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Resumo 

 

 

 

Este estudo trata de compreender as relações de um grupo de famílias negras da 

comunidade negra rural de Mata-Cavalo - localizada no Estado de Mato Grosso - com a 

educação escolar. População esta inserida num contexto rural, com uma história pautada 

na escravidão e, na luta por reconhecimento de seu território. Por meio de pesquisa 

etnográfica, aborda o contexto histórico do grupo, sua condição socioeconômica. 

Descreve os principais traços identitários e culturais dos moradores da comunidade. 

Problematiza o conceito de quilombo, buscando aclarar a compreensão de quilombo 

contemporâneo, seus diferentes processos de geração e manutenção de sua identidade 

étnica. Descreve e analisa, igualmente, as regras que compõem a organização e a 

estruturação familiar, considerando seu conteúdo cultural, histórico e étnico. Perscruta a 

escola atentando à sua história, a suas condições de funcionamento estrutural (condições 

infra-estrutural), material (recursos pedagógicos) e humanos (os profissionais). 

Descreve os conhecimentos produzidos e em circulação na escola por meio do currículo 

formal, e do currículo em ação – práticas pedagógicas das professoras, relações sociais e 

raciais. Retrata a biografia escolar de dez famílias, bem como suas expectativas e 

formas de investimento na escolarização de seus filhos/netos. Busca entender a relação 

família e escola em articulação com as condições globais de vida da família – étnica, 

histórica, social, educacional, econômica, cultural; bem assim com as condições globais 

de funcionamento da escola – espaço físico, material didático, currículo formal e 

práticas pedagógicas. 

 

 

 

Palavras-chave: currículo - quilombo  -  Mata-Cavalo - família negra - dádiva 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

This study is an effort to understand social and cultural relationships among a 

community of black families (from the black rural community Mata-Cavalo in Mato 

Grosso) and school education. This community is inserted in a rural context of slavery 

history and territory struggle. Through the ethnographic research, it approaches the 

community historical context and its social and economical conditions; it describes the 

main identity and cultural traces of the inhabitants of the community; it questions the 

concept of quilombo, attempting to clarify the contemporary definition of it, its different 

processes of producing and its ethnical identity keeping; it describes and analyses the 

rules of the familiar organization and structure, taking into account the cultural, 

historical and ethnical context of the family; it scans the school through its history and 

its conditions of structural, material and human performances (infra-structural 

conditions, pedagogical resources and the professionals respectively); it describes the 

produced knowledge under circulation in the school through the formal syllabus, and 

the syllabus under action – the pedagogical practices of the teachers, the social and 

racial relations; it portraits the school biography of ten families, as well as their 

expectations and ways of investing in their children/grandchildren education; it attempts 

to understand the relationship between family and school in articulation to the family 

global conditions of living – ethnically, historically, socially, educationally, 

economically, culturally – as well as the school performance global conditions – space, 

pedagogical activities, syllabus and pedagogical practices. 

 

 

Key words: curriculum– quilombo – Mata-Cavalo – black family - gift 
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Introdução 

 

O tema desta pesquisa reflete minha preocupação com a necessidade de ampliar 

o debate sobre a relação dos negros com a educação escolar, dada a relevância tanto 

para inclusão racial quanto para desconstrução do pensamento racista e excludente. É 

um esforço, especificamente, de compreender os mecanismos pelos quais a educação do 

negro pode estar sendo afetada pela elevada desigualdade distributiva de recursos 

econômicos, culturais e sociais, decorrentes da estrutura discriminatória da sociedade 

brasileira.  

 

Meu interesse pelo tema vem de uma trajetória de envolvimento com a questão 

da negritude, iniciada na graduação, através do Movimento Negro Universitário 

(MNU), em 1992. Nele participei de alguma discussão, somada à leitura de obras 

apropositadas, que me  revelou a perversidade das inúmeras desvantagens sofridas pelos 

negros na sociedade brasileira. Tais desvantagens se dão tanto no acesso à 

escolarização, com conseqüente permanência na escola, e no ingresso ao mercado de 

trabalho, quanto na distribuição de renda e de outros bens sociais, econômicos e 

culturais. Somem-se os estigmas a eles atribuídos, seja com relação às suas 

características físicas, seja com relação aos seus dotes psíquicos, morais e intelectuais. 

 

Em 2001, foi criado o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e 

Educação (NEPRE), na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, o primeiro 

núcleo de estudos atinente a questões raciais do Estado. Ainda como mestranda, 

ingressei no NEPRE. Aí tive a oportunidade de realizar estudos e pesquisas sobre as 

diversas temáticas, cuja preocupação eram as relações raciais na sociedade e na 

educação. Mais tarde, passei a ministrar aulas sobre a representação do negro na 

literatura brasileira, em cursos de especialização e extensão. 

 

Em fevereiro de 2003, após a promulgação da Lei nº 10.639, de 09 de janeiro, a 

qual torna obrigatório, nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, 

público ou privado, o ensino da História e Cultura Afro-Brasileiras, incluindo o estudo 

da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura Negra 
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Brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, fiz pesquisa sob a coordenação 

do NEPRE, com alguns professores do Centro de Formação Continuada de Professores 

do Estado de Mato Grosso, cujo objetivo era verificar como os professores percebiam 

essa  lei e como pretendiam aplicá-la.  

 

Os resultados foram decepcionantes, pois revelaram que os professores estavam 

desprovidos de competência teórica e prática que lhes possibilitassem a compreensão 

das relações raciais na sociedade e na educação. De maneira geral, os pesquisados 

concluíram que essa temática não seria de grande relevância e, portanto, não deveria ser 

uma das maiores preocupações da escola. A pesquisa mostrou também que ainda 

impera, em meio a muitos dos professores, idéias racistas, pré-concebidas e equivocadas 

a respeito do negro. Portanto, tais fatos anunciaram que não estariam esses professores 

preparados para contribuir na implementação dessas reformas curriculares.  

 

Entre os meses de março e maio de 2003, participei do primeiro censo étnico-

racial das universidades federais Fluminense e de Mato Grosso. A pesquisa foi realizada 

pelo NEPRE, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, com objetivo de 

fazer um mapeamento dos estudantes no que se refere à sua identidade étnico-racial, 

trajetória escolar, rendimento, origem familiar e, ao mesmo tempo, verificar o grau de 

aceitação entre os alunos de uma política de cotas para negros na universidade. 

 

Os dados evidenciaram, entre outras coisas, dificuldade de os universitários se 

classificarem quanto à cor; diferenças significativas no que diz respeito ao acesso de 

negros e brancos à universidade; a quase-ausência de alunos negros nos cursos de maior 

prestígio social; o não-acesso de negros às bolsas de iniciação cientifica e a super- 

representação destes nas piores bolsas que a universidade oferece, como na bolsa- 

alimentação, também conhecida entre os estudantes como “bolsa-pobreza”. 

 

 A pesquisa patenteou também que os negros, em relação aos brancos, trabalham 

mais durante o curso universitário; entram mais tarde na universidade; têm renda 

familiar consideravelmente menor que a dos brancos e o nível de escolaridade de seus 

pais também é menor que dos pais brancos. 
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A soma dessas poucas, mas significativas experiências, me fez refletir sobre a 

necessidade de discutir e empreender estudos que pudessem ampliar a discussão sobre a 

relação da família negra com a educação escolar, associada a seu contexto social 

cultural, histórico, econômico entre outros, com vista a compreender como se 

estabelecem essas relações e assim, conhecer alguns dos mecanismos que possam estar 

interferindo na escolarização dessa população. E, quem sabe, poder contribuir, em 

alguma medida, para a fomentação de políticas públicas e outras ações que venham ao 

menos minorar essas desigualdades.  

 

Diante da necessidade de fazer um recorte da realidade a ser pesquisada, optei 

por eleger, como objeto de estudo, a relação de um grupo de famílias negras da 

comunidade negra rural Mata-Cavalo com a educação escolar, na perspectiva de 

perscrutar os enigmas que estão em torno dessas duas instituições. O objetivo é, a partir 

delas, conhecer os possíveis fatores que interferem na escolarização dessa população de 

modo particular, e, quem sabe, iluminar a compreensão das questões que, implícita ou 

explicitamente, têm problematizado a educação do negro das classes mais 

desfavorecidas socialmente. 

 

Esta pesquisa é fragmento de um discurso acadêmico mais amplo, que integra a 

preocupação com as relações entre a população negra e a educação escolar, iniciada 

mais enfaticamente na década de 1980, quando estudos retomaram os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para denunciar as desigualdades 

educacionais entre negros e brancos. Autores como Araújo Costa (1974; 1985; 1988), 

Valle Silva (1988; 1994; 1996), Hasenbalg (1983; 1987; 1988), Rosemberg (1979; 

1988), Teixeira (1980; 1983; 1986; 1988; 1994), ao  analisarem esses dados, de maneira 

geral, detectaram diferenças raciais no acesso à escola; negros entrando tardiamente; 

elevadas taxas de repetência, evasão e atraso; mobilidade social vertical menores. 

Segundo Teixeira (1998), nesses dados está implícito que a escola reproduz as 

desigualdades sociais e os preconceitos contra os negros, praticados pela sociedade em 

geral. E são esses fatos que desestimulam ou impedem que o aluno negro tenha acesso, 

permaneça ou tenha êxito nela. 
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Outros estudos desenvolvidos no interior da escola evidenciaram e denunciaram 

a existência de um preconceito racial que perpassa todo o “ritual” escolar, que se mostra 

tanto pelo que é dito quanto pelo que é silenciado. Nessa categoria, destacam-se os 

estudos de Cavalleiro (1998; 2000); Barbosa (1994); Lopes (1994); Oliveira (1995); 

Rofino (1996); Santos (1997); Silva (1999); Silveira (2002); Bendazzoli (2000); 

Botelho (2000); Rosemberg (1998), Gonçalves (1987), Iolanda de Oliveira (1999), 

Cavalleiro e Silva (1995) etc. 

 

Cavalleiro (1998), em sua dissertação de mestrado, realizou uma pesquisa 

etnográfica, em uma escola de educação infantil em São Paulo, cujos resultados 

apontam o silêncio da escola em relação às discriminações contra a criança negra. 

Segundo a autora, esse silenciamento dos professores ratifica a noção de 

superioridade/inferioridade, o que contribui para a formação e para a reprodução do 

pensamento racista, preconceituoso, porque estimula o sentimento de superioridade nas 

crianças brancas e, por outro lado, o sentimento de inferioridade  e de menos-valia nas 

crianças negras.  

 

 Iolanda de Oliveira (1999), em sua pesquisa, descortina a omissão da escola 

com relação às suas tarefas de garantir a seus usuários negros os conhecimentos sobre 

sua herança sociocultural, condição esta indispensável, conforme a autora, para 

fortalecer sua decisão no sentido de assumirem a própria identidade. Segundo a autora, 

a escola não propicia ao aluno o domínio dos valores culturais do mundo negro, para 

que ele possa confrontá-los com os valores do mundo ocidental, postos à sua disposição 

como superiores e, assim, ser capazes de concluír a inconsistência da hierarquia 

estabelecida entre o mundo negro e o branco. Portanto, a história, a cultura e,  

conseqüentemente, a identidade do negro têm sido negadas pela educação escolar. 

 

Outros estudos se ativeram aos preconceitos existentes no material pedagógico, 

principalmente os livros didáticos e paradidáticos. Rosemberg (1985) analisou 168 

livros de literatura infanto-juvenil brasileira, editados ou reeditados entre 1955-1975. 

Chegou à conclusão de que os brancos constituem a maioria dos personagens e possuem 
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características mais bem desenvolvidas e valorizadas. Cruz (2000) pesquisou o livro 

didático das disciplinas de estudos sociais; Oliveira (2000) analisou o livro didático da 

disciplina de História, e Silva (1987) estudou os estereótipos e o preconceito em relação 

ao negro veiculado pelo livro didático de Comunicação e Expressão. Estes estudos, de 

maneira geral, evidenciaram que este material, em sua maioria, não contempla a 

história, a cultura, a religiosidade afro-brasileira e, quando escassamente o fazem, a 

abordagem tende a ser distorcida, estereotipada e folclorizada. Com relação às 

ilustrações, os negros raramente são retratados, e quando o são, estão caricaturizados, 

animalizados ou estão em situação de marginalidade,  exercendo funções subalternas. 

 

Estes estudos trouxeram contribuições significativas, pois mostraram que os 

preconceitos presentes na sociedade são igualmente reproduzidos na educação escolar. 

Tais pesquisas propiciaram a fomentação de debates no meio acadêmico, com 

ressonância nos meios políticos governamentais. Foram os grandes responsáveis pela 

formulação das políticas públicas educacionais implementadas a partir da década de 90. 

Dentre elas, as reformas curriculares e a reformulação do material didático.  

