileiros, e de outro lado, as marcas da cultura africana que,
independentemente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte
do seu dia a dia (SILVA, 2008, p. 151).

Ademais, é preciso pensar a diversidade cultural brasileira, ―[...] levando-se em
consideração os intercâmbios e as trocas culturais, de forma a colocar em evidência a
pluralidade da própria experiência negra no país [...]‖ (ABREU; MATTOS, 2008, p.
17).
Em seguida, discutiremos como os pais dos/as alunos/as e as lideranças locais
percebem a educação escolar de suas comunidades, em especial o trato com as questões
quilombolas, bem como a educação que desejam para as suas comunidades.
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5.1.8 A educação escolar nas comunidades quilombolas: o olhar dos pais e das
lideranças locais

Com o propósito de se trabalhar com a perspectiva de pais e líderes para além
dos espaços escolares, buscamos compreender como os pais e as lideranças locais
avaliam os trabalhos das escolas, em especial as atividades concernentes às questões
étnico-raciais e quilombolas, bem como a educação escolar que demandam para as suas
comunidades. Entendemos que sem a participação/protagonismo das comunidades
quilombolas, não há como pensar em educação escolar quilombola (LOPES, 2013;
SILVA, 2013).
Entrevistamos 06 lideranças locais (03 de cada território), incluindo os
presidentes das associações, ex-presidentes e lideranças envolvidas com a educação, a
história e a luta de suas comunidades. As localidades de Brasileira e Rio das Rãs (ou
Novo Rio das Rãs) pertencem ao território quilombola de Rio das Rãs. No entanto,
como as lideranças interlocutoras desse território residem em Brasileira, ao avaliarem o
trabalho educativo, referiam-se à Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim
Vilaça pertencente à referida comunidade. As atividades da Escola Municipal Elgino
Nunes de Souza, da localidade de Rio das Rãs serão discutidas a partir dos elementos
oferecidos pelas mães122 dos/as alunos/as. Vale ressaltar que as duas mães entrevistadas
também são estudantes da escola.
Os dados serão apresentados de maneira agregada, como anunciamos no início
desta seção, ao analisarmos as práticas pedagógicas das escolas, pois entendemos que
esse procedimento facilita a nossa discussão e nos fornece uma compreensão articulada
do objeto em foco.
Após essas considerações, passaremos a discorrer sobre os trabalhos das escolas
e as demandas educacionais apresentadas pelos quilombolas para as suas comunidades.
Ao dialogar com as mães sobre as atividades da Escola Municipal de Araçá
Cariacá, relacionadas aos assuntos étnico-raciais e quilombolas, uma mãe frisa que a
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Optamos por entrevistar dois pais de alunos/as de cada escola, incluindo os que fazem parte do
Conselho Escolar e aqueles com relação mais próxima e ativadas escolas. Como as mães são quem mais
acompanham a vida escolar dos/as filhos/as, entrevistamos duas mães em Araçá Cariacá, um pai e uma
mãe em Brasileira e duas mães em Rio das Rãs.
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história e a cultura da comunidade são pouco estudadas na escola, e que as crianças
precisam conhecer a história, pois ―estão crescendo sem saberem de quase nada‖.

Inclusive, Florisvaldo, quando está na reunião [da associação], ele
começa falando que a escola trabalha pouco as questões do quilombo,
e tem que aprofundar mais, e fala para os pais trabalharem com os
filhos e incentivá-los a se aceitarem [como quilombolas] (MÃE 1,
Comunidade Quilombola Araçá Cariacá, 12 de abril de 2013).

A mãe prossegue com a narrativa: ―trabalha mais em datas comemorativas, tem
que ser no dia a dia, [...] ainda não estão sendo trabalhados esses assuntos do quilombo
como se deve‖ (MÃE 1, de alunos/as Comunidade Quilombola Cariacá, 12 de abril de
2013, grifo nosso). A outra mãe corrobora com essa visão e acrescenta: ―Eu acho que
estuda muito pouco sobre isso na escola, porque às vezes tem menino que não gosta que
fala sobre o quilombo [...]‖ (MÃE 2, Comunidade Quilombola Araçá Cariacá, 13 de
abril de 2013).
As lideranças quilombolas reconhecem também que a escola desenvolve poucas
atividades sobre a história e a cultura da comunidade. Vejamos: ―A história é trabalhada
na escola uma a duas vezes ao ano. [...] Eu acho que a escola deve valorizar a luta,
valorizar mais as questões culturais, a vida da comunidade quilombola e a história [...]‖
(LIDERANÇA QUILOMBOLA 2, Araçá Cariacá, 22 de abril de 2013).

Não são muitas atividades que a escola realiza referente à nossa
história, mas, não vamos poder negar isso, às vezes são convidadas as
pessoas mais velhas, eu mesmo já fui convidado para conversar com
os alunos [sobre a história], duas parteiras daqui também já foram
convidadas pela escola, então a gente percebe algumas iniciativas
boas. [...] [Mas,] a unidade escolar toda não abraça essa causa, os
professores que tentam trabalhar essas questões encontram
dificuldades porque os próprios alunos não têm muito interesse, não
sentem bem, não querem [conhecer] a sua história. Eu fico a princípio
sem entender, depois eu entendi que os alunos da comunidade
dificultam um pouco na hora de falar sobre a questão quilombola, [...]
parece que não querem que a sua história seja contada
[...](LIDERANÇA 3, Comunidade Quilombola de Araçá Cariacá, 23
de abril de 2013).
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Prossegue a liderança:

Essa história nossa a gente ouviu falar de pouco tempo pra cá. A
história da África que a gente ouviu contar é de nem quer lembrar [...].
Eu fico pensando que às vezes a questão dos alunos [não aceitarem
essa discussão] é até por conta de que a maioria quando vai falar de
quilombo, da questão étnico-racial, só vem à cabeça a escravidão, [...],
porque eu só vou contar a história da África falando da escravidão do
que vi no livro, essa forma negativa que foi contada para nós. [...]. É
essa dificuldade que temos por conta da formação que tivemos. [...]
Então, eu fico pensando que é preciso encontrar uma forma para
trabalhar a nossa história, para que os alunos possam conhecer e ter
orgulho dela [...] (Liderança Quilombola 3, Araçá Cariacá, 23 de abril
de 2013, grifo nosso).