 

No entanto, após longa pesquisa bibliográfica, incluindo livros, teses, 

dissertações e periódicos nas principais livrarias e universidades brasileiras, constatei 

que poucas são as investigações que têm se dedicado particularmente ao estudo da  

estrutura familiar negra rural, das características culturais subjacentes à sua organização, 

e de sua relação com o sistema escolar: suas expectativas e investimentos, bem como o 

significado/importância que atribuem à escola, entre outros fatores. Especificamente, 

sobre a educação no quilombo, até onde minhas pesquisas puderam alcançar, não 

encontrei nenhum estudo sistematizado. 

 

Há algumas leves referências à relação família negra e escolarização, em termos 

mais gerais, nos estudos feitos entre as décadas de 1930 e 1960. Estas pesquisas tiveram 

como foco compreender de que forma se estabelecia a relação do negro com o branco 

na sociedade brasileira pós-escravista, industrial, emergente, dividida em classes, bem 

como estimar a perspectiva de os negros se integrarem nesse novo contexto social. A 

educação, embora discutida apenas tangencialmente, foi apontada como caminho que 
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permitiria ao negro a integração social.  Porém, o sucesso escolar dos filhos e, 

conseqüentemente, sua mobilidade social estariam, de certa forma, condicionadas à 

educação dos pais, à classe econômica de pertencimento e à estruturação familiar.  

 

Dentre essas pesquisas, destaco a de Florestan Fernandes (1964). Este autor 

apontou dois tipos de comportamento das famílias negras diante da educação escolar, 

segundo o momento histórico vivido: logo após a abolição, por conta das condições de 

escravidão, a ausência de união estável ou de solidariedade entre eles - fator que minou 

suas normas de vida familiar - não teria condições para uma valorização da educação 

escolar. Embora nas famílias mais integradas, segundo o autor, houvesse maior 

valorização pela educação escolar, os pais preferiam evitar que os filhos ingressassem 

nela, a fim de evitar que estes enfrentassem as barreiras sociais e as decepções que 

viriam a sofrer, tais como o preconceito e o fracasso. 

 

A segunda postura assumida pela população negra ante a educação escolar 

ocorre no período industrial brasileiro, na década de 1930, quando o negro já está mais 

integrado na estrutura ocupacional, o que favorece uma mudança de visão das famílias 

negras em relação à educação escolar. Passam, então, a perceber a escola como meio de 

ascensão social. Essa mudança de mentalidade, segundo o autor, está associada também 

à consolidação da família negra como organização. Contudo, a valorização escolar 

ocorreria notadamente nas famílias que conseguissem ascender socialmente. De outra 

parte, nas famílias negras cujos pais permanecessem com baixo nível instrucional, o 

desalento perante a educação se manteria. 

 

Esses trabalhos foram relevantes. No entanto, percebe-se nessas abordagens uma 

tendência em ver a educação do negro quase que exclusivamente ligada a fatores extra-

escolares, à condição de classe social, ou melhor, atrelada a uma herança cultural, pois 

somente famílias que ascendessem socialmente teriam condições de valorizá-la. Essa 

perspectiva de análise não considera o componente tipicamente racial: preconceito de 

cor e discriminação, na geração e na manutenção das desigualdades  de acesso e de 

permanência. Além disso, o autor, atribui à família negra, vários estigmas tais como o 
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de família desorganizada e sem solidariedade, noções que erroneamente ainda 

permeiam o imaginário de muitos setores da sociedade.  

 

Com relação aos estudos contemporâneos sobre a relação entre família negra e 

educação escolar, encontrei apenas o trabalho de Hasenbalg e Silva (1999), intitulado 

Família, Cor e Acesso à Escola no Brasil. Os autores buscam, no interior da família, as 

possíveis explicações para as diferenças raciais no acesso à escola no Brasil, na fase 

inicial, mais especificamente na primeira série. Os autores partem dos dados da PNAD 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 1982, as quais indicaram que uma 

proporção mais elevada de crianças negras ingressa tardiamente ou, simplesmente, não 

têm acesso à escola; quando ingressam, apresentam trajetória mais lenta e acidentada, 

de forma que, ao fim do período de escolaridade obrigatória, 66% ou mais de crianças 

pretas ou pardas estão freqüentado a escola com atraso de três ou mais séries, situação 

que ocorre com apenas 40% dos brancos. 

 

 Os autores consideram que, embora não se possa negar que as rotinas 

burocráticas das escolas tenham alguma influência no acesso das crianças negras, além 

de outros fatores como distribuição geográfica regional dos grupos de cor, a segregação 

espacial fina a que está submetida a população de cor nas grandes cidades e metrópoles, 

existe outro fator que diz respeito às condições em que vivem as famílias negras. Como 

a matrícula na escola depende também de uma ação dos membros adultos das famílias, 

uma possibilidade lógica para a explicação das diferenças de acesso entre os grupos de 

cor seria a existência de possíveis diferenças conjunturais ou estruturais na forma de 

organização ou nas condições de vida a que as famílias negras estão objetivamente 

submetidas. 

 

No entanto, os autores reconhecem a ausência de pesquisa educacional brasileira 

com dados disponíveis que permitam uma exploração profunda sobre a relação entre 

estrutura familiar negra e escola. Em função disso, não se poderia saber diretamente, por 

exemplo, a importância atribuída à educação escolar dos filhos pelos pais, ou mesmo o 

papel desempenhado pela antecipação da vivência de situações discriminatórias no 

desestímulo a que se mandem os filhos à escola. 
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Hasenbalg e Silva (1999), não obstante, procuram apontar alguns indicadores 

explicativos, com base em estudos sobre famílias norte-americanas. Em síntese, esses 

estudos sinalizam alguns fatores familiares que têm implicação na escolaridade dos 

filhos, quais sejam: investimentos em dinheiro e tempo na educação dos filhos, 

efetuados pelas famílias; a educação materna, já que às mulheres cabe o papel primário 

de cuidar dos filhos, e as mulheres mais educadas investem mais tempo na educação da 

prole. Teria alguma implicação também a família monoparental, já que, na falta de um 

dos pais, a economia familiar enfraquece e, normalmente, as crianças têm de ingressar 

mais cedo no mercado de trabalho tendo de abandonar a escola. Outro aspecto da 

estrutura familiar que parece interferir na oportunidade de escolaridade é o tamanho da 

família: constata-se que, quanto maior o número de crianças, menor o nível de 

realização escolar destas. 

 

Mediante as análises feitas sobre a estrutura familiar brasileira, os autores 

formularam três hipóteses a respeito das características familiares que podem interferir 

nos diferenciais raciais no acesso das crianças ao sistema formal de ensino no Brasil. 

Assim, a possibilidade de uma criança negra ser matriculada na primeira série do ensino 

fundamental cresce quanto mais elevado o grau escolar dos pais e suas práticas culturais 

valorizadas pela escola, tal como o hábito de leitura e escrita, por exemplo. Será menor 

quanto maior for o tamanho da família, mais precisamente quanto maior for o número 

de crianças na família. Menor ainda em famílias monoparentais (falta de um dos 

cônjuges) ou recompostas, do que em famílias nucleares (Hasenbalg e Silva, 1999:139). 

 

Nesta pesquisa, procurei lançar um olhar mais amplo que possa visualizar tanto a 

escola quanto a família dentro de suas configurações sócioculturais, histórico-raciais e 

econômicas, para assim ter uma visão mais “inteira” dos mecanismos pelos quais a 

configuração destes ambientes, conjuntamente, possa interferir no processo educacional 

de alunos negros.  

 

Existem, no campo da educação, abundantes pesquisas, realizadas no interior da 

escola, que revelaram a existência de inúmeros fatores intra-escolares que têm grande 
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“peso” negativo no processo de escolarização do aluno negro, como será exposto no 

capítulo VII. No entanto, minha pesquisa estará centrada no conjunto de fatos sociais 

vivenciados pelas famílias e pela escola da Comunidade Negra Rural Mata-Cavalo.  

 

Minha tese é que existe um “ciclo cumulativo de desvantagens” nos contextos 

da história, da educação, da política econômico-social, do pertencimento racial  das 

famílias e da escola que torna o processo de escolarização dos alunos de Mata-Cavalo 

desvantajoso. 

 

O problema que moveu esta pesquisa é a existência de uma parte da realidade 

brasileira, passada e presente, reporto-me à quilombola, pouco e/ou mal percebida tanto 

pela academia quanto pelas políticas sociais governamentais. Trata-se de uma 

população com uma história pautada na escravidão, na luta por reconhecimento e por 

igualdade na dignidade humana, cujas condições de vida social, econômica, cultural e 

educacional ainda são pouco conhecidas e reconhecidas, quando não esquecidas, por 

isso alvo de análise distorcida e muitas vezes equivocada É  a necessidade de justiça 

social para todas as pessoas, e especificamente para essa camada da população que me 

mobilizou para esta pesquisa. 

 

Meu objetivo central  é fazer um estudo da relação entre a família e a educação 

escolar no quilombo Mata-Cavalo, MT. 

 

Os objetivos específicos são: a) conhecer o contexto histórico em que as 

famílias e a escola estão situadas; b) compreender as principais características 

econômicas, culturais e identitárias das famílias; c) compreender o funcionamento da 

escola; quais tipos de saberes são partilhados no fazer escolar; em quais condições esses 

saberes são produzidos e partilhados; e se esses saberes estão a serviço do 

desenvolvimento da comunidade; d) compreender a representação que as famílias fazem 

da escola; qual o grau de importância/valor que ela atribui à educação escolar; e) 

verificar quais suas expectativas e formas de investimentos no processo de 

escolarização de seus filhos/netos.  
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Para atingir os objetivos propostos, foi necessário abordar vários temas, tais 

como conceito de quilombo comtemporâneo; territorialidade, luta pela terra, história, 

cultura, religiosidade, identidade, condições socioeconômicas, currículo escolar, 

práticas pedagógicas, livro didático, estrutura familiar,  trocas etc, os quais  compõem a 

escola, as famílias e seus entornos, evitando assim o risco de perceber tanto a escola 

como a família apenas parcialmente ou descontextualizadamente. Por outro lado, a 

multiplicidade de temas tornou laborioso o trabalho pondo-me sempre em risco de 

perder o foco. O desafio foi hierarquizá-los numa escala lógica, segundo a importância 

dentro da tese. Pela distinção e  pela riqueza do lócus de pesquisa - a comunidade negra 

rural Mata-Cavalo - percebi que a configuração desta pesquisa não poderia trilhar outro 

caminho. 

 

  Dessa forma, a tese está assim organizada. No capítulo 1, faço uma revisão 

teórica dos princípios da dádiva, segundo Marcel Mauss e segundo os pensadores da 

“modernidade”, tais como Maurice Godelier, Alain Caillé, Jacques Godbout, entre 

outros. A finalidade é trazer ao conhecimento do leitor os fundamentos da ótica pela 

qual o objeto de pesquisa será observado. A necessidade deste capítulo está no ser essa 

teoria  pouco conhecida principalmente na área da educação. 

 

No capítulo 2, cuido de esclarecer os procedimentos de coleta dos dados: as 

primeiras impressões do campo de pesquisa, as etapas da coleta de dados, a abordagem 

teórica e metodológica, o método, as técnicas de coleta dos dados e o universo da 

pesquisa. A intenção é apresentar os processos de maneira clara, de forma a não deixar 

ao leitor a impressão de que os fatos analisados “foram tirados do nada”, como diria 

Malinowski (1978). 

 

No capítulo 3, descrevo a história da comunidade: localização, características 

geográfica e climática, a origem do quilombo, a luta pela terra e a territorialidade, as 

condições de vida  atuais dos quilombolas. O objetivo neste capítulo é contextualizar o 

lugar onde a escola e as famílias estão situadas. 
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No capítulo 4, abordo alguns traços da cultura e da identidade dos moradores de 

Mata-Cavalo, privilegiando os que se mostraram mais relevantes - festas, religiosidade e 

alguns traços comportamentais cotidianos -, a fim de compreender a maneira como as 

relações sociais, as significações e representações do mundo são conduzidas por eles. 

Esse capítulo teve a importância de desvendar os processos que a comunidade utiliza 

para gerar e manter suas distinções étnico-raciais. 

 

O capítulo 5 descortina a estrutura das famílias em Mata-Cavalo, suas 

percepções sobre família/parente; papel das mulheres, dos homens e das crianças dentro 

das famílias e na comunidade; número de filhos; parâmetros de moralidade e 

afetividade. O objetivo é descrever e analisar as condições estruturais, culturais, 

históricas, étnicas para conhecer o lugar de onde falam e, assim, entender por que 

pensam o que pensam  a respeito da escola. Nisso levo em conta  que “O ambiente 

social e cultural em que [as pessoas] movem força-os a pensar e a sentir de maneira 

específica” (Malinowski, 1978). 

 

No capítulo 6, gravito em torno da educação no quilombo. Relato a história da 

escola, retrato a escola atual e seu funcionamento; as professoras e suas práticas 

pedagógicas. Analiso alguns livros didáticos utilizados. Descrevo as relações 

interpessoais e raciais dentro da escola e seu currículo. O intuito é compreender que tipo 

de conhecimento a escola produz e faz circular pela comunidade. Mais ainda,  em que 

condições esses saberes são produzidos, intentando conhecer qual a validade desse 

conhecimento para o desenvolvimento das pessoas envolvidas. 

 

No capítulo 7, retrato as famílias observando sua composição, biografia escolar, 

condições de habitação, condições socioeconômica, atmosfera intelectual. Descrevo a 

experiência escolar dos adultos que compõe o núcleo familiar. Descrevo e analiso as 

expectativas e investimentos dos pais/avós em relação a escolarização dos filhos/netos. 

Analiso as trocas-dádivas maussianas entre as famílias e escolarização. 
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Capítulo I – Os princípios da dádiva 

 

O objetivo deste capítulo é fazer uma revisão do pressuposto teórico que 

permeará toda a tese: a teoria da dádiva. Não será o único aporte teórico desta pesquisa, 

mas, por se tratar de transposição de uma teoria do campo da Antropologia para o da 

Educação, é necessário esclarecer os leitores, pouco habituados com essa abordagem, 

quais são os seus principais fundamentos.   

 

No primeiro momento, abordarei o pensamento fundante da teoria da dádiva 

proposto por  Marcel Mauss.   Posteriormente, resenharei os pressupostos da dádiva na 

modernidade, delineados pelos continuadores de Marcel Mauss. Meu argumento, neste 

capítulo, busca mostrar que o paradigma da dádiva se configura como uma abordagem 

teórica inovadora e fértil para compreendermos a cultura, a identidade e a educação de 

inúmeras sociedades contemporâneas. Assim como é uma alternativa teórica oportuna 

para compreender a comunidade rural negra Mata-Cavalo, situada  no Estado de Mato 

Grosso, lócus desta pesquisa. 

 

1.1 – Lineamentos do “paradigma” da dádiva 

  

A teoria da dádiva foi desenvolvida por Marcel Mauss (2003), em seu seminal 

“Ensaio sobre a dádiva”, elaborado em 1922. Mauss reuniu pesquisas de antropólogos e 

etnólogos sobre grupos sociais de diferentes localizações geográficas. Dentre eles a 

Polinésia, Melanésia e outros do noroeste americano. O objetivo do autor era entender o 

regime do direito contratual e do sistema das prestações econômicas entre os diversos 

subgrupos que compõem essas sociedades ditas primitivas. E, por meio destas, entender 

as mesmas prestações nas sociedades modernas. Procurou, acima de tudo, demonstrar 

que os fenômenos do Estado e de mercado não são universais. Godelier (2001: 21) 

sintetizou a preocupação que permeia a obra de Mauss (2003), no “Ensaio sobre a 

dádiva”, na seguinte fórmula. 
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O que faz com que tantas sociedades, em tantas épocas e em contextos 

tão diferentes, os indivíduos se sintam obrigados não somente a dar ou, 

quando algo lhes é dado, a receber, mas também obrigados, quando 

receberam, a restituir o que lhes foi dado e restituir, seja a mesma coisa 

(ou seu equivalente), seja algo de mais ou de melhor? 

 

Mauss, em suas pesquisas, percebeu a existência de diversas formas de trocas, 

pautadas em um sistema de reciprocidade de caráter interpessoal fundado numa tríplice 

obrigação coletiva, complementar e interdependente: as obrigações de dar, receber e 

retribuir, conhecido como dom ou dádiva. Conforme o autor, esse sistema aparece, 

nessas sociedades, necessariamente como um “fenômeno social total”, ou seja, atravessa 

a totalidade da vida social dos envolvidos e de suas instituições: religiosas, jurídicas, 

morais, políticas, econômicas, familiares etc. “sem contar os fenômenos estéticos em 

que resultam esses fatos e os fenômenos morfológicos que essas instituições 

manifestam”1 (p.187). 

 

Nas ocasiões da dádiva, não são os indivíduos, e sim as coletividades que se 

obrigam mutuamente, trocam e contratam; as pessoas presentes ao contrato2 são pessoas 

morais: clãs, tribos e famílias, em grupo ou por meio dos seus chefes, ou das duas 

formas ao mesmo tempo. O que eles trocam não são exclusivamente bens e riquezas, 

bens móveis e imóveis, coisas economicamente úteis. Trata-se, antes de tudo, de 

amabilidades, gentilezas, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, 

                                                 
1 Conforme Mauss (2003: 309-8) Os fenômenos sociais totais que a Dádiva encerra são jurídicos, de 
direito privado e público, de moralidade organizada e difusa, estritamente obrigatórios ou simplesmente 
aprovados ou reprovados, políticos e domésticos ao mesmo tempo, interessando tanto às classes sociais 
quanto aos clãs e às famílias. São religiosos: de religião estrita, de magia, de animismo, de mentalidade 
religiosa difusa. São econômicos: pois as idéias do valor, do útil, do ganho, do luxo, da riqueza, da 
aquisição, da acumulação e, do outro lado, a do consumo, mesmo a de dispêndio puro estão presentes em 
toda parte, embora sejam diferentes como as entendemos hoje. Por outro lado, essas instituições têm um 
aspecto estético importante: as danças que se sucedem, os cantos e os desfiles de todo o tipo, as 
representações dramáticas que se oferecem nos acampamentos de trocas; os mais diversos objetos que se 
fabricam, usam, enfeitam, pulem, recolhem e   transmitem com amor, tudo que recebem com alegria e se 
apresentam com sucesso, os próprios festins de que todos participam, tudo, alimentos e serviços, mesmo o 
respeito, tudo é causa de emoção estética e não apenas emoções de ordem da moral ou do interesse. Esses 
fenômenos são claramente morfológicos. Tudo neles se passa durante assembléias, feiras, mercados ou 
pelo menos festas que funcionam como tais. Por outro lado, é preciso alianças tribais, intertribais ou 
internacionais para que tudo aconteça. 
2  Mauss fala em “contrato” para exprimir a sociabilidade criada pela dádiva. Não se trata de acordos 
entre indivíduos racionais, mas de regras da organização social primitiva; é basicamente o ato de dois 
grupos, ou pessoas, se proporem a trocar. Nela, “os contratos fazem-se sob formas de presentes”  (Mauss, 
2003: 187).  
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danças, festas, feiras, ídolos sagrados, às vezes também as tradições, cultos, rituais 

mágicos, em suma, tudo (p.192-1).  

 

Mauss vê as obrigações de dar, receber e retribuir como uma ação coletiva na 

qual os resultados das trocas não dizem respeito às pessoas isoladas, ou seja, as relações 

não são estabelecidas, como na sociedade moderna ocidental, entre um cidadão e outro. 

Mas, o comprometimento do grupo traz consigo o indivíduo, obrigando-o com o todo. 

As benesses e melhorias, a serem obtidas pelo indivíduo, estendem-se igualmente para o 

grupo, e vice-versa.     

  

Se os bens simbólicos - as amabilidades, os festins, os ritos, as danças - são 

igualmente o objeto da dádiva, fica evidenciado que não se pretende apenas o acúmulo 

de bens, propriedades ou pecúnia. Cuida-se, com especial atenção, das relações 

humanas, trazendo ao grupo uma aproximação que, como toda manifestação coletiva, 

atrai e reforça sentimentos de companheirismo e permanência dos laços afetivos. Como 

diz o próprio Mauss, os presentes dados, aceitos e retribuídos não servem à mesma 

finalidade que o comércio e a troca  nas sociedades mais desenvolvidas. “A finalidade é 

antes de tudo moral, seu objeto é produzir um sentimento de amizade entre as duas 

partes envolvidas, e, se a operação não tivesse esse efeito, faltaria tudo...” (Mauss, 2003: 

211). 

   

Paralelo à dádiva, o mercado econômico do lucro também se faz presente, 

como sua existência não é alheia à nenhuma sociedade conhecida. No entanto, o 

mercado é apenas um dos momentos onde a circulação de riquezas constitui um termo 

de um contrato muito mais geral e muito mais permanente, o das trocas-dádivas. O que 

distingue a dádiva de outras transações econômicas, conforme Mauss, é que a dádiva 

ocorre envolta por atitudes nobres, cheias de etiqueta e generosidade. Em todo caso, 

quando é feita com outro espírito em vista de ganho imediato, ela é objeto de desprezo. 

 

Essas prestações3 (o ato das dádivas: dar, receber) e contraprestações (o ato das 

contradádivas: retribuir) são feitas de forma, sobretudo voluntária ou livre, por 

                                                 
3 “Prestação” provém, como Mauss indica, de prestare, “ pôr na mão”  ou pôr a disposição e designa “um 
contrato para prestar uma coisa ou algo a alguém. Mauss distingue entre os “contratos” de prestação total 
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presentes, regalos, embora sejam, no fundo, rigorosamente obrigatórias, sob pena de 

guerra privada ou pública, em algumas sociedades. No entanto, a obrigação está 

fundada numa economia e numa moral da dádiva e, nesse regime, segundo Mauss, 

 

A vida material e moral, a troca, nele funcionam de uma forma 

desinteressada e obrigada ao mesmo tempo. Ademais, essa obrigação se 

exprime de maneira mítica, imaginária ou, se quiserem, simbólica e 

coletiva: ela assume o aspecto do interesse ligado às coisas trocadas: estas 

jamais se separam completamente de quem as troca; a comunhão, a 

aliança que elas estabelecem são relativamente indissolúveis (p.232). 

 

A obrigação é, sobretudo, uma obrigação moral, é um gesto socialmente 

espontâneo, ou mesmo de crença, que se distingue da regra convencional, racional; mas 

é uma regra interiorizada na alma das pessoas e não se confunde com o dever; mas 

como uma ação agradável e espontânea (Godbout, 1998). 

 

Por outro lado, como observa Mauss (2003), nesse sistema as pessoas têm 

interesses (de manter a honra de seu nome e de seu grupo; manter os laços sociais que a 

sustentam e a legitimam), mas não do mesmo modo que em nosso tempo; acumulam-se 

tesouros, mas para oferecer ao outro, para “obrigar” o outro a dar também, já que dar 

obriga naturalmente o outro a retribuir. O interesse de que trata aqui, portanto, distingue 

do interesse capitalista mercantil do lucro. Embora, esse tipo de interesse não esteja fora 

dessas relações, o mais importante é o fato de que nada é obtido que não tenha sido 

dado. E mais importante ainda é que o constante dar-e-receber sela a constituição da 

vida social dos grupos envolvidos. 

 

As regras que orientam as obrigações de dar, receber ou retribuir são muito 

particularmente produzidas no interior de cada grupo, e funcionam de maneira 

implícitas. Dá-se sem esperar retribuição; recebe-se sem prometer explicitamente 

retribuir; retribui-se sem explicitar a intenção do presente ou seu valor. Por exemplo, ao 

dar algo a alguém em retribuição, não se revela que a intenção é essa,  da mesma forma 

que não “fica bem” deixar o preço num presente, ou fazer alusão a ele. (Godbout, 1998). 

Em suma, como afirma Mauss, “dá-se como se não fosse nada”. 
                                                                                                                                               
e os “contratos”  em que  a prestação é apenas parcial. As prestações totais existem de duas formas: 
assumem uma forma agonística (de luta, conflito, combate)ou não. 
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Godbout (op. cit.) lembra que nossas fórmulas de gentileza atuais guardam o 

mesmo sentido dessas regras morais. Ao dizermos, por exemplo, “obrigado”, quando 

recebemos algo, usamo-lo para dizer que o fato de recebermos um presente nos torna 

obrigado e dependente, situação essa que nos coloca à mercê de quem o oferece. Por 

outro lado, ao respondermos “por nada” diante do agradecimento de alguém a quem 

doamos, fazemos com que diminua o sentimento de obrigação do outro de retribuir, 

ainda que tal obrigação nunca deixe de existir, mas a tornamos incerta. Assim, o outro 

se torna livre para dar, por sua vez, o que desejar, como, quando e se desejar, em vez de 

conformá-lo a uma obrigação. Se aquilo que se lhe deu não é nada, ele não fica obrigado 

a retribuir, se retribuir será uma dádiva verdadeira, por gosto, por satisfação, por 

consideração, por respeito e por deliberadamente querer manter o laço de comunhão 

com o outro.  

Constata-se, desse modo, que os atores da dádiva introduzem, deliberada e 

permanentemente, uma incerteza, uma indeterminação, um risco quanto à efetivação do 

contradom (retribuição), de modo a se afastarem o máximo possível do contrato 

mercantil, e também da regra do dever ou de qualquer regra do tipo universal. Porque 

estas últimas têm propriedade de obrigar os outros independentemente de seus 

“sentimentos”, independentemente do elo que possa existir, ou não, entre as pessoas. 

 

A obrigação de dar no sistema de dádivas se compreende por meio do fato de 

que dar naturalmente obriga.  Pois ninguém é livre para recusar um presente oferecido. 