Essas narrativas reforçam o que já vimos que a história, a cultura e os saberes da
comunidade são trabalhados na escola de maneira pontual, mais frequente em datas
comemorativas, sendo algumas atividades realizadas com a participação de lideranças e
pessoas mais velhas da comunidade. Os/as professores/as não estão preparados para
trabalharem essas questões e a resistência dos/as alunos/as parece estar relacionada à
abordagem eurocêntrica de história que é utilizada para tratar esses assuntos na escola,
como foi destacado por uma liderança: ―Eu fico pensando que às vezes a questão dos/as
alunos/as [não aceitarem essa discussão] é até por conta de que a maioria quando vai
falar de quilombo, da questão étnico-racial, só vem à cabeça à escravidão‖.
A formação eurocêntrica que os/as professores/as receberam não favorece o
trabalho com as questões étnico-raciais e quilombolas, para além dos postulados
hegemônicos da história (SOARES, 2012). É preciso encontrar ―uma forma‖ diferente
para o trato pedagógico com essas temáticas, para que os/as alunos/as possam conhecer
a própria história ―e ter orgulho dela‖.
Ao tratarem os conteúdos culturais e históricos das populações negra e
quilombola, com metodologias tradicionais pela ótica da escravidão, os/as
professores/as contribuem para a manutenção da ideologia do branqueamento, que
invisibiliza e/ou desqualifica a história e cultura desses segmentos sociais, mantendo-os
prisioneiros ―da ideologia do recalque e da inferiorização‖ (PINTO, 2005, p. 100). Isso
certamente provoca desinteresse nos/as alunos/as em relação a esses assuntos.
Essas questões nos remetem à reflexão de Arroyo (2014), quando afirma que:
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[...] A história contada de nossa cultura é etnicista e racista, não
apenas porque carrega preconceitos contra essas culturas [indígenas,
negras, quilombolas, etc], mas porque as pensa tão inexistentes, préhistóricas quanto seus povos relegados à inexistência. Os movimentos
sociais ao afirmar [sic] suas histórias, suas culturas, suas identidades,
mostram-se existentes [sic] sujeitos de outra história cultural que
exige ser reconhecida (ARROYO, 2014, p. 110).

Diante desse contexto, é imprescindível transgredir a visão eurocêntrica da
historiografia oficial, tendo em vista buscar uma perspectiva de interpretação alternativa
aos postulados hegemônicos, para estudar os temas relacionados às populações afrobrasileiras na escola.

Não se trata simplesmente de contrapor de forma maniqueísta e
ingênua, à memória social herdada, uma outra memória social e racial
positiva e supostamente superior. Qualquer tentativa de substituir
uma supremacia racial por outra, além de ser historicamente
improvável, é igualmente condenável. Trata-se, sim, de ativar a
possibilidade de dar expressão e significado a conteúdos históricos
concretos silenciados pelas memórias dominantes, trazer à cena e
positivar os conteúdos não codificados pelas linguagens
convencionais, ressignificar as sociabilidades não hegemônicas e as
múltiplas temporalidades do viver cotidiano. Em palavras mais
ousadas, trata-se de construir e divulgar concepções e pressupostos
capazes de reorientar a nossa compreensão do nosso próprio passado –
e, se preciso, mudá-lo na forma como ele se nos mostra, à luz
consciente de um projeto político e civilizacional contemporâneo, ao
mesmo tempo emancipador e anti-racista (MATTOS, 2003, p. 30).

Além da reivindicação dos quilombolas para que a escola trabalhe com os
saberes, a luta e as questões históricas e culturais da comunidade, evidencia-se ainda
através das narrativas, a preocupação de um líder local, quando fala nas reuniões da
associação, da necessidade dos pais trabalharem com os/as filhos/as a questão do
pertencimento étnico-racial e quilombola. ―As lideranças exercem um papel
transformador junto às suas comunidades, atuam politicamente em favor delas e estão
engajadas em projetos [educacionais] sociais e culturais [...]‖ (GOMES, V., 2007, p.
24). Assim, o problema da educação política não se restringe aos/às alunos/as das
escolas, mas trata-se também de uma educação comunitária capaz de reconstruir a visão
que estes sujeitos introjetaram historicamente sobre si mesmos, particularmente, nas

174

relações com os grupos dominantes locais. Isso implica pensar que a educação
antirracista deve alcançar o conjunto da sociedade. Atitudes de valorização das histórias
quilombolas locais provenientes do ambiente social e político do entorno das
comunidades, certamente teriam efeitos positivos importantes na percepção das crianças
e jovens quilombolas sobre si mesmos e suas comunidades.
Dando prosseguimento à discussão sobre o trabalho com as questões étnicoraciais e quilombolas na Escola Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça, a mãe
e um pai dos/as alunos/as nos informam:

É importante que comece a trabalhar sobre o quilombo, como iniciou
a luta para poder ganhar essa terra, que foi muito difícil e hoje os
nossos filhos não sabem contar nem um pedacinho. [...] A escola
precisa trabalhar mais esses assuntos [...] (MÃE de alunos/as,
Comunidade Quilombola de Brasileira, 23 de maio de 2013, grifo
nosso).
[...] Essa questão de explicações quilombolas têm muitos alunos que
não estão querendo, não sabem o que estão perdendo, não gostam de
estudar esses termos. [...] Eu acho que tá bom, mas é preciso melhorar
um pouquinho mais, a questão da aprendizagem tá boa, da cultura
também, mas tem que trazer para dentro do tempo da escola. [...] Têm
pessoas que pensam que já tá bom, eu acho que a gente ainda está
começando (PAI de alunos/as da Comunidade Quilombola de
Brasileira, 21 de maio de 2013, grifo nosso).

A respeito do trabalho com essas temáticas na escola, as lideranças locais
descrevem: ―A minha avaliação é que falta muito, porque o professor ainda não trabalha
a cultura quilombola dentro da escola, trabalha mais em eventos‖ (LIDERANÇA 03
Comunidade Quilombola de Brasileira, 13 de junho de 2013).
A educação que nós queremos não é essa que tá acontecendo. [...]
Tudo bem, essa educação faz parte, mas ainda tá faltando outra parte,
e essa nós estamos com dificuldades. [...] O que a gente quer, na
verdade, é mostrar dentro da escola a cara do quilombo [...] Se os
nossos professores fossem todos de fora, sem conhecimento da nossa
realidade as coisas eram piores (LIDERANÇA 1, Comunidade
Quilombola de Brasileira/Rio das Rãs, 16 de maio de 2013, grifo
nosso).

Quando têm grandes eventos a escola convida as lideranças para
falarem sobre a história, a luta e os conhecimentos dessa comunidade
e de outras comunidades vizinhas. É uma coisa muito rara, mas não
pode dizer que deixa de tocar [falar], tem professores que não têm
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interesse, mas os que têm alegam falta de material didático e de
conhecimentos para trabalhar [essas questões] [...] (LIDERANÇA
quilombola 02, Brasileira, 16 de maio de 2013).