A recusa de um presente equivale à recusa da comunhão, da aliança e da amizade. De 

outra parte, “aceitar uma oferenda é mostrar que está disposto a entrar no jogo, quando 

não a permanecer” (Mauss, 2003: 224). O dar institui uma relação dupla entre aquele 

que dá e aquele que recebe: por um lado, institui uma relação de solidariedade, pois 

quem dá partilha o que tem, e o que é, com aquele a quem dá; em outra instância,  

estabelece uma relação de superioridade, pois aquele que recebe o dom e o aceita, fica 

em dívida para com aquele que deu. Essa dívida obriga e torna o outro dependente, ao 

menos até o momento em que conseguir “restituir” o que lhe foi dado (Godelier, 2001: 

23). 
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A dívida deliberadamente mantida é uma tendência da dádiva. Ela é a “roda 

viva” que movimenta as trocas, uma vez que os parceiros, no sistema de dádiva, ficam 

em situação de dívida permanente uns com os outros. No entanto, não é numa 

perspectiva contábil. É um estado, no qual cada um considera que, no mais das vezes, 

recebe mais do que dá. 

 

Mauss observou no Potlatch4, praticado por algumas tribos, que é por meio da 

capacidade de dar que um chefe conserva sua autoridade sobre sua tribo e sua aldeia, até 

mesmo sobre sua família e entre chefes nacionais e internacionais; ele não pode provar 

seu poder e sua fortuna, a não ser gastando-a, distribuindo-a, humilhando com ela os 

outros. Essas práticas não se restringem aos tempos de solenidades ou cerimônias de 

dádivas. Mauss percebeu que, em todas as sociedades que praticam o Potlatch, não  há 

um instante em que não haja a obrigação de convidar os amigos, de partilhar com eles 

os ganhos de uma caça e de uma colheita; em que não haja a obrigação de reconhecer 

mediante dádivas qualquer serviço que lhes foram prestados; sob pena, pelo menos para 

os nobres, de violar a etiqueta e perder sua posição social (Mauss, op. cit. p. 245). 

 

É o princípio da rivalidade e do antagonismo que domina todas as práticas do 

dom/dádiva nessas sociedades. Em algumas, chega-se até a batalha, até a destruição 

suntuária das riquezas acumuladas para sobrepor o chefe rival em generosidade. A esta 

forma de rivalidade, Mauss a denominou de prestações totais do tipo agonístico 

(combativo). Em outras sociedades onde o Kula5 é praticado, a rivalidade nas trocas 

existe de forma mais moderada em que os contratantes rivalizam exclusivamente por 

presentes. É uma rivalidade em que cada qual procura dar mais alimentos e/ou mais 

bens preciosos aos parceiros envolvidos. É um tipo quem perde, ganha. O ganhador é, 

portanto, aquele que se mostrou mais generoso. O ganho, nesse caso, não é 

exclusivamente simbólico. O status dos indivíduos nas confrarias e nos clãs, as estirpes 

de toda a sorte obtêm pela guerra de dádivas. A capacidade de ser generoso confere, 

portanto, também  prestígio e poder aos indivíduos e a seu grupo. 
                                                 
4 Potlatch quer dizer nutrir, consumir. É uma cerimônia de dádiva realizada por algumas sociedades 
americanas em que Mauss pesquisou, durante a qual cada chefe de clã faz o possível para ser mais 
generoso que os demais. É uma espécie de mercado onde são realizadas as trocas. 
5 Kula significa circular. É outra forma de dádiva da qual Mauss se ocupa, praticada nas Ilhas 
Trobriandesas e por seus vizinhos do Noroeste de Nova Guiné. É um sistema tribal, intertribal e 
internacional de trocas. Nessa última, o Kula se torna de grande amplitude, ligando parceiros 
disseminados por um número considerável de tribos. Os objetos trocados circulam entre todas as tribos 
parceiras em movimento circular. 
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No sistema Kula, os objetos trocados têm pouca função utilitária. O que 

buscam os trobriandeses, além da fama, interesse comum a todos esses tipos de trocas 

cerimoniais, é criar laços, novas amizades e manter as antigas. Os principais objetos 

trocados são colares e pulseiras de conchas (raramente usados como ornamento). Esses 

objetos funcionam como uma moeda em que seu valor, além de depender do tamanho, 

do tipo de material utilizado em sua feitura, varia essencialmente em função do número 

de parceiros por cujas mãos passaram e da posição social desses parceiros. Não há 

dissociação radical que separa o valor simbólico dos bens de seu valor utilitário (Mauss, 

2003). 

 

Mauss lembra que a rivalidade que permeia as trocas, nessas sociedades, 

permanece viva nas sociedades modernas, ainda que fragmentariamente, a exemplo dos 

brindes de fim de ano, dos presentes trocados entre familiares e amigos; nos simples 

convites para jantar, em que os oferentes se sentem obrigados a dar o “melhor”, o mais 

sofisticado, o mais caro, num visível sentimento de querer superar a oferta do outro e, 

ao mesmo tempo, provocar uma contradádiva maior, ou melhor. Atitude que mobiliza, 

ao mesmo tempo, a noção de crédito e de prestígio para quem oferece. Essa rivalidade é, 

de certa forma, comum em diversas famílias e comunidades brasileiras, especificamente 

nas pequenas cidades. 

 

Na interpretação de Godbout (1998), dá-se para se ligar, para se conectar à 

vida, para fazer circular as coisas num sistema vivo, para romper a solidão, sentir que 

não se está só e que pertence a um grupo mais vasto:  comunidade, humanidade. Nesse 

sentido, os presentes dados aos amigos e familiares, até a doação por ocasião de grandes 

catástrofes naturais, a doação de sangue, entre outros, são atitudes fundamentais para 

sentir essa comunicação, para romper o isolamento, para sentir a própria identidade. Daí 

o sentimento de poder, de vitalidade, de humanidade, de bem-estar que invade os 

doadores, que dizem que recebem mais do que dão, muitas vezes, do próprio ato de dar. 

A dádiva seria, então, um princípio consubstancial ao princípio vital, aos sistemas vivos. 

 

A obrigação de receber  é de igual importância no sistema da dádiva. Não se 

tem o direito de recusar um presente. Agir assim “é manifestar que se teme ter de 

retribuir, é perder a vez e a voz, é confessar-se vencido”. Em outros termos, representa  
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não aceitar uma aliança, é ficar fora da dinâmica social do grupo. É não ser mais alguém 

“que conta” no grupo. Mas, conforme Mauss, nessas sociedades onde a dádiva é 

praticada, em princípio, toda dádiva é sempre aceita e mesmo louvada. Ao aceitá-lo, 

porém, a pessoa sabe que se compromete. Pois aceitou um desafio; e pôde aceitá-lo 

porque se tem certeza de retribuir, de provar que não é desigual (P.248). 

A obrigação de retribuir dignamente é imperativa no processo de dádiva.  No 

Potlatch, por exemplo, é muito perigoso não retribuir. Gera guerras, a pessoa que deixa 

de fazê-lo  “perde a  ‘face’ para sempre”, ou seja, a pessoa se torna desqualificada, 

perde sua condição de digno. Dificilmente essa obrigação é descumprida, pois, se as 

coisas (homens, mulheres, crianças, festins, ritos, cerimônias etc.) são dadas e 

retribuídas, é porque se dão e se retribuem “respeito”, “cortesia”. Mas é porque também 

as pessoas se dão ao dar, e, se as pessoas se dão, é porque se “devem” – elas e seus bens 

– aos outros (Mauss, p.263). 

 

O ato de retribuir é o momento central, para Mauss, no sistema de dádivas, e 

esta foi a questão que mais o intrigou: Que força leva a retribuir uma coisa recebida e, 

em geral, a executar os contratos reais? Mauss avança sua análise na hipótese de que o 

que motiva a retribuição é a ligação espiritual entre a coisa dada e a pessoa que a deu, “a 

coisa dada não é inerte. Ela possui um mana ou um hau, ou seja, um poder mágico e 

religioso que vem da pessoa ou grupo que a produziu: “aceitar algo de alguém é aceitar 

algo de sua essência espiritual, de sua alma; a conservação dessa coisa seria perigosa e 

mortal, e não simplesmente porque seria ilícita” (p.200), mas porque essa coisa que vem 

da pessoa  é animada, e tende a retornar ao lugar de origem, ou a produzir, para o clã e o 

solo do qual surgiu, um equivalente que a substitua. Por outro lado, se a coisa dada tem 

a força de quem a doou, o doador pode rogar que a coisa destrua o indivíduo que a 

recebeu, caso a obrigação de retribuir não seja observada6. 

 

Embora, a explicação principal de Mauss, para a obrigação de retribuir tenha 

partido de uma interpretação mítica, como considerou Lèvi-Strauss (2003), Mauss 

                                                 
6 Essa explicação espiritual e religiosa de Mauss suscitou crítica de diversos antropólogos, dentre 

eles Lévi-Strauss (2003). Para este autor, Mana, assim como Hau, termos utilizados por Mauss, para 
explicar os espíritos presentes nas coisas, são significantes vazios, flutuantes, aos quais se pode atribuir o 
sentido que quiser. Dessa forma, conforme as críticas, Mauss se deixou ser mistificado pelo indígena que 
lhe contou um Mito que explica o ato de retribuir.  
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reconhece também que o que traduz a retribuição é o desejo da comunhão e da aliança. 

Não retribuir é romper com a dádiva, é evitar que os bens circulem e liguem as pessoas 

umas nas outras. Dessa forma, conforme o próprio Mauss, a troca “traduz bastante 

diretamente a maneira pela qual os subgrupos dessas sociedades fragmentadas, de tipo 

arcaico, estão permanentemente imbricados uns nos outros e sentem tudo dever um ao 

outro” (op. cit. p. 232). 

 

A dádiva implica necessariamente a noção de crédito e de honra (Mauss, 2003: 

237). Dar, receber e, principalmente, retribuir mais e melhor é uma questão de honrar o 

nome do chefe, de seu grupo e de sua família que assim se coloca diante do contrato. A 

honra consiste, sobretudo, em manter a autoridade e a riqueza. Prefere-se, em muitos 

casos, a morte, caso não seja capaz de retribuir algo que recebeu.  Esses fatos levaram 

Mauss a concluir que “Os homens souberam empenhar sua honra e seu nome bem antes 

de saberem assinar” (p.241).   

 

É importante observar que a honra ao nome, diante de um contrato firmado 

pela palavra, seja de qual gênero for, é familiar aos costumes de muitas pessoas ou 

mesmo grupos de nosso tempo. Mesmo na sociedade que hoje podemos chamar de 

sociedade da escrita, em que o documento escrito é o que “vale”, sobrevivem pessoas 

que honram a sua e a palavra de seus contratantes, acima de todas as questões que 

vierem a acontecer após o contrato. ”Dar a palavra” vale mais que qualquer contrato 

formal ou escrito, ainda em muitas sociedades, a exemplo do que ocorre em Mata-

Cavalo. 

 

A retribuição ou contradádiva não pode ser imediata. É necessário um intervalo 

de tempo entre a oferta e a retribuição. E quanto mais tarde, melhor, já que essa demora 

implica o crescimento proporcional da dívida.7 Retribuir imediatamente equivaleria a 

recusar a dádiva, reduzindo as prestações e contraprestações a uma simples permuta ou 

troca, a um escambo. Embora o escambo não seja ignorado nos interstícios da troca 

cerimonial em nenhuma dessas sociedades, ele não deixa de ser mal-visto e limitado a 

prestações descontínuas que não o identificam com a troca mais nobre: a troca-dádiva.  

                                                 
7  No Kula, as trocas mais complexas são intertribais, e acontecem quando partem grandes expedições 
marítimas para tribos vizinhas. A regra é partir sem nada para trocar ou dar. Saem apenas para receber. 
Somente quando a tribo visitada acolher, no ano seguinte, a tropa da tribo visitada, é que os presentes 
serão retribuídos com juros (Mauss, 2003: 215). 
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E, por outro lado, retribuir em valor equivalente corresponde a anular a dádiva, uma vez 

que a dívida é que a sustenta e, nesse pressuposto, é imprescindível manter o sentimento 

de que um deve ao outro (Godbout, 1999). 

 

A retribuição se torna importante não só para evitar a instalação de sentimentos 

de inferioridade, de deslealdade ou desonra. Mas, retribuir é a força que impulsiona a 

troca de bens ou favores necessários para a própria sobrevivência do grupo. A 

retribuição, por questão de honra, impede que as trocas sejam efetuadas sob a 

expectativa de lucro.  Sob a égide da estima torna-se dispensável o estímulo do “lucro” 

que alimenta a ambição e a competição.  

 

Mauss chama a atenção ao fato de que a dádiva não é coisa do passado ou de 

sociedades primitivas, mas muitos de seus elementos continuam pautando as práticas de 

muitos grupos sociais, mesmo que de maneira implícita. Nem tudo é dado, recebido ou 

retribuído mediante expectativas de lucro: 

 

[...] Uma parte considerável de nossa moral e mesmo de nossa vida 

continua estacionada nessa mesma atmosfera da dádiva, de obrigação e de 

liberdade misturadas. Felizmente, nem tudo está classificado 

exclusivamente em termos de compra e venda. As coisas têm ainda um 

valor sentimental além de seu valor venal, tanto é que há valores que 

pertencem somente a este gênero. Não temos apenas uma moral de 

comerciantes. Restam-nos pessoas e classes que guardam ainda os 

costumes de outrora, e quase todos dobramo-nos a eles, pelo menos em 

certas épocas do ano ou em determinadas ocasiões (Mauss, 2003: 294). 