Esses depoimentos apresentados pela mãe, o pai e as lideranças quilombolas,
apontam mais uma vez que a escola trabalha a história, a cultura e os saberes dos
quilombolas em eventos, sendo necessário intensificar esses assuntos e trazê-los ―para
dentro do tempo da escola‖, certamente não restringir os trabalhos aos eventos, ou
simplesmente aos conteúdos escolares, pois os quilombolas desejam uma educação que
mostre ―dentro da escola a cara do quilombo‖. Eles lutam por uma educação que
reinterprete a função social e política da escola (ARROYO, 2014).
A metodologia e a abordagem histórica utilizada para trabalhar esses assuntos na
escola, (principalmente quando tentam desenvolver algumas atividades em salas de
aula), como foi evidenciado em Araçá, possivelmente não despertam interesse nos/as
alunos/as, como destacou um pai: ―Essas explicações quilombolas têm muitos alunos
que não estão querendo, não sabem o que estão perdendo, não gostam de estudar‖.
Nesse sentido, ―a superação da perspectiva eurocêntrica de conhecimento e do mundo
torna-se um desafio para a escola, os educadores e as educadoras, o currículo e a
formação docente [...]‖ (GOMES, 2012, p. 107).
Os dados também sinalizam que os/as professores/as desconhecem a realidade
histórica e sociocultural da comunidade onde a escola está inserida. Uma liderança
compartilha dessa informação: ―tem professores que não têm interesse‖ e ―alegam falta
de material didático e de conhecimentos para trabalhar‖ essas questões na escola.
Acrescente-se a esses dados a constatação durante o trabalho de campo, de que mesmo
os livros referentes às questões étnico-raciais e quilombolas, não sendo suficientes para
o número de alunos/as, alguns destes ainda se encontravam encaixotados e plastificados,
o que reforça o despreparo, o comodismo e a resistência dos/as professores/as em
relação ao trato pedagógico com essas questões. Essa situação se estende às três escolas.
A Escola Municipal Elgino Nunes de Souza trabalha as questões étnico-raciais e
quilombolas também de maneira pontual, nas datas comemorativas, eventos e gincanas,
como sublinham as mães:
Na escola trabalha mais a cultura do que a história. [...]. Não que fala
na aula, quando têm gincanas e nas festas juninas, e os professores
sempre estão alertando. [...] Porque os alunos novos como os meus
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filhos [...] não sabem nada da cultura quilombola (MÃE 1,
Comunidade Quilombola de Rio das Rãs, 10 de junho de 2013).

A outra mãe interlocutora ilustra essa informação e destaca que a cultura e
história da comunidade são trabalhadas ―nas gincanas e nos eventos, tirando isso não
tem grandes coisas, [...] trabalha também na época do folclore e da consciência
negra.” (MÃE 2, Comunidade Quilombola Rio das Rãs, 10 de junho de 2013, grifo
nosso). Continua com a sua narrativa:
Na gincana os professores sempre chamam uma pessoa mais velha da
comunidade para falar sobre alguma coisa do tempo deles [saberes
tradicionais] que a gente não sabe. [...] Agora, os professores novos
não sabem muito bem a história daqui (MÃE 2, Comunidade
Quilombola de Rio das Rãs, 10 de junho de 2013).

Esses relatos reforçam que as questões étnico-culturais e históricas da
comunidade, apresentadas nas gincanas e eventos não são precedidas de um trabalho
sistematizado e uma explanação por parte dos/as professores/as, como destacou uma
mãe que essas atividades não são trabalhadas em sala de aula, mas ―nas gincanas e
festas juninas‖. É pertinente lembrar que as mães interlocutoras são estudantes da
escola. Essas reflexões coadunam com a fala de um professor, quando fez referência
aos trabalhos com as gincanas, a qual evocamos mais uma vez: ―[...] Só que é assim: os
alunos desenvolvem os trabalhos e os professores só para orientarem para não virar
bagunça. [...] Esse trabalho é apresentado no pátio da escola, é uma gincana escolar”.
Tecidas essas considerações sobre os trabalhos das escolas, podemos inferir que
as atividades realizadas, com as temáticas em foco de maneira esporádica, pouco
contribuem para que os/as alunos/as conheçam a realidade histórica e cultural de suas
comunidades e afirmem as suas identidades quilombolas. Isso foi perceptível nas falas
das mães dos/as alunos/as das três escolas, como podemos ilustrar: As crianças
precisam conhecer a história, pois ―estão crescendo sem saberem de quase nada‖ (MÃE
de alunos/as da Comunidade de Araçá Cariacá). ―É importante que comece a trabalhar
sobre o quilombo, como iniciou a luta para poder ganhar essa terra, que foi muito difícil
e hoje os nossos filhos não sabem contar nem um pedacinho‖ (MÃE de alunos/as da
Comunidade de Brasileira). Os alunos novos ―não sabem nada da cultura quilombola‖
(MÃE de alunos/as da Comunidade de Rio das Rãs).
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Diante desse cenário, investir nas estruturas das comunidades e das escolas, nos
equipamentos educacionais e na formação específica inicial e continuada de
professores/as, é uma condição basilar para a melhoria da qualidade de vida e da
educação escolar dessas comunidades. Ademais, que não seja uma formação ―episódica
e superficial‖, tampouco só para os/as professores/as de história.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola
(2012a) preconizam que nos currículos dos cursos e nos processos de formação inicial e
continuada de professores/as que atuam nas escolas quilombolas

[...] deverão ser criados espaços, condições de estudo e discussões
sobre as lutas quilombolas ao longo da história, o papel dos quilombos
nos processos de libertação e no contexto atual da sociedade
brasileira, o respeito à diversidade religiosa e sexual, as ações
afirmativas e as formas de superação do racismo (institucional,
ambiental, alimentar, dentre outros), da discriminação e do
preconceito racial, nos termos da Lei nº 9.394/96, na redação dada
pela Lei nº 10.639/2003, e na Resolução CNE/CP nº 1/2004,
fundamentada no Parecer CNE/CP nº 3/2004 (BRASIL, 2012a, p. 5152).

Nesse sentido, os cursos de formação necessitam de currículos flexíveis para que
possam estabelecer diálogo com ―[...] as especificidades da realidade histórica, política,
econômica e sociocultural quilombola‖ (BRASIL, 2012a, p. 53). As diretrizes
explicitam ainda a necessidade de formação dos/as coordenadores/as pedagógicos/as,
bem como dos/as gestores/as das escolas e dos sistemas de ensino em regime de
colaboração, para que a educação escolar quilombola seja implementada nos territórios
quilombolas e nas escolas que atendem estudantes oriundos desses territórios.
No que diz respeito à relação das escolas e às comunidades locais, as mães e as
lideranças nos informam que essas relações se estabelecem principalmente através de
reuniões e mediante algumas atividades pontuais em datas comemorativas, eventos,
gincanas, as quais já foram destacadas anteriormente. As reuniões com as famílias têm
como propósito tratar de assuntos relacionados à aprendizagem e comportamentos
dos/as alunos/as. E com as lideranças quilombolas, objetivam discutir sobre problemas
que dificultam o funcionamento das escolas, tais como: a falta de professores/as, a falta
de merenda, de funcionários, a falta de água etc. Sobre essa questão, uma liderança
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afirma: ―[...] Este ano eu fui à escola para conversar sobre a falta de professores‖
(LIDERANÇA quilombola 1, Araçá Cariacá 15 de abril de 2013).
Reconhecemos a importância das escolas procurarem as lideranças, com o
propósito de viabilizarem encaminhamentos, para resolverem os problemas que
dificultam a realização dos trabalhos educativos, principalmente porque o Estado
brasileiro tem uma dívida histórica de negação dos direitos básicos dessa população
como: moradia, terra, educação, saúde, trabalho, entre outros.
Todavia, importa considerar que não há espaços nas escolas para as famílias e as
lideranças quilombolas se colocarem como protagonistas e discutirem a educação que
desejam para as suas comunidades. As instituições escolares não têm autonomia para
gerir o trabalho educativo em consonância com as demandas dos quilombolas. No
município de Bom Jesus da Lapa, a coordenação pedagógica, a direção e vice-direção
das escolas são cargos políticos. Os/as diretores/as e vice-diretores/as são indicados/as
por vereadores e os/as coordenadores pedagógicos/as são escolhidos/as pelos/as
diretores/as. Nesse sentido, percebe-se que a gestão tanto do sistema de ensino como
das escolas pesquisadas se processam de forma hierarquizada e burocrática, o que não
favorece o diálogo com as comunidades locais.
Diante desse cenário, urge que os trabalhos das escolas sejam respaldados por
uma gestão democrática. ―A abordagem da gestão democrática da educação pública
passa pela sala de aula, pelo projeto político-pedagógico, pela autonomia da escola‖
(BORDIGNON, 2005, p. 32). Assim sendo, a gestão da Educação Escolar quilombola
―deverá atentar aos princípios constitucionais da gestão democrática que se aplicam a
todo o sistema de ensino brasileiro. As práticas de gestão da escola deverão ser
realizadas junto com as comunidades quilombolas por ela atendidas‖ (BRASIL 2012a,
p.49).