 

Podemos citar alguns exemplos de resquícios de dádivas corriqueiras na 

sociedade contemporânea, como os presentes que comumente trocamos à época de 

natal, aniversário; os chocolates trocados em ocasião de páscoa; e outros que selam o 

ritual de batismo, do nascimento, da formatura, do casamento, o rito de um encontro e 

de amizade. Sem contar as trocas sutis que realizamos em nosso cotidiano com as 

pessoas que nos cercam, seja com familiares, com colegas de trabalho, bem como em 

outros espaços sociais. Ademais, não é apenas o hábito de presentear, oferecer 

hospitalidade ou dar festa que permanece entre nós, mas toda uma moral derivada da 

intersubjetividade que estas relações implicam. 
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Da mesma forma, no nosso tempo, a dádiva não retribuída ainda causa 

constrangimento a quem deu inicialmente. Significa falta de espírito de reciprocidade, 

ingratidão, desrespeito, desconsideração; e não espantosamente, ainda motiva “guerra”, 

impasses; quando não rompimento total de laços. Do mesmo modo, as regras que 

obrigam o dar, o receber e o retribuir devem estar implícitas no contrato. Não por acaso, 

a caridade, o dado com intenção explícita de gratuidade é, muitas vezes, ainda ofensiva 

para quem a aceita, provoca o sentimento de inferioridade, ganha um tom de 

humilhação, mesmo para pessoas mais carentes. “(...) todo o esforço da nossa moral 

tende a suprimir o patronato inconsciente e injurioso do rico ‘esmoler’” (Mauss, p. 294). 

 

No mesmo sentido, o convite ainda deve ser feito, aceito e retribuído, assim 

como a cortesia. Ainda nos sentimos “em dívida” quando deixamos de dar, aceitar ou 

retribuir. Ainda temos o sentimento do dever de retribuir o melhor ou “à altura” do que 

recebemos, seja em valor simbólico seja em valor material, ou das duas formas. Ainda 

hoje, em muitas comunidades, a exemplo de Mata-Cavalo, todos os convidados devem 

participar da festa de um casamento ou aniversário, por exemplo. A abstenção de 

alguém causa mágoa ao doador da festa, do mutirão ou de qualquer outro evento, 

significa enorme “desfeita” e deve ser reparada, a ausência deve ser justificada de forma 

convincente. Caso contrário, corre-se o risco de um rompimento de amizade ou de 

nunca mais ser convidado para nada, ou de o “devedor” não ter um convite seu aceito 

pelos outros. 

 

Vimos, então, que o argumento central de Mauss é que a dádiva produz 

alianças, tanto matrimoniais como as políticas (troca entre chefes ou diferentes camadas 

sociais), religiosas (como nos sacrifícios, entendidos como um modo de relacionamento 

entre os homens com os deuses), econômicas, jurídicas e diplomáticas, incluindo-se 

aqui as relações pessoais de hospitalidade (Lanna, 2002). 

Por outras palavras, dádiva é o que permite constituir alianças entre pessoas 

concretas bem distintas ou até inimigas em potencial, unindo-as numa mesma cadeia de 

obrigações, desafios e benefícios. Por essa razão, a dádiva não é passível de 

interpretação nem na linguagem do interesse nem na da obrigação mercantil, nem na do 

prazer, nem mesmo na da espontaneidade pura, mas é uma aposta sempre única que liga 
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as pessoas, ligando simultaneamente e de maneira sempre nova, o interesse, o prazer, a 

obrigação e a doação (Caillé, 2002: 30). 

Temos então, sinteticamente, os princípios da dádiva conforme Mauss: 

 

1- A dádiva ou dom encerra três obrigações coletivas e necessariamente 

interdependentes: as obrigações de dar, receber e retribuir. Essas se 

materializam por meio das trocas. 

2- A dádiva é uma ação coletiva, os resultados das trocas (benesses, 

prestígios, melhorias) se estendem, igualmente, a todos que 

pertencem ao grupo. 

3- Não se pretende o acúmulo de bens, propriedades ou pecúnia, busca-se, 

sobretudo, atrair parceiros, reforçar companheirismo e criar laços 

sociais, além de poder e prestígio. 

4- O sistema de mercado do lucro convive paralelamente com a  dádiva, 

mas não se confundem. 

 

5- Os bens trocados ganham o nome genérico de “presentes”, mas incluem  

coisas de todos os gêneros: delicadezas, comidas, festins, mulheres, 

crianças, festas, ritos, objetos sagrados, coisas materialmente úteis, 

entre outras. 

6- As trocas-dádivas são simultaneamente voluntárias e obrigatórias, 

interessadas e desinteressadas. Nas regras do direito e da moral dessas 

sociedades, não presentear e não aceitar o presente dado implica o 

rompimento com as normas da sociabilidade comum. No entanto, 

embora seja obrigatória, a pessoa é livre para não entrar no circuito 

das dádivas. Entretanto, agir assim é confessar-se vencido, é recusar 

uma aliança. 

7- A obrigatoriedade está fundada numa economia e numa moral 

particularmente criada e interiorizada por cada grupo, o qual se 

distingue da regra convencional, racional. Além do mais, as 

obrigações precisam estar implícitas: dá-se sem mostrar que espera 

ser retribuído, recebe sem explicitar que irá retribuir, retribui-se sem 

demonstrar essa intenção. 
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8- Todo presente recebido deve ser (livre e) obrigatoriamente retribuído, 

sob pena de o recebedor perder sua moral e credibilidade perante seu 

grupo e seu doador. Além de quê, não retribuir é romper com o 

círculo da dádiva, é evitar que os bens circulem e liguem as pessoas 

umas às outras. Portanto, dádiva não é o que se recebe “de graça”, 

como pensa o senso comum. 

9- No sistema de dádivas, os agentes sociais buscam se afastar da 

equivalência de modo deliberado. Não é um toma-lá-dá-cá e, não é 

possível aplicá-lo ao modelo linear fins-meios. 

10- Enquanto a visão mercadológica se baseia na liquidação da dívida, a 

dádiva se esteia, ao contrário, na dívida. É o sentimento de sempre 

dever uns aos outros que impulsiona a circulação dos bens. E os bens 

trocados alimentam a relação entre pessoas e grupos. 

11- A rivalidade e o antagonismo estão sempre presentes na relação da 

dádiva. É uma rivalidade em que cada qual procura dar mais (bens, 

comidas, presentes de qualquer natureza) aos parceiros envolvidos. O 

ganhador é aquele que se mostra mais generoso. 

12- Entre a dádiva e a contradádiva (retribuição), interpõe-se um intervalo 

temporal. Retribuir imediatamente equivale à recusa do presente 

recebido. 

13- O sistema da dádiva, por meio das trocas, tece uma rede de relações 

sociais entre as pessoas e traduz indiretamente uma maneira pela qual 

os grupos e subgrupos se mantêm constantemente imbricados uns nos 

outros. Nesse pressuposto, o laço é mais importante que o bem em 

circulação. 

14- Finalmente, a dádiva não se inscreve em uma lógica utilitarista, que 

postula que tudo o que pode existir em sociedade resulta de uma 

produção efetuada com vista a satisfazer uma utilidade (Caillé, 

2002:07). 

 

Os estudos de Marcel Mauss, sobre a vida das sociedades primitivas, ilumina 

ou acena novos caminhos a serem trilhados pelas sociedades contemporâneas, pautados 

no equilíbrio, na solidariedade e na paz. Apesar de contrariar algumas premissas aceitas 

como verdadeiras, a lógica da dádiva efetivamente permite conduzir o homem a uma 
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vida mais humana, inclusiva e democrática. Estimula a pensar em nova ética, ou a volta 

à antiga ética em que o laço social e o desenvolvimento humano sejam a tônica, sem 

esmagar as aspirações individuais. 

 

Mauss também viu a moral e a economia da dádiva como o ideal de sociedade. 

Segundo o autor, “seria necessário, às sociedades modernas, voltar aos princípios 

antigos dos dons”; de sentimentos mais puros: de caridade, de solidariedade, para 

edificar uma sociedade menos egoísta e mais humana, contrária ao que se vê na 

sociedade capitalista8. Nas palavras de Mauss, “Foram as sociedades do Ocidente que, 

muito recentemente, fizeram do homem um “animal econômico” (...) por muito tempo o 

homem foi outra coisa; não faz muito tempo que ele é uma máquina de calcular”  

(Mauss, 2003, 307). 

 

Seria necessário, segundo o autor, voltar ao “dispêndio nobre”9; em “que os 

ricos voltassem, de maneira livre e também obrigatória, a se considerar como espécie de 

tesoureiros de seus concidadãos. Na esteira de Mauss, “É preciso mais preocupação com 

o indivíduo, sua vida, sua saúde, sua educação, sua família e o futuro desta. É preciso 

mais boa-fé, sensibilidade e generosidade. E será preciso que se encontre o meio de 

limitar os frutos da especulação e da usura” (op. cit. p. 298). 

 

Voltar ao sistema de dádivas, ao elementar, segundo Mauss, representa 

redescobrir motivos de vida: a alegria de se doar em público; o prazer  do dispêndio 

artístico generoso, da hospitalidade e da festa privada e pública. A previdência social, a 

solicitude das cooperativas, do grupo profissional, valem mais que o simples seguro 

pessoal que o nobre garantia a seu capataz, mais que a vida mesquinha que o salário 

pago pelo patrão assegura e mais até que a poupança capitalista – baseada apenas num 

crédito variável (p. 299). 

 

Conforme Mauss, o cidadão deve procurar o equilíbrio entre o individual e o 

social: “ É preciso que ele [o cidadão] tenha um senso agudo de si mesmo mas também 

dos outros, da realidade social (...). Ele deve agir levando em conta a si, os subgrupos e 

                                                 
8 Godelier (2001: 99) lembra que essa visão política de Mauss é coerente com sua posição de socialista 
engajado politicamente em uma reforma da sociedade capitalista. 
9 Aspas do autor. 
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a sociedade (...). Essa moral é eterna” (p. 307). “A busca brutal dos fins do indivíduo é 

prejudicial aos fins e à paz do conjunto, ao ritmo de seus trabalhos e de suas alegrias e, - 

por efeito contrário – ao próprio indivíduo”  (p. 308). 

 

Mauss conclui seu texto apontando que descobrira ao longo de sua pesquisa: 

 

As sociedades progrediram na medida em que elas mesmas, seus grupos e 

sub-grupos e seus indivíduos, souberam estabilizar suas relações, dar 

receber e, enfim, retribuir. Para começar, foi preciso inicialmente depor 

suas lanças. Só então se conseguiu trocar os bens e as pessoas, não mais 

apenas de clãs a clãs, mas de tribos a tribos, de nações a nações e – 

sobretudo – de indivíduos a indivíduos. Só então as pessoas souberam 

criar e satisfazer interesses mútuos sem precisar recorrer a armas. Foi 

assim que o clã, a tribo, os povos souberam – e é assim que amanhã, em 

nosso mundo dito civilizado, as classes e as nações e também os 

indivíduos deverão saber – se opor sem massacrar, dando-se uns aos 

outros sem se sacrificar (op. cit, p.313-14). 

 

Continua o autor: 

 

Os povos, as classes, as famílias, os indivíduos poderão enriquecer, mas 

só serão felizes quando souberem sentar-se, como cavalheiros, em torno 

da riqueza comum. Inútil buscar muito longe o bem e a felicidade. Eles 

estão aí, na paz imposta, no trabalho bem ritmado, alternadamente em 

comum e solitário, na riqueza acumulada e depois redistribuída, no 

espírito mútuo e na generosidade recíproca que a educação ensina (op. cit. 

p.314). 

 

As lições encontradas por Mauss, a partir do sistema de dádivas, fornecem para 

nós nova possibilidade de ler a sociedade atual numa perspectiva crítica, sobretudo 

numa abordagem antiutilitarista e antieconomicista. “A dádiva seria a base sobre a qual 

poderia ser edificada uma sociedade solidária, a igual distância do egoísmo de um 

liberalismo dissociador e das violências de um socialismo burocrático” (Godbout, 199: 

20). 
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É importante destacar que segundo Marcel Mauss e seus discípulos, nem tudo 

entra no circuito das dádivas. Existem coisas que não se devem dar, mas guardar. Cada 

sociedade, grupo, ou pessoa, tem seus objetos sagrados, objetos íntimos, tradições 

especiais, ou outras coisas muito particulares, e essas coisas que devem ser preservadas, 

cuidadas, porque  pertencem exatamente somente a quem as detem, não é uma questão 

de egoísmo, mas simplesmente porque essas coisas não têm sentido para outros e nem 

lhes convém. 

 

 

1.1 - A dádiva na sociedade contemporânea 

 

 

Qual a validade do “paradigma” da dádiva para pensar a sociedade 

contemporânea e, especialmente, para pensar a comunidade Mata-cavalense para a qual 

este trabalho de pesquisa se dedica? Neste item, procurarei delinear os pressupostos da 

dádiva na “modernidade”. 

 

O pensamento de Marcel Mauss é continuado hoje pelos seus discípulos. 

Dentre eles citarei alguns os quais serão os principais norteadores teóricos desta tese, 

quais sejam: Martins (2002), Maurice Godelier (2001), Allain Caillé (2002), Jacques T. 

Godbout (1999). Os três últimos pertencem a escola Francesa M.A.U.S.S. (Movimento 

Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais)10. 

  

O cerne da produção teórica dos herdeiros do pensamento de Mauss procura, 

de maneira geral, mediante o paradigma da dádiva, introduzir críticas às teorias 

neoliberais utilitaristas e mercantilistas sobre as quais pautam as sociedades 

contemporâneas. Bem assim, procura denunciar o equívoco de toda tentativa de limitar 

as motivações humanas apenas à motivação moral do interesse e do egoísmo. Em, 

adendo questiona a visão que privilegia a economia de mercado e o Estado como 

instância principal na produção do bem-estar social. 

                                                 
10 O Movimento Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais é uma escola intelectual e cultural filiada à tradição 
teórica de Marcel Mauss, criado em 1981, na França. Essa escola tem por mérito introduzir pioneiramente 
uma crítica ao pensamento utilitarista e mercantilista dos teóricos neoliberais, das Ciências Sociais, 
constituindo uma das principais fontes de inspiração teórica para pensar, hoje, o surgimento de uma 
sociedade civil mundial e regionalmente diferenciada, que se expande fora dos domínios próprios do 
Estado e do  mercado, e  que valoriza novas formas democráticas. (Martins, 2002). 
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De modo contundente, seguindo os passos de Mauss, esses autores encetam 

suas críticas aos dois paradigmas que, segundo eles, inspiram hoje as ciências sociais na 

abordagem da história, da relação social e da ação individual, quais sejam o utilitarismo 

e o holismo. Por paradigma, Caillé (2002) entende “um modo generalizado e mais ou 

menos inconscientemente compartilhado de questionar a realidade social histórica e de 

conceber respostas para estas questões”. 

 

O primeiro - paradigma individualista-utilitarista - pressupõe que o indivíduo 

seja naturalmente calculista, e toda ação social é egoísta, interessada e racional. Nesse 

pressuposto, o indivíduo é visto em geral como ardiloso, violento por natureza, 

aprisionado pela insegurança e, conseqüentemente, pelo isolamento que o medo da 

reação do outro produz. “Ele é ao mesmo tempo demasiadamente livre e muito fechado 

em si mesmo, para jamais sair daí, agir e entrar em verdadeira relação com as outras 

mônadas” (Caillé, 2002: 59). 

 

O segundo paradigma - o holismo - tenta explicar todas as ações individuais ou 

coletivas comandadas por uma totalidade social preexistente aos indivíduos, 

infinitamente mais importante que eles e determinantes de todos os seus atos e 

pensamentos. Nessa perspectiva, os sujeitos individuais ou coletivos são considerados 

não fazendo outra coisa se não aplicar um modelo, ou uma lei, que preexista a eles. 

Limitam-se então a exprimir os valores de sua cultura, a realizar as funções sociais 

prescritas ou a executar as regras implícitas na lógica da estrutura da qual dependem. Os 

indivíduos simplesmente exprimem e atualizam uma totalidade que preexista a eles,  

que aparece assim, por sua vez, como a única real (op. cit.). 

 

Na lógica desses dois paradigmas de análise, a dádiva, ou dom, inexiste. Posto 

que o dom pressupõe, em primeira instância, à confiança no outro, não há 

questionamentos à semelhança deste: como vou dar, se não tenho certeza de que vou ser 

retribuída? Como vou estabelecer uma relação de amizade com alguém que não sei 

quem é?  Como vou trocar palavras com alguém que não conheço? Ao contrário disso, 

na dádiva é necessário que alguém arrisque, dê o primeiro passo; e é necessário um 

outro que aceite o desafio. Uma segunda questão é que a dádiva, como mencionado nas 
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páginas anteriores, não comporta o cálculo nem muito menos o interesse racional. Ao 

contrário, a relação social e o vínculo são sua principal meta.  

 

Nas palavras de Caillé (2002: 19), o paradigma do dom não pretende analisar 

como se gera o vínculo social nem a partir da base – dos indivíduos sempre separados –

nem a partir do alto – de uma totalidade social sempre já aí presente – mas de algum 

modo a partir do seu meio, em função do conjunto das inter-relações que ligam os 

indivíduos e os transformam em atores propriamente sociais. Este é o dom que as sela, 

simboliza-as, garante-as e dá-lhes vida, quer se trate de um dom inicial ou de um dom 

refeito tantas vezes que nem mesmo pareça mais um dom. É dando que o indivíduo se 

declara concretamente disposto a tomar parte no jogo da associação e da aliança, e 

solicita a participação dos outros nesse mesmo jogo. 

 

A teoria da dádiva, desde Marcel Mauss até seus discípulos contemporâneos, 

não nega a força ou a legitimidade dos interesses materiais, utilitários, próprios às 

sociedades capitalistas, que sempre estiveram presentes entre os seres humanos. Assim 

como não ignoram o fato de que o interesse, o cálculo, a astúcia ou a estratégia são 

constantes, principalmente entre os homens “modernos”, mas o que sugerem é que 

nenhuma sociedade humana poderia ser edificada somente no registro do interesse e do 

utilitário. Pelo contrário, a solidariedade é indispensável a toda ordem social, e esta não 

pode emergir a não ser da subordinação dos interesses materiais a uma regra simbólica 

que os transcenda (op. cit., p. 46). 

 

Nesse sentido, nem Mauss nem os maussianos negam a importância da 

economia de mercado (interesse, individualismo, liberdade), nem mesmo a economia do 

Estado (pressão, coerção, igualdade), mas procuram, por meio do dom, oporem-se a 

todo reducionismo e, portanto a toda teorização unilateral. A proposta dos maussianos, 

em consonância com o ideário de Mauss, é desenvolver uma abordagem de análise em 

que a sociedade seja o centro. Seus discípulos vêem o paradigma do dom, ao mesmo 

tempo, como uma nova forma legítima de questionar e de responder sobre as relações 

sociais, alternativo e complementar a esses outros dois paradigmas. 

 

No entanto, o sistema de dádivas difere radicalmente do sistema de mercado. 

Este último guiado pela frieza do lucro e pautado em mecanismos que estabelecem 
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relações despersonalizadas entre indivíduos: coisas se trocam entre si pelos mecanismos 

dos preços, que são estabelecidos independentemente dos agentes; à coisa que circula 

não mais transporta o vínculo social, mas se dissocia dele; ao contrário disso, a dádiva 

exalta o ser sobre o ter, o “Homo donator versus homo economicus” (Godbout, 1999). 

 

Da mesma forma, a dádiva se distancia do sistema de Estado. Este se baseia nas 

normas impessoais: “Todos são iguais”. Relaciona-se com o cidadão por meio de leis, 

regulamentos e normas preestabelecidas, tem por ideal tratar todo o administrado do 

mesmo modo. O cidadão só existe no início como contribuinte, e no fim, como 

beneficiário, livre tanto quanto possível de suas características pessoais, pois o Estado 

tem grande dificuldade de lidar com as diferenças e desigualdades. A dádiva é contrária 

a tudo isso, a relação é de pessoa a pessoa e se estabelece de forma obrigatoriamente 

livre. 

  

A sociedade moderna se recusa a crer na existência da dádiva porque ela a 

representa como a imagem invertida do interesse material egoísta ou pelas leis e 

imposições geradas pelo sistema de Estado. Ao contrário do que pensam, afirma 

Godbout (1999: 21): “longe de estar morta ou moribunda, a dádiva está ainda bem viva” 

(...) “E não está somente viva como não está restrita aos interstícios sociais. O sistema 

de dádivas existe e constitui um sistema importante, não pretende que seja o único nem 

que possa explicar tudo”. 

 

Conforme esse autor, tentar compreender o vínculo somente pelo modelo de 

mercado seria o mesmo que fazer um corte horizontal e observar apenas “a rede simples 

e plana do mercado, regida por uma só lei, a da equivalência, que neutraliza os vínculos 

e sua variabilidade contextual” (p. 232). Pensar assim seria matar a diversidade e as 

inúmeras possibilidades de troca. Ou mesmo  fechar os olhos para a complexidade e a 

delicadeza do ato de produção da vida, da experiência humana em sociedade.  

 

Conforme Caillé (2002: 10), ao lado da circulação dos bens e serviços no 

mercado, ao lado da circulação garantida pelo Estado sob a forma de redistribuição, há 

um imenso continente socioeconômico mal-percebido, no qual bens e serviços transitam 

em primeira instância através dos mecanismos do dom e do contradom, que passa, 

muitas vezes, imperceptível pela ótica moderna. 
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Nas páginas precedentes, foram citados alguns exemplos das dádivas mais 

comuns em nossa sociedade. Entretanto, elas não se restringem apenas a esses aspectos 

(presentes de aniversário, natal, jantar oferecido aos amigos, parentes, etc.). Para 

Godbout (1999), a totalidade social ainda é regida pela dádiva. Esta é formadora do 

sistema das relações sociais, à medida que estas são irredutíveis às relações de interesse 

econômico ou de poder.  

 

Conforme Godbout (op. cit.), em boa parte das relações sociais a dádiva 

continua presente, como nas relações familiares: “as famílias dissolveriam se, 

repudiando as exigências de dádivas e contradádivas, passassem a se assemelhar a uma 

empresa ou a um campo de batalha”; nas relações de amizade, camaradagem, 

vizinhança, nas quais “tampouco se impõe pela força ou por decreto, mas pressupõem 

reciprocidade e confiança”; nas relações de trabalho: “o que seria das empresas, da 

nação, se os assalariados não dessem nada além daquilo que seu salário paga; e, se um 

número suficiente de cidadão não estivesse pronto para morrer pela pátria?;  nas trocas 

de palavras: “ a primeira função da palavra é principalmente circular, ser dada e 

devolvida, ir e vir. A conversação nem sempre se reduz a simples troca de informações 

utilitárias”.  

 

Dádiva, hoje, é tudo o que circula em função de um laço social. Seja o que 

circula entre amigos, vizinhos, comadres, compadres e entre familiares, sob forma de 

presentes, de hospitalidade e de serviço. Seja o que circula também entre 

desconhecidos: doações de órgãos, doações de sangue, filantropias, doações 

humanitárias etc. (Godbout:1997). 

 

Para Caillé (2002), a dádiva na modernidade é qualquer prestação de bens ou 

serviços efetuada sem garantia de retorno, tendo em vista não só a satisfação de uma 

necessidade, mas a criação ou a regeneração do vínculo social. Na relação de dádiva, o 

vínculo é mais importante que o bem. Tal perspectiva remete ao valor de vínculo uma 

importância maior do que o valor de uso ou o valor de troca. 

 

Contemporaneamente, Godelier (2001: 317-8) afirma que as desigualdades 

impostas pela exclusão de uma parcela da população de acesso aos bens de mercado e 



 32 

pela incapacidade do Estado na gestão dos problemas sociais, provenientes, em grande 

medida, dessa exclusão, o dom está em via de voltar a ser a condição objetiva, 

socialmente necessária, da reprodução da sociedade. Desta vez, com a missão de ajudar 

a resolver os problemas da sociedade. Mas, Godelier afirma que não será do dom 

Potlatch (rivalidade para superar um dom recebido), pois aqueles, a quem os dons serão 

destinados, terão muita dificuldade em “retribuir” quem dirá em retribuir mais. 

 

 Portanto, a teoria da dádiva repousa na compreensão de que a sociedade não se 

reduz à lógica do mercado ou do Estado, mas traduz uma pluralidade de lógicas não 

redutíveis entre si. O tecido social se exprimiria, portanto, por valores também 

imateriais: doação, confiança, solidariedade, reciprocidade, valores só compreendidos a 

partir de uma ótica do “paradigma do dom”. Por isso, os estudiosos ligados à  

M.A.U.S.S. insistem em demonstrar que, além do social não se reduzir nem ao Estado 

nem ao Mercantil, não se liga apenas às sociedades do passado, mas está incorporado 

também nas sociedades contemporâneas (Martins, 2002). 

 

O conceito do dom/dádiva nos oferece a possibilidade de pensar nova ética 

pautada em valores capazes de fortalecer os vínculos sociais a partir de uma perspectiva 

inclusiva, do ponto de vista antropo-ético, como diz Morin (2002). Esse prisma supõe a 

regeneração da solidariedade e da compreensão, da humanização, traduzindo-se no 

desenvolvimento da relação indivíduo/sociedade/espécie, na realização da humanidade. 