Nesse processo, faz-se imprescindível o diálogo entre a gestão da
escola, a coordenação pedagógica, as comunidades quilombolas e suas
lideranças em âmbitos nacional, estadual e local. A gestão deverá
considerar os aspectos históricos, políticos, sociais, culturais e
econômicos do universo sociocultural quilombola no qual está
inserida (BRASIL 2012a, p. p.49).
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Os quilombolas lutam pelo reconhecimento de seus valores, saberes, suas
culturas, memórias, identidades e histórias, eles reivindicam outro currículo, outra
educação. Assim sendo,

Os currículos da Educação Básica na Educação Escolar Quilombola
devem ser construídos a partir dos valores e interesses das
comunidades quilombolas em relação aos seus projetos de sociedade e
de escola, definidos nos projetos político-pedagógicos (BRASIL,
2012b, p. 13).

Retomando a discussão sobre a educação escolar que desejam para as suas
comunidades, vejamos o que as lideranças quilombolas apontam:

Pra mim a escola tem que fazer parte da vida da comunidade, só assim
ela vai crescer, porque se não perde as questões dos costumes [...],
acho que a gente tem que tá incluindo essas coisas da comunidade no
currículo [...] A educação escolar quilombola não pode fazer só com o
professor na sala de aula, o professor precisa buscar a comunidade
[...], as pessoas idosas para trabalharem os valores [...] (LIDERANÇA
2, Araçá Cariacá, 22 de abril de 2013).

A educação escolar tem que ter a cara do quilombo, e garantir também
os conhecimentos de português, matemática, história, geografia,
porque nós precisamos desse ensino que é o ‗normal‘. Mas nós
precisamos do ensino que é o nosso jeito, que é a nossa cara, porque
se isso não acontecer, nós não somos diferentes, tá entendendo? Existe
aquele dizer: é proibido ser diferente? Não é. Então, nós queremos ser
diferentes (LIDERANÇA QUILOMBOLA 1, Brasileira, 16 de maio
de 2013).

[É necessário] melhorar a qualidade do material didático e incluir a
história e a cultura da comunidade no currículo escolar. [...] Falar de
Chico Tomé, da história do avô dele, como funcionava antigamente o
Mucambo, como funcionava o Retiro. Isso precisa ser registrado na
escola para servir de material didático (LIDERANÇA
QUILOMBOLA 2, Brasileira, 16 de maio de 2013).

Vemos, através das narrativas, que as lideranças quilombolas reivindicam uma
educação diferenciada com a ―cara do quilombo‖, que inclua nos currículos e nos
materiais didáticos os valores, as práticas, os costumes, a memória, o modo de vida, a
história e a cultura de suas comunidades. Esses atores sociais lutam por ―[...] uma
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educação voltada para suas especificidades. [...] por uma escola que seja de fato, do
quilombo e, não, no quilombo [...]‖ (MAROUN, et al., 2013, p. 12). Desse modo,
gestores e Estado são obrigados a não verem estes sujeitos como meros destinatários
agradecidos da educação escolar em suas comunidades, mas como sujeitos de direitos e
propositores de políticas para os seus territórios (ARROYO, 2014).
Essas demandas dos quilombolas convocam as escolas a repensarem o papel
social, político e pedagógico da educação, tendo em vista descolonizar os currículos,
para que possam construir práticas educativas interculturais, em diálogo com a realidade
sociocultural e histórica das comunidades quilombolas, de maneira que tragam para as
escolas os elementos étnicos, culturais e históricos dessas populações, bem como os
saberes tradicionais, as suas práticas e demais elementos que conformam o patrimônio
cultural de suas comunidades. Nesse sentido, é imprescindível trazer o currículo
invisível das comunidades quilombolas para as escolas (MOURA, 2008).
Ao discutir alguns aspectos específicos do currículo indagados pela diversidade,
Gomes (2007a), inspirada em Boaventura de Souza Santos (2004), nos ajuda a pensar a
relação entre currículo e conhecimento. Para a autora, essa relação

[...] nos convida a um exercício epistemológico e pedagógico de
tornar os saberes produzidos pelos movimentos sociais e pela
comunidade em ‗emergências‘, uma vez que a sua importância social,
política e pedagógica, por vezes, tem sido colocada no campo das
‗ausências‘ resultando no ‗desperdício da experiência social e
educativa‘. Essa é mais uma indagação que podemos fazer aos
currículos (GOMES, 2007a, p. 32).

Sob esse prisma, as práticas pedagógicas nas escolas quilombolas, além de
trabalharem com ―os conhecimentos de português, matemática, história, geografia
[etc]‖, devem-se preocupar com outros assuntos igualmente relevantes.

Os costumes culturais ancestrais é um deles. Não há a menor
possibilidade de êxito na educação dos quilombolas se o professor
não entender o significado dos valores culturais que são caros a esses
povos (SILVA, 2009, p. 6, grifo nosso).