Para este autor, a reforma do pensamento seria grande propulsora dessas mudanças, 

pautadas na plena apropriação da inteligência, o que instrumentalizaria os cidadãos a 

realmente entender e a enfrentar os problemas contemporâneos. 

 

Desde os primeiros momentos de pesquisa de campo e entrevistas, chamou-me 

a atenção a solidariedade e a reciprocidade presentes nas relações cotidianas no interior 

das famílias e grupos familiares de Mata-Cavalo. Havia, no discurso das pessoas, na 

práxis diária, elementos que sinalizaram, de forma muito clara, que os grupos 

pesquisados tinham como base ordenadora de suas relações o sistema de trocas-dádivas. 

Ao buscar por uma teoria que melhor instrumentalizasse na compreensão de tal sistema, 

chegamos (primeiro meu orientador, depois eu) à teoria de Marcel Mauss. 
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Esse fato reitera a afirmação dos autores de que a dádiva continua existindo, 

mesmo de forma tênue e às vezes imperceptível pela ótica moderna, e ainda que não 

seja mais um meio necessário para produzir e reproduzir as estruturas de base da 

sociedade. No entanto, em Mata-Cavalo, as trocas parecem ainda manter muitas das 

características das praticadas nas sociedades antigas pesquisadas por Mauss, 

principalmente no que diz respeito a seu efeito de produzir e de reproduzir relações 

fundamentais, comuns a todos os membros dos grupos. 

 

No interior dessas relações – asseguradas também pelo elo do parentesco, do 

compadrio, do agregado –, realizam trocas de diferentes gêneros: troca de serviços, de 

alimentos, de animais, de cuidado com as crianças, de afetividade, de solidariedade, 

entre tantos outros. São essas práticas que indiretamente contribuem para sobrevivência 

dessas pessoas, as quais se encontram  imersas em muitas carências.  

 

Certamente, a razão da existência da moral da dádiva em Mata-Cavalo está 

calcada no fato de que as relações entre os grupos são de parentesco ou de amizade 

muito próximos. Como afirma Godelier (2001), entre próximos, parentes e amigos, o 

dom permanece ainda como obrigação. Acrescento que o espírito solidário em Mata-

Cavalo também se estende aos “estranhos”. Ninguém chega em uma casa que não seja 

lhe oferecido um café, água, doce, suco, o que tiver. Quando não se tem o que oferecer, 

o constrangimento do morador é indisfarçável; seguem-se então os pedidos de desculpa. 

 

Quais as contribuições que o “paradigma” da dádiva pode oferecer para pensar 

a educação escolar?  Nem Marcel Mauss nem seus seguidores pensaram, 

sistematicamente, o campo da educação. Esboçarei algumas aproximações possíveis 

entre esses dois temas. 

 

 

1.2 - A dádiva e a educação: aproximando temas 

 

 

Uma primeira aproximação entre esses temas é que o paradigma da dádiva, 

assim como a educação, tem como bases comuns de sua reflexão o homem e suas 

relações na sociedade. Ambas ressaltam a importância da interdependência entre as 
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pessoas sustentadas pela cooperação, pelo respeito, pela amizade, pela responsabilidade 

de produzir conjuntamente o social, numa perspectiva de tornar a sociedade viável para 

todos. 

 

Outro ponto convergente é que o paradigma da dádiva, na perspectiva 

contemporânea, se situa num embate entre a exclusão gerada pelo utilitarismo e 

mercantilismo das relações inerentes à sociedade capitalista. Por outro lado, está 

imbuído de um esforço de refletir a necessidade das relações solidárias que propiciem o 

desenvolvimento humano na busca da igualdade na dignidade. Essa visão vem ao 

encontro da proposição  que é, ou deveria ser, a principal preocupação da educação. 

 

O contexto atual, permeado pelo individualismo e pela frieza das relações 

humanas, pelas posturas excludentes e discriminatórias, tem exigido cada vez mais das 

instituições socializadoras, entre elas a escola, a necessidade de pensar novas práticas 

em que se busque o desenvolvimento de vínculos sociais positivos básicos em meio às 

pessoas: afetividade, o conhecimento e reconhecimento do outro, a tolerância, o 

respeito, a lealdade, a solidariedade e a intercomunicação. O “paradigma” da dádiva 

pode instrumentalizar, auxiliar ou inspirar tais reflexões. “A educação pode ter um papel 

fundamental na geração de vínculos positivos e na correção de vínculos negativos, 

porque ela é um instrumento para gerar significados que podem converter-se em 

experiências indiretas” (Sacristán, 2002: 114). 

 

Nesse pressuposto, exige-se um deslocamento dos rumos puramente utilitarista 

que a educação escolar tem adquirido contemporaneamente. E pensar o saber como algo 

mais que um instrumento de acesso ao mercado de trabalho ou como um meio do 

indivíduo auferir maiores lucros, e ainda, como direito de apenas alguns.  Mas exige 

olhar o saber como bem coletivo que deve entrar no circuito da dádiva visando ao 

desenvolvimento da humanidade, ou seja, deve ser dado, recebido e retribuído e, 

conseqüentemente, essa relação com o saber desenhará uma sociedade mais igualitária e 

solidária.  

 

O paradigma da dádiva tem como preocupação a criação de laços efetivos entre 

pessoas, mas também entre as diferentes instituições responsáveis por gerir o 

desenvolvimento da sociedade em geral. No campo da educação essa forma de 
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compreensão possibilita fundamentos para refletir a importância das relações entre a 

escola, a comunidade, as famílias, os alunos, Estado e Secretaria de Educação. Essas 

relações são fundamentais para inverter a lógica de funcionamento que a educação 

escolar tende a assumir hoje, no que diz respeito à sua inadequação às diversas camadas 

da população; ineficiência em seu papel principal de gerador e distribuidor de culturas; 

distante das vivências e experiências dos sujeitos; isolada das políticas educacionais e, 

portanto, funcionalmente insustentável, a exemplo da escola São Benedito de Mata-

Cavalo (cf. cap. 06). 

 

Pensar a educação pelo prisma da dádiva é resgatar o que deveria ser seu 

verdadeiro fundamento: um lugar de criação e partilha de saberes. Casali (2001) afirma 

que a escola é um locus de encontro entre os saberes cientificamente credenciados 

(universais), vinculados aos saberes da comunidade e dos indivíduos. Numa proposta 

democrática e inclusiva a serviço do desenvolvimento comum da sociedade, na qual 

sejam cuidadosamente observados os laços entre as instituições e as pessoas, bem como 

respeitadas as três obrigações complementares propostas por Mauss, quais sejam, o dar, 

o receber e o retribuir. 

 

Portanto, este paradigma pode ser um recurso teórico-prático capaz de 

promover uma re-apropriação crítica dos desafios da educação escolar de nosso tempo. 

Esta se encontra imbricada nos dilemas da sociedade capitalista paradoxalmente 

homogeneizante e individualista nas relações sociais, e excludente em boa parte da sua 

estrutura. Por outro lado, ecoada pela emergência de novas demandas por 

reconhecimento social e político, ancoradas em reivindicações de base identitária e 

cultural.  

 

Permite-nos visualizar uma abordagem da educação diferenciada dos ideais 

abstratos de escola pautada na distribuição universal do conhecimento. Assim, rompe-se 

com o modelo de troca unilateral, em que quem sabe doa o saber àquele que não o tem. 

A partir da ótica do paradigma da dádiva, compreende-se que a produção e a circulação 

dos saberes, como bens simbólicos, devem ser fruto dos contratos sociais entre os 

diversos grupos, instituições e pessoas. 
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Capítulo II - Demarcações metodológicas 

 

  

Este capítulo tem por objetivo descrever os processos e procedimentos adotados 

para a coleta dos dados de campo: os primeiros contatos e impressões; as principais 

etapas da pesquisa; a abordagem e seus principais conceitos; o método e seus 

fundamentos; os instrumentos de coleta de dados e os protagonistas da  pesquisa. 

 

  

2.1- Movimentos pelo campo de pesquisa 

 

 

 

 
Minha entrada no campo de pesquisa se deu logo no início de meu ingresso no 

curso de doutorado, mais precisamente no fim do primeiro semestre de 2004. Em razão 

dos encargos com as disciplinas, a coleta de dados foi feita em parcelas, durante os 

meses de julho de 2004; dezembro, janeiro e  metade de fevereiro de 2005;  julho e 

agosto de 2005, e  14 a 20 de setembro de 2005; janeiro, fevereiro e julho de 2006. Por 

alguns períodos, tive a satisfação de residir na própria comunidade, quando fui 

convidada por alguns moradores, outras vezes me hospedei num “hotel” no município 

de Livramento, aproximadamente 10 km distante de Mata-Cavalo. Cabe ressaltar que os 

convites para que eu dormisse, ou comesse, não foram tão freqüentes, principalmente no 

início da pesquisa, fato motivado, creio eu, pela desconfiança natural quando se está 

diante de um estranho. Por outro lado, poucos moradores têm condições de hospedar, ou 

convidar para um almoço, ainda que não falte entre eles prodigalidade. 

 

Todas as visitas foram feitas de automóvel. Sem este recurso, seria 

praticamente impossível realizar a pesquisa, por conta da distância entre Mata-Cavalo e 

Cuiabá, onde resido. As andanças eram quase sempre recheadas de surpresas, pelo fato 

das estradas serem muito ruins. No verão, a poeira se levanta e forma nuvens que torna 

difícil a visualização do caminho. Em épocas de chuva, a erosão e o atoleiro tomam 

conta das estradas. Ocorreram pequenos acidentes, por várias vezes, pois a água da 

chuva enche os buracos, dissimulando a profundidade deles. Estes foram alguns dos 

percalços da pesquisa. 
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 Entrei em campo com o projeto de pesquisar a relação da família negra com a 

educação escolar em Mata-Cavalo, por meio do método etnográfico. No entanto, não 

tinha em mente a definição clara do problema da pesquisa nem mesmo quanto à 

abordagem teórica que respaldaria a análise. Esses fatos tiveram repercussão positiva e 

negativa no decorrer da elaboração da pesquisa.  O aspecto negativo foi que, sem o 

objeto definido me envolvi com grande volume de informações, daí tive dificuldade em 

selecionar e recortar o objeto a ser pesquisado. O aspecto positivo é que me possibilitou 

uma visão mais ampla do campo de pesquisa e maior liberdade para a coleta de dados, 

já que há uma tendência de o pesquisador fitar o campo de pesquisa pelo viés de sua 

escolha teórica, o que, não raro, acaba por restringir o olhar do pesquisador. 

 

Desde o início do interesse pela pesquisa, percebi que era necessário adotar 

como estratégia de aproximação à comunidade alguém que fosse conhecido por mim e 

por eles, e que pudesse mediar pelo menos o primeiro encontro. Após algumas buscas, 

cheguei ao nome de uma ex-colega de graduação, que tem uma relação de parentesco 

com a presidente do quilombo. D. Tereza. Minha colega se prontificou a me apresentar 

à comunidade. No início de julho de 2004, partimos para Mata-Cavalo, onde fomos bem 

recebidas. No momento oportuno, falei com D. Tereza sobre o projeto de estudo que 

pretendia desenvolver na comunidade. Ela ficou muito entusiasmada, pôs-se à 

disposição para prestar qualquer ajuda que precisasse. Percebi que o caminho fora a 

mim aberto. 

 

 O laço de parentesco faz  muita diferença positiva na comunidade.  Pelo que 

observei desde o início, a consideração que se tem por determinado “parente” é 

característica marcante das pessoas. Não importa qual seja o grau. Se é “parente”, e faz 

parte da rede de consideração, todo e qualquer respeito lhe é resguardado. Meu primeiro 

contato, por meio dessa colega, foi importante ao meu convívio inicial em Mata-Cavalo. 

Mesmo que ela só tenha me acompanhado uma única vez. Porém, isso não me eximiu 

de ser olhada, inicialmente, com certo ar de desconfiança pelas pessoas do lugar.   

 

 Pisar em terreno desconhecido, ainda que fascinante, não ocorre sem tensão. As 

desconfianças são comuns de ambas as partes, deles em relação a mim e vice-versa. No 

caso da comunidade de Mata-Cavalo, há uma condição singular que se soma à essa 

motivação: o litígio que enfrentam pela posse legal da terra. A população vive em 
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constante tensão provocada pela contenda entre a comunidade, fazendeiros e Estado. 

Estão sempre preparados para qualquer ataque ou defesa. A presença de qualquer 

“estranho”, por mais amigável que possa ser ou parecer, é examinada com muita cautela 

e minuciosidade por todos. Primeiramente, fui objeto de pesquisa, de entrevistas, de 

observações perscrutadoras e silenciosas. Tive meus passos sondados, seguidos pelas 

lideranças locais, muitas vezes indiretamente, outras vezes explicitamente. Nesse 

contexto, a questão que parece perpassar suas relações com outro “estranho” é: como 

saber quem são nossos amigos ou inimigos? Alguns se declaram, outros não, como 

saber?  