Os valores culturais dos quilombolas devem ser estudados numa perspectiva dos
processos de hibridação da cultura, isto é, na inscrição e articulação do hibridismo
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cultural – um entre lugar – no enfoque da diferença cultural, da interculturalidade
(BHABHA, 2007, CANCLINI, 2008). Não se buscam os valores essenciais, e sim os
valores recriados historicamente, compósitos.
Nesse processo educativo, os espaços localizados nas comunidades quilombolas,
a exemplo da Casa da Memória, casa de farinha, etc, devem ser apropriados e
considerados pelas escolas como importantes ambientes de aprendizagens (ARRUTI et
al., 2011). Outro aspecto a ressaltar ainda nesta reflexão, como apontado pelas
lideranças, é a importância de as escolas recorrerem às pessoas mais velhas das
comunidades, para que possam compartilhar os seus conhecimentos, saberes, práticas e
valores culturais, bem como incluir nos trabalhos educativos a memória de líderes locais
que contribuíram com a luta e a história quilombola. ―A imensidão de práticas que um
território quilombola pode suscitar só pode ser criada a partir da vivência única de cada
educador (a) na relação cotidiana com a sua comunidade de atuação‖ (NUNES, 2006, p.
160).
Dentre algumas comunidades que vêm desenvolvendo iniciativas de
experiências direcionadas a uma educação escolar diferenciada, podemos destacar: a
Comunidade Quilombola de Campinho da Independência, no município de Paraty, no
Rio de Janeiro, o Quilombo de Frechal, no município de Mirinzal, no Maranhão e a
Comunidade de Conceição das Crioulas, localizada no município de Salgueiro em
Pernambuco. Devido à mobilização das lideranças quilombolas, as propostas de
educação de suas comunidades dialogam com os saberes, a história e a cultura local
(MAROUN et al., 2013).
Face às considerações expostas, compreendemos que não há sintonia entre as
questões educacionais emergentes apresentadas pelos quilombolas e os trabalhos
desenvolvidos nas escolas, pois as práticas curriculares não contemplam as
especificidades étnico-culturais de suas comunidades, exceto algumas atividades
pontuais realizadas em datas comemorativas, eventos e gincanas. Todavia, constatamos
algumas experiências individuais de professoras, para além do componente curricular de
história, que vêm transgredindo os currículos para dialogar com os conteúdos culturais e
históricos das comunidades. Essas iniciativas, ainda que tímidas, certamente contribuem
para aproximar as escolas do universo sociocultural dos/as educandos/as.
Diante desse contexto, é urgente implantar nas escolas um currículo intercultural
com implicações epistemológicas e políticas de gestão, organização, formação e práticas
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pedagógicas. Portanto, entendemos que as escolas quilombolas necessitam ser tratadas
de maneira ―[...] diferenciada na sua forma física, nos métodos pedagógicos, na sua
gestão, na composição e formação dos seus professores ou [e] nos materiais didáticos
utilizados‖ (ARRUTI, 2010, p. 8).
Esse desafio não é uma tarefa fácil, exige a implementação de políticas públicas
educacionais específicas nas comunidades quilombolas, em regime de colaboração
(Munícipio, Estado, Distrito Federal e a União), tendo em vista gestar propostas de
educação escolar diferenciadas, a partir de dentro dos quilombos, para que possam
garantir a essas populações o direito à educação apropriada às suas diferenças étnicas e
culturais.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta tese buscamos analisar de que modo a educação escolar dialoga com as
especificidades étnico-culturais das comunidades quilombolas de Araçá Cariacá,
Brasileira e Rio das Rãs. O campo empírico constituiu-se de três escolas localizadas no
município de Bom Jesus da Lapa: a Escola Municipal Araçá Cariacá, a Escola
Municipal Quilombola Emiliano Joaquim Vilaça e a Escola Municipal Elgino Nunes de
Souza. Diante desse contexto, a questão central deste estudo tratou de indagar se as
especificidades étnico-culturais das comunidades locais são contempladas nas práticas
curriculares das escolas.
Para apresentarmos os resultados acerca desta questão e dos objetivos propostos
e analisados ao longo da seção cinco, destacaremos os aspectos significativos revelados
sobre os trabalhos das escolas no que tange às questões étnico-raciais e quilombolas,
tomando como referência: as narrativas dos/as professores/as, as análises dos projetos
políticos pedagógicos das escolas e o diálogo com os/as alunos/as, mães, pai e
lideranças locais.
Através do conjunto das narrativas dos/as professores\as, evidenciamos que a
história e cultura afro-brasileira e africana, bem como as especificidades étnico-culturais
das comunidades locais (a história, a cultura, as práticas e os saberes tradicionais dos
quilombolas) são trabalhadas nas escolas de maneira pontual e superficial, com
metodologias tradicionais, em datas comemorativas, no componente curricular de
história, ou através de gincanas e outros eventos. Desse modo, as práticas acabam
reproduzindo uma concepção tradicional de educação, sem relação com o universo
sociocultural dos/as educandos/as.
Os/as professores/as reconhecem a necessidade de trabalhar os saberes, as
histórias e as culturas das comunidades, porém, não conseguem transgredir os currículos
para ir além dos conteúdos impostos pelo Sistema Oficial de Ensino. Nesse sentido, os
currículos das escolas funcionam como instrumentos de veiculação dos conhecimentos
tradicionalmente valorizados pelo sistema oficial, dentro dos quais não há espaços para
a diversidade cultural e as diferenças, propagando uma concepção monocultural de
conhecimento e de cultura escolar.
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Além dos currículos das escolas não propiciarem espaços para os saberes e os
conhecimentos locais, evidenciamos outros fatores imbricados nesse processo, que
certamente dificultam o diálogo dos conhecimentos escolares com as especificidades
étnico-culturais das comunidades quilombolas, tais como: as práticas pedagógicas que
se limitam aos livros didáticos e veiculam uma visão negativa e estereotipada dos
conteúdos relacionados à população negra e quilombola; a ausência de coordenação
pedagógica e de planejamento individual e/ou coletivo, especificamente em duas
escolas investigadas; a resistência dos/as alunos/as frente às questões negras e
quilombolas; a insuficiência de materiais didáticos específicos nas escolas; a falta de
investimento do poder público local na formação docente inicial e continuada; a falta de
autonomia das escolas, que dificulta o estabelecimento de um diálogo efetivo com as
lideranças locais; a indiferença e/ou naturalização das práticas de preconceito e
discriminação raciais presentes nas escolas; o comodismo e a resistência de alguns/as
professores/as em relação ao trato pedagógico com a temática racial e quilombola e o
desconhecimento dos/as professores/as sobre o conteúdo da Lei 10.639/03 e suas
diretrizes, bem como da história e cultura locais.
A pesquisa aponta certa responsabilidade não formalizada, delegada pela
Secretaria Municipal de Educação às escolas, para que os/as professores/as incluam os
conhecimentos locais nos currículos e os materializem nas práticas educativas. No
entanto, não lhes oferece materiais didáticos específicos suficientes, acompanhamento e
apoio técnico e pedagógico, condições estruturais para o planejamento de ensino,
tampouco formação específica e/ou capacitação docente, o que denota negligência do
poder público local em relação à educação escolar nessas comunidades.
Os projetos políticos pedagógicos das duas escolas analisados não abordam a
diversidade cultural, a história e cultura afro-brasileira e africana, tampouco a cultura
local e os saberes dos quilombolas. Assim, as escolas reproduzem também, através de
seus currículos formais, um modelo de educação que imprime os valores da cultura
dominante. Além do mais, esses documentos funcionam como instrumentos
burocráticos, que visam atender às exigências da Administração Central de Ensino, pois
os mesmos não são consultados/as pelos/as professores/as, para o planejamento e a
realização das atividades educativas.
Os dados coletados nos grupos focais com os/as alunos/asconfirmam que o trato
pedagógico nas escolas com a história e cultura afro-brasileira e quilombola, limita-se à
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disciplina de história, datas comemorativas e gincanas, e que os conhecimentos dos/as
alunos/as sobre essas questões são genéricos e superficiais. Evidenciamos também que
os/as alunos/as com traços de negritude mais ressaltados são discriminados pelos/as
colegas, com apelidos que desqualificam as características raciais da população negra, e
a indiferença dos/as professores/as frente a essas questões colabora para a reprodução e
a manutenção do racismo na escola.
As narrativas das mães, pai e lideranças quilombolas reforçam que as questões
históricas e culturais das comunidades são trabalhadas nas escolas de maneira
esporádica, em datas comemorativas, eventos e gincanas, o que certamente não
contribui para romper com as atitudes de preconceitos e discriminação presentes entre
os/as alunos/as, como também para a afirmação de suas identidades quilombolas. Diante
disso, as lideranças locais reivindicam outra escola, ou seja, uma educação diferenciada,
que inclua de forma efetiva no currículo, nos materiais didáticos e nas práticas
educativas, a história, a cultura, os valores, os costumes, os saberes e o modo de vida de
suas comunidades.
Essas considerações apresentadas nos levam a afirmar que as práticas
curriculares das escolas não contemplam as especificidades étnico-culturais dos
quilombolas, exceto em atividades pontuais, como já destacadas anteriormente.
Todavia, constatamos algumas experiências significativas nas três escolas em foco, de
professoras que vêm transgredindo o currículo oficial e buscando outros significados,
para aproximarem os conteúdos escolares do universo sociocultural dos/as alunos/as.
Diante desse contexto, é urgente superar as propostas de educação impostas às
escolas quilombolas pelo Sistema Oficial de Ensino, para elaborar propostas
curriculares, interculturais diferenciadas, referendadas pela ecologia de saberes,
partindo de dentro das comunidades quilombolas, de maneira que os conteúdos
escolares dialoguem com os saberes e as práticas desses sujeitos.
A ecologia de saberes possibilita uma nova maneira de relacionamento entre o
conhecimento científico e outras formas de conhecimento. Para isso, é necessário o
trabalho de tradução, que é um procedimento capaz de criar inteligibilidade recíproca
entre as experiências sociais disponíveis, que foram suprimidas e marginalizadas pelo
paradigma da racionalidade moderna (sociologia das ausências) e as experiências
sociais possíveis (sociologia das emergências), isto é, ―o AINDA-NÃO‖, mas existe
como possibilidades (potencialidade) e capacidades (potência) (SANTOS, 2010).
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O trabalho de tradução pode ocorrer entre saberes hegemônicos e nãohegemônicos, como entre diferentes saberes não-hegemônicos e incide tanto sobre os
saberes, como sobre as práticas e os seus agentes e não se limita aos componentes
técnicos. É um exercício transgressivo que envolve também componentes intelectuais,
políticos e emocionais. O trabalho de tradução é realizado nas zonas de contato
interculturais, isto é, nos espaços sociais em que as diferentes culturas se interagem, não
como totalidades homogêneas, mas com as suas incompletudes e diferenças culturais.
Nesse processo, em se tratando da construção de uma proposta de educação
intercultural diferenciada, a participação e a representação dos quilombolas não devem
ser reduzidas apenas à pura formalidade, ou seja, à criação das associações nas
comunidades para responder a organização e representação moldadas pelo Estado
(ARRUTI, 2010). É necessário criar condições reais de participação dos quilombolas,
como protagonistas na elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas de
educação específicas para as suas comunidades.
Assim sendo, os projetos políticos pedagógicos das escolas não devem assumir
função burocrática para atender apenas às solicitações da Secretaria Municipal de
Educação, tampouco serem de responsabilidade dos gestores e/ou coordenadores/as
pedagógicos/as, mas elaborados, implementados e avaliados, de forma autônoma e
coletiva, envolvendo professores/as, gestores, coordenadores/as, técnicos, funcionários
das escolas, representação de estudantes, família e lideranças locais, para que possam
servir como instrumentos de orientação das ações educativas das escolas.
Essas demandas exigem que a gestão das escolas seja autônoma e democrática,
para que possa criar espaços para o exercício de diálogos interculturais entre as escolas,
as comunidades locais e as suas lideranças quilombolas. Além do mais, a Secretaria
Municipal de Educação deve oferecer às escolas assistência técnica, financeira e
pedagógica para a elaboração, a execução e a avaliação de suas propostas de educação.
Diante desses desafios, a educação escolar quilombola requer mudanças
epistemológicas, políticas e culturais profundas no campo da educação, com
implicações para a gestão das escolas e dos sistemas de ensino, para os currículos, os
materiais didáticos, as práticas educativas e as políticas públicas de formação de
professores/as.
Frente a esse cenário que se descortina no campo da educação brasileira, as
escolas são convocadas a construírem práticas educativas interculturais críticas para
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assegurarem aos quilombolas uma educação diferenciada, de maneira que os
conhecimentos escolares estabeleçam relações com a realidade histórica, política,
econômica e sociocultural desses sujeitos. Desse modo, é imprescindível deslocar os
currículos das competências e habilidades técnicas, para compreendê-los como
―questões relativas à história, política, poder e cultura‖ (COSTA, 2005, p. 64), de
maneira que tenham espaços para as diferenças e tragam diferentes histórias para os
currículos.
Nesse sentido, é imperativo que o Sistema Municipal de Ensino invista em
políticas públicas específicas de formação docente, tendo como parâmetro as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. A exemplo das escolas
indígenas, defendemos a criação e a implementação de Cursos de Licenciatura
Intercultural em Educação Escolar Quilombola (LICEEQ) para os/as professores/as que
atuam nas escolas quilombolas e nas escolas que atendem estudantes oriundos desses
territórios. É importante que essas políticas de formação estendam também para os/as
gestores/as das escolas e dos sistemas de ensino e para os/as coordenadores/as de área e
os/as coordenadores/as pedagógicos/as. Essa empreitada exige trabalho em regime de
colaboração entre os entes federados (Município, Estado, Distrito Federal e a União),
bem como, a vontade política dos governantes e a mobilização de toda sociedade civil.
Além da formação inicial, é necessário garantir também a formação continuada e ou
capacitação em serviço para todos/as esses/as atores/as sociais.
A implementação da educação escolar quilombola se constitui numa política
sociocultural necessária para a melhoria da educação escolar nas comunidades
quilombolas. Assim, é necessário reiterar que, para garantir educação diferenciada a
essas populações, é imperativo escolas com autonomia, professores/as locais
formados/as e concursados/as por processos específicos, capazes de repensar os
currículos e as práticas pedagógicas à luz da história e realidade locais, inclusive os
processos que produziram e produzem pessoas brancas e negras racistas, ou seja,
implica uma organização sistêmica da educação escolar quilombola.
O Estado não constrói sozinho esse processo de institucionalização, é
imprescindível a participação dos movimentos sociais, das Universidades, dos/as
pesquisadores/as que defendem essa causa, do engajamento da sociedade civil, ―da
legislação vigente e do compromisso ético/político dos governos federal, estadual e
municipal. O protagonismo necessário para sua estrutura/superestrutura política e
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educacional passa diretamente pela ação dos sujeitos quilombolas‖ (LOPES, 2013, p.
19).
Para os grupos historicamente marginalizados como, por exemplo, os
quilombolas, a educação e as suas políticas vão além do escolar. ―Em um país marcado
por uma profunda desigualdade social, como é o caso do Brasil, o direito a educação
não se separa do conjunto de lutas por trabalho, terra, território, moradia e saúde‖
(GOMES, 2010, p. 198).
A caminhada é longa, há muito que se fazer para que possa garantir de fato uma
educação diferenciada para os quilombolas do Território de Identidade do Velho Chico,
como também melhorar as condições materiais de vida no que tange à infraestrutura,
transportes, saúde, estradas, comunicação, regularização fundiária, geração de rendas,
desenvolvimento sustentável, entre outros bens e serviços sociais, para que os
quilombolas sejam incorporados à sociedade nacional.
Ao concluirmos esta tese, ressaltamos a importância das academias continuarem
desenvolvendo estudos na área da educação escolar quilombola, uma vez que as
pesquisas neste campo ainda são bastante escassas. Serão particularmente importantes
os estudos sobre os saberes locais, capazes de promover devolutivas às escolas e
professores/as de conhecimentos sistematizados, passíveis de serem apropriados
pedagogicamente em diálogo intercultural. Ademais, os espaços que as mulheres
quilombolas ocupam nas associações comunitárias de suas comunidades merecem
também estudos e reflexões.
Portanto, esperamos que esta pesquisa sirva de inspiração para a elaboração e a
implementação de políticas públicas de educação escolar diferenciada, para as
comunidades quilombolas locais e regionais.
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APÊNDICE- A

Teses com temas Relacionados à Educação Quilombola localizadas no Banco de
Teses da Capes (de 2011 e 2012)

Autor(a)

Título

Palavras-chave

Instituição

Ano

SANTOS,
MARIA
JORGE DOS

Movimento
Social e
Educação: a
constituição do
sujeito coletivo
na luta por
direitos na
comunidade de
Conceição das
Crioulas

Movimento social,
quilombolas, educação, direito

UFC

2012

UFP

2012

SOARES,
EDIMARA
GONÇALVES
Educação
escolar
quilombola:
quando a política
pública
diferenciada é
diferente

Comunidade remanescente de
quilombo (CRQs), educação
escolar quilombola e políticas
afirmativas
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APÊNDICE- B

Dissertações com temas Relacionados à Educação Quilombolalocalizadas no Banco
de Teses da Capes (2011 e 2012)

Autor (a)

Título

Palavras-chave

Institui Ano
ção

FONSECA,
HAYDEE
BORGES

Quilombolas de Jambuaçu: seus
saberes e educação como fator
de politização e identidade

Populações
quilombolas, saberes
culturais, práticas
educativas,
movimentos sociais,
Jambuaçu e Pará

UFPA

2011

Etnomatemática,
Comunidade Quilomb
ola Tia Eva,
Educação Matemática

Univer
sidade
Bandei
rante
de São
Paulo

2011

UEPA

2011

UFRJ

2011

NEVES, EDER
PEREIRA
Etnomatemática dos
remanescentes da Comunidade
Quilombola Urbana Tia Eva

PAVÃO,
MADALENA
CORREA

Educação Escolar e Construção
Identitária na Comunidade
Quilombola do Abacatal - PA
Educação escolar,
identidade
quilombola
remanescente de
quilombo

AZEVEDO,
DAYSE
ANGELA DO
NASCIMENTO

Pedagogia Teatral afrobrasileira

Educação escolar
quilombola,
ator/docente/performa
nce, cultura afrobrasileira,
teatralidades plurais,
educação diferenciada
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NASCIMENTO
,OLINDINA
SERAFIM

Educação escolar quilombola:
memória vivência e saberes das
comunidades quilombolas do
Sapê do Norte e escola de São
Jorge

Quilombolas,
resistência, cultura
afro-brasileira

UFES

2011

PUCSP

2011

Diálogo, Saberes,
Interculturalidade

UFP

2011

COSTA, LIGIA Sou quilombola, bom aluno e
MARISE LIMA bom de bola: a construção
identitária de alunos do Ensino
Médio: um estudo histórico
antropológico
com
jovens
moradores de uma comunidade
remanescente de quilombo do
Sertão Mineiro, Minas Novas MG.

Jovens remanescentes
de quilombo,
identidade étnicoracial quilombola,
comunidade
remanescente de
quilombo e escola
rural

PUCMG

2012

CRUZ,
CASSIUS
MARCELUS

Educação, políticas
públicas, educação
escolar quilombola

UFP

2012

SILVA,
ELSON
ALVES DA

SILVA,
CLECIO
ERNANDE DA

A educação diferenciada para o
fortalecimento da identidade
quilombola: estudo nas
comunidades remanescentes de
quilombos do Vale do Ribeira

O diálogo (inter)cultural entre
saberes : um estudo de caso a
partir da comunidade
quilombola de Conceição das
Crioulas

Trajetórias, lugares e
encruzilhadas na construção da
política de educação escolar
quilombola no Paraná no início
do III milênio

Educação
diferenciada,
comunidade
remanescente do
quilombo do Vale do
Ribeira, identidade,
currículo e memória
oral
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OLIVEIRA,
ADEMAR
DIAS DE

SANTOS,
MARIA JOSE
DOS

SILVA,
GIVÂNIA
MARIA DA

A representação dos (as) negros
(as) no currículo pedagógico
implantado numa escola
localizada em área
remanescente de quilombo do
Vale do Ribeira- SP

Trajetória educacional de
mulheres quilombolas no
quilombo das Onze Negras do
Cabo de Santo Agostinho- PE

Educação quilombola, PUCquilombo,
SP
preconceito racial,
identidade

2012

Mulheres
quilombolas, história
de vida,
interculturalidade

2012

PUCSP

UNB

2012

Educação como processo de
luta política: a experiência de
educação diferenciada no
território quilombola de
Conceição das Crioulas

Comunidades
quilombolas,
participação,
educação quilombola,
projeto político
pedagógico,
identidade, mulheres

HONNEF,
CLAUCIA

A extensão rural e o processo de
inclusão educacional escolar de
remanescentes de quilombolas:
pontos de interlocução

Remanescentes de
quilombos. Extensão
rural e inclusão
educacional escolar

UFSM/
Rio
Grande
do Sul

2012

SOARES,
PATRICIA
BARROS

Usos sociais da leitura e da
escrita em uma comunidade
quilombola- Alto do
Jequitinhonha/MG

Letramento; Leitura e
Escrita;

UFMG

2012

Comunidade
quilombola
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APÊNDICE- C

Roteiro de entrevista paraprofessores, gestores e coordenadora pedagógica

1- Como a Lei 10639/03 que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e africana vem sendo implementada na escola?

2- O que você conhece sobre a história e a cultura da comunidade?

3- A escola trabalha com os conhecimentos locais, os saberes tradicionais e as

especificidades étnico-culturais da comunidade? Que metodologias e atividades
didáticas são utilizadas?

4- O currículo escolar e o planejamento de ensino contemplam o conhecimento local,

a história e a cultura dos quilombolas? Como?

5- Você já presenciou atitudes de preconceito e discriminação na escola? O que a

escola tem feito para combater essas práticas?

6- Que materiais didáticos pedagógicos são disponibilizados na escola para os

professores utilizarem em sala de aula?

7- A escola possui acervo específico para o ensino da temática das relações

etnicorraciais?

8- Que atividades são desenvolvidas pela escola em articulação com as famílias e a

comunidade local?

9- Qual a relação da escola com as lideranças quilombolas?

10- A Secretaria Municipal de Educação oferece algum material didático e de apoio

pedagógico específico para as escolas quilombolas?
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11- Como foi elaborado o projeto político pedagógico da escola? Quais as pessoas que

participaram e que metodologia foi utilizada?

12- O que você poderia me dizer a respeito das Diretrizes Curriculares Nacionais para

a Educação escolar quilombola?

13- Você já participou de cursos de capacitação sobre a Diversidade Étnica e Cultural,

bem como sobre a educação quilombola?

14- Existem espaços dentro das semanas pedagógicas do município para discussões e

estudos sobre a História e a Cultura Africana e afro-brasileira, bem como os
saberes tradicionais e a história e a cultura das comunidades quilombolas?

15- A Secretaria Municipal de Educação promove alguma formação em serviço, tendo

em vista a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana?
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APÊNDICE- D

Roteiro de entrevista para as lideranças quilombolas

1- Como é a relação entre a escola, a comunidade local e as lideranças

quilombolas?
2- A escola convida as lideranças quilombolas e as pessoas mais velhas para
trabalhar a luta, a história e as tradições culturais da comunidade?
3- Que tradições culturais são festejadas pelos quilombolas na comunidade?
4- A escola participa de eventos organizados pela Associação? Como?
5- Que mecanismos as lideranças quilombolas têm utilizado para se aproximarem
da escola e da Secretaria Municipal de Educação?
6- Como a Associação tem se envolvido com o trabalho educativo da escola?
7- Que canais de interlocução são utilizados pela Secretaria Municipal de Educação
para dialogar com a comunidade local e as lideranças quilombolas tendo em
vista a realização do trabalho educativo da escola?
8- A escola trabalha a valorização étnica e cultural da comunidade? Como você
avalia o trabalho da escola?
9- Após o reconhecimento da comunidade como quilombola, quais os avanços e
conquistas tem se conseguido no âmbito educacional?

10- Que educação escolar quilombola a comunidade deseja? E quais as suas
demandas?
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APÊNDICE- E

Roteiro de entrevistapara os pais

1- Os seus filhos falam para você a respeito do que eles estudam na escola?
2- Você participa de trabalhos realizados na escola? Como?
3- Você se considera quilombola? Por quê?
4- Como é a relação entre a escola e as famílias dos alunos?
5- O que você pensa a respeito do trabalho da escola?
6- Para você a escola tem influenciado na positivação da identidade quilombola dos
educandos?
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APÊNDICE- F

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os seguintes participantes
Professores, gestores, coordenadora pedagógica e os pais

Título do projeto: Educação em Comunidades Quilombolas do Território de Identidade
do Velho Chico/BA: reflexões acerca do diálogo entre as escolas e as comunidades
locais
Prezado (a) Senhor (a),
Convido
a
participar
desta
pesquisa
de
doutorado
na
condição
de_____________________________________que tem como objetivo analisar de que
modo a educação escolar dialoga com as especificidades étnico-culturais das
comunidades quilombolas de Araçá Cariacá e Rio das Rãs.
A sua participação é voluntária e se dará mediante entrevista semiestrurada, tendo em
vista colaborar com informações para esta pesquisa. É importante esclarecer que você
poderá a qualquer momento deste estudo, entrar em contato com a pesquisadora
responsável para tirar dúvidas e suspender a sua participação se assim o desejar, sem
prejuízos ou danos para a sua pessoa.
Os dados coletados serão gravados e depois transcritos e os resultados, serão utilizados
apenas para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, incluída sua publicação em
congresso ou em revista cientifica especializada.
Os seus dados pessoais serão mantidos em sigilo para que possa preservar o anonimato
de sua identidade.
Diante da leitura deste termo ou das informações contidas nele passadas oralmente pela
pesquisadora, declaro que obtive todas as informações necessárias para poder decidir
conscientemente sobre a minha participação nesta pesquisa.
Assim sendo, Eu,_______________________________________________, dou meu
consentimento livre e esclarecido para participar como voluntário do referido projeto de
pesquisa.

Bom Jesus da Lapa, ________/__________/_________

Assinatura do voluntário ____________________________________

Assinatura de uma testemunha________________________________
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_________________________________________________________
Assinatura da Pesquisadora responsável
Dinalva de Jesus Santana Macêdo
Contatos: 77 9141 6638 ou 71 3035 2197
E-mail dinalvamacedo@hotmail.com
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APÊNDICE- G

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os responsáveis dos alunos

Título do projeto: Educação em Comunidades Quilombolas do Território de Identidade
do Velho Chico/BA: reflexões acerca do diálogo entre as escolas e as comunidades
locais.
Objetivo da pesquisa: Analisar de que modo a educação escolar dialoga com as
especificidades étnico-culturais das comunidades quilombolas de Araçá Cariacá e Rio
das Rãs
Alguns alunos entre 09 a 16 anos de idade aceitaram participar desta pesquisa, que será
realizada na escola e o (a) seu (sua) filho (a) está entre eles. Assim sendo, solicitamos
aos pais e/ou responsáveis pelo aluno a autorização para que ele (a) faça parte deste
estudo.
Durante o estudo serão realizados com os alunos 04 grupos focais com 06 alunos em
cada um, os quais constituem uma modalidade de entrevistas em grupo e o seu(a)
filho(a) participará de um desses grupos. As seções terão duração de uma hora e meia,
podendo ser realizada até 03 por grupo, onde os alunos terão oportunidade de falar
livremente sobre o que pensam a respeito da escola, bem como a respeito da cultura
africana e da cultura da sua comunidade.
A participação do seu(a) filho(a) é voluntária e em qualquer momento do estudo você
poderá interromper a participação dele, como também solicitar da pesquisadora
responsável esclarecimentos de eventuais dúvidas que surgirem.
Os dados coletados serão gravados, posteriormente ―transcritos‖, e utilizados para fins
deste estudo de maneira sigilosa, tendo em vista a preservação da identidade dos alunos.
Após o seu uso serão mantidos durante cinco anos em arquivos na casa da pesquisadora,
e depois deste período serão destruídos.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, sobre os propósitos desta pesquisa e ressalto que discuti com a
pesquisadora responsável, Dinalva de Jesus Santana Macêdo sobre a minha decisão em
permitir que meu(minha) filho(a) participe do presente estudo.
Diante disso, concordo que meu(minha) filho(a) participe voluntariamente deste estudo
e que poderei retirar o termo de consentimento, por mim assinado, a qualquer
momento, antes ou durante a pesquisa, sem penalidades ou prejuízos.
Eu, __________________________________________________________ abaixo
assinado,
responsável
pelo
aluno(a)
__________________________________________________, concordo que o referido
aluno participe da pesquisa.
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Data: ___/___/_____.
Assinatura do responsável pelo aluno
________________________________________________________
Assinatura da testemunha
__________________________________________________________
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste representante legal para a participação do aluno neste estudo.
Data: ___/___/_____
___________________________________________________________
Assinatura da Pesquisadora responsável
Dinalva de Jesus Santana Macêdo
Contatos: 77 91416638 ou 71 30352197
E-mail dinalvamacedo@hotmail.com
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APÊNDICE- H

Questões para o grupo focal (adaptado) com os alunos

1- Vocês já estudaram sobre a África, a história e a cultura da comunidade? Em que
disciplina e como esses assuntos foram trabalhados?

2- O que vocês acham da participação de líderes e pessoas idosas da comunidade
na escola para falarem da história e das tradições da comunidade?

3- Vocês já presenciaram alguma situação de discriminação ou preconceito na
escola? Exemplifiquem.