 

Dessa forma, as primeiras visitas que fiz às residências familiares foram 

sempre acompanhadas ou pela presidente ou pelas professoras. Algumas vezes, elas se 

ofereceram; outras, fui eu quem as convidei.  Inicialmente essas companhias foram 

importantes para me indicar o caminho, já que as famílias estão distribuídas numa área 

de 11.722 hectares, ou seja, as distâncias entre uma casa e outra são, às vezes, longas, e 

há alguns que moram mato adentro, difícil  de ser localizado por quem não conhece bem 

a área.  Com o tempo fui percebendo que a presença dessas lideranças coibiam os 

entrevistados de falar “certas coisas”. Então, sutilmente, fui dispensando as companhias. 

 

 Nas primeiras conversas, percebi a produção de muitos discursos que visava 

atender às expectativas ou criar versões nas quais gostariam que eu acreditasse. Eram 

situações em que tentavam provar seus direitos àquelas terras: a ancestralidade escrava 

era afirmada, as genealogias eram criadas, estas, no mais das vezes, de forma fictícia; os 

anos de residência nas  terras quilombolas eram aumentados, somadas a outras questões. 

Penso que esse comportamento traduz a necessidade política que enfrentam para ser 

reconhecidos como herdeiros das terras de ex-escravos ou  para afirmar a legitimidade 

da identidade quilombola que procuram reforçar a todo momento.  

 

Com o passar do tempo, nossas relações se estreitaram à medida que as 

famílias dirimiram todas as dúvidas e desconfianças a meu respeito. A partir de então, 

os fatos reais foram aparecendo. A cada entrevista realizada, percebia maior liberdade 

do entrevistado em expor livremente suas idéias, demonstrando confiança e segurança 

em mim na qualidade de pesquisadora e amiga. Os conteúdos silenciados nas primeiras 

entrevistas foram sendo revelados; as informações incorretas foram sendo corrigidas 
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naturalmente por eles; membros da família, que antes não participavam das conversas, 

passaram a falar, o que adicionou maior riqueza aos dados obtidos no primeiro 

momento e, por outro lado, me obrigou a retornar às entrevistas e anotações anteriores 

para retificá-las. 

 

Cada família foi entrevistada sistematicamente (tendo as entrevistas gravadas) 

de três a  quatro vezes. Nessas entrevistas, os temas abordados estavam relacionados 

com a história da comunidade, da escola, do trabalho, da família, da sociabilidade, do 

lazer, das práticas culturais familiares e comunitárias. Em diversas ocasiões, tive 

oportunidade de, além da entrevista, observar as práticas cotidianas dos pesquisados: 

festas religiosas, rituais de culto: missa católica, sessão de umbanda; partilha de 

refeições; mutirões; o movimento de novas ocupações realizadas pelos moradores em 

novas áreas do quilombo. Participei de festas de fim de semana: aniversário, chá de 

panela; das  conversas de fim de tarde, enfim em toda convivência que tive com eles.  

Somaram  também à pesquisa informações de terceiros, conhecidos comuns; material 

impresso que retratasse suas atividades, sobretudo suas lutas etc. Esse material empírico 

enumerado está explicitamente ou implicitamente contido na tese. 

 

As visitas às famílias nem sempre tiveram um propósito rígido. Às vezes me 

ocupava apenas em conversar sobre vários assuntos, nem sempre sobre questões que 

envolviam minha pesquisa, às vezes apenas os ouvia. Ao ir embora, as pessoas pediam 

que eu voltasse, me agradeciam calorosamente como que em gratidão por eu ter 

preenchido uma de suas tardes ou manhãs de “abandono”, ou talvez por eu ter 

simplesmente ouvido seus problemas.  Havíamos criado laços de amizade, que lhes 

permitiram falar livremente sobre sua história de vida, seus problemas, sobre sua 

experiência familiar, conjugal, sobre sua vivência na cidade, na lavoura e até sobre os 

problemas, intrigas, conflitos que surgem entre os moradores, bem como sobre outros 

assuntos que não revelariam a uma pessoa estranha. 

 

As relações são melindrosas, mas também, depois da conquista, podem tornar-

se calorosas e afáveis. Aprender a relacionar-se depende do conhecimento que se tem do 

outro. Num campo de pesquisa como Mata-Cavalo, desenvolver laços de relações com 

as pessoas é mais importante que as explicações que se possam dar sobre a pesquisa ou 

a importância dela. Desse modo, tive a impressão de que, quando estava quase por 
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concluir os trabalhos de campo, era exatamente o momento de iniciar. Havíamos 

aprendido juntos o caminho da confiança uns dos outros. 

 

Nas casas visitadas, o que encontrei em comum foi a pobreza. Ali eu conheci a 

pobreza da pobreza. No sentido como Hasembalg e Silva (1988:71) definem: 

“destituição total dos meios de sobrevivência física”, ou seja, não só das questões 

relativas à insuficiência de renda e trabalho, mas àquelas vinculadas à não-existência de 

infra-estrutura física nos locais de moradia, relacionados com a inoperância ou ausência 

de políticas sociais, à não-garantia dos direitos básicos da cidadania e, 

conseqüentemente, o não-acesso a quaisquer bens, principalmente materiais. 

 

A cada família visitada o desalento crescia, vi e ouvi depoimentos de carência 

de várias espécies. O sofrimento é persistente na maior parte das famílias, isto 

transparece nos corpos marcados, nos rostos sombrios, nas lágrimas que relampejam e 

nas que não se contêm; nas roupas rotas, nos pés descalços; nos gestos e bocas que 

murmuram o abandono, a comida pouca, os direitos desrespeitados, negados; expressas 

também no desesperador choro da criança faminta. 

 

E quando a casa, “o refugio sagrado” do homem, envergonha o morador? Não 

foram poucos os pedidos de desculpa pela casa quase caindo, pela chuva que insistia em 

penetrá-la violentamente, pelas poças de água que alojavam em seu interior; pela falta 

de uma cadeira para a pesquisadora se sentar, por não ter o que oferecer para beber ou 

comer... Afinal, a falta do que oferecer constrange quem tem por base a dádiva como 

princípio, ou seja, o dever de oferecer sempre o melhor possível: um bom café, um bom 

suco, um bom doce e no melhor pires, o melhor cômodo da casa, a melhor cama para 

dormir, enfim o melhor gesto e a melhor forma de hospitalidade.  

 

Esses fatos redimensionaram meu olhar referente à pesquisa. Não esperava 

encontrar tantas carências, pelo menos não com essa profundidade. Percebi que não 

seria possível falar da comunidade, da educação escolar sem me referir aos problemas 

econômicos e sociais ali vividos por todos. Várias novas questões e inquietações 

afloraram. Como falar de educação escolar com pessoas que têm necessidades urgentes 

e tão vitais: terra para plantar, comida, água potável, moradia, saúde?  Com tantos 

problemas cruciais para preocupar a cada dia, sobra espaço para pensar em escola? A 
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impressão é que eu estava levando a eles questões que, de certa forma, se postavam fora 

do rol de suas necessidades mais imediatas. Havia entre eles questões mais cruciais que 

gostariam de expor. 

 

Embora soubessem que sou professora, que estava pesquisando a educação 

escolar, esse assunto, no entanto, nunca surgiu espontaneamente em nossas conversas. 

O que tinham sede de falar comigo eram os assuntos relacionados com a terra, com os 

conflitos, com as dificuldades que enfrentam. Sempre que encontrava alguém, ou 

chegava em alguma casa, queriam saber se eu tinha alguma informação sobre a 

documentação da terra. Se de fato a terra iria mesmo ser deles, se não teriam mais risco 

de despejo etc. 

 

O fato é que minha entrada no campo causou expectativas entre os mata-

cavalenses. Mas, que fazer com as esperanças que os pesquisados depositam no 

pesquisador? Quando das primeiras visitas, seus olhos brilham, um fio de esperança 

parece renascer, como se dissessem: até que enfim alguém se interessou por nós.  

 

Como bem observou Sarti (2005), no primeiro momento há uma expectativa de 

que o pesquisador, conferido pela escolaridade e pelo “saber” que ele implica, possa 

realizar algum tipo de mudança, trazer alguma ajuda na resolução dos problemas locais 

ou pessoais. Os pedidos de interferência, alguns explícitos, outros implícitos, foram 

constantes. Que fazer quando o contato cotidiano, depois de um tempo, afasta essa 

perspectiva e, quem sabe, lhes traz frustrações? 

  

As entrevistas, as visitas, os contatos, as longas conversas foram iluminando os 

meus reais objetivos, na condição de pesquisadora, aos pesquisados. No entanto, apesar 

da nova compreensão que passam a ter, de certa forma o interesse em relação à 

pesquisadora ou à pesquisa vai se dissipando, à medida que vão percebendo que esta 

não tem nenhuma solução para seus problemas. Suas necessidades são tão imediatas 

que, soluções em longo prazo, como os resultados de uma pesquisa acadêmica,  não lhes 

interessam tanto. Nesse momento parece que as conquistas iniciais entram em declínio, 

mas é preciso recorrer a outros recursos: carisma, atenção, respeito, solidariedade às 

suas causas, explicações sobre as contribuições futuras, enfim é um convencer 

constante. Esse fato me propiciou perceber o quanto o trabalho acadêmico é moroso, 
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prescrito em relação às vivências, experiências e necessidades, tal como de uma 

comunidade, como esta, que está à espera de seus resultados aqui e agora e há muito 

tempo. 

  

Minha inquietação e desconforto na condição de pesquisadora aumentaram 

ante a consciência de que o título profissional não tem razão de ser o principal objetivo 

de uma pesquisa, mas deveria buscar compreender efetivamente recortes da realidade, 

objetivando transformá-la em instrumento de interferência nessa mesma realidade, com 

a compreensão de que a essa realidade, sua compreensão e solução, é que a ciência deve 

servir.  

 

 Muitas das pré-concepções que levei para o campo de pesquisa se desfizeram 

sucessivamente nesse ínterim. Pouca coisa sobrou.  Ao vivenciar as histórias, relações, 

cotidianas, me entreguei ao que via, sentia e ouvia, vigilante para não correr o risco de 

descrever algo que só existiria em meu  imaginário, ou nos livros. Para chegar a essa 

compreensão, custou-me um tempo para reflexões, leituras, vários retornos ao campo de 

pesquisa, muitas conversas, entrevistas duas ou quatro vezes, a fim de decodificar tanto 

minha postura como a da realidade vista, vivida, pensada e ouvida.  

 

Pouco sabia sobre a complexidade das culturas e cotidianos de grupos que 

vivem experiências rurais muito específicas. Apesar de não ser tão diferente da minha, 

que tive uma vivencia rural na infância, a realidade de cada um é de cada um, e não se 

esgota aí. O rural varia em muito, cada comunidade tem seu sentimento próprio de 

pertença, seus gostos, seus rostos, sua cor, suas crenças, seus saberes, seus 

entendimentos e suas interpretações sobre o mundo em que vive. O cerrado, o mato, a 

relva ganham sentidos diferentes a depender do lugar de onde as pessoas os vêem. 

  

A terra pode simbolizar bem econômico para alguns, por exemplo, mas, em 

Mata-Cavalo, significa a vida, a liberdade, a sobrevivência, a história respeitada da 

ancestralidade, a felicidade, a morada dos deuses, um refúgio onde  se pode esconder da 

violência e da exclusão da cidade. Onde se podem encontrar solidariedade, relações de 

parentesco e compadrio. Onde a humanidade se faz mais presente. Onde os pés gostam 

e se alegram em pisar. É uma terra que pode ser considerada “minha”, ainda que doa 

pelo fato de quem está nela não saiba como pisá-la e o que fazer dela.  
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Mesmo que as dificuldades cotidianas retraiam os passos, alvorocem a dor, 

envolvam o corpo e a alma das pessoas de Mata-Cavalo, admiravelmente essas pessoas 

são alegres, afáveis, amorosas e solidárias umas com as outras. A esperança existe entre 

essa gente e ilumina a sua vontade, desejo, sua aspiração, ainda que seja no plano dos 

sonhos. São também guerreiros, perseverantes, e acreditam que um dia será melhor... 

 

Embrenhar em um campo de pesquisa como esse exige calma, perspicácia, 

amor, coragem, sensibilidade, paciência, vontade e força. Vivi emoções de vários tipos: 

alegria, tristeza, indignação, insegurança, medo, acolhimento. No entanto, foi 

gratificante, aprendi muito. Como afirma Geertz (2001: 43), “o trabalho de campo é 

uma experiência educativa completa. O difícil é decidir o que foi aprendido”. 

 

As visitas à comunidade continuam e penso que nunca mais vou me distanciar 

das pessoas com quem convivi lá. Acabamos por criar laços de amizade, de afeição, de 

afetividade. Por ocasião de minha despedida, eles imediatamente perguntam por meu 

retorno. Principalmente entre os meses de dezembro a fevereiro, e em julho, quando 

costumeiramente fazia as visitas.  A boa relação que conseguimos manter era 

alimentada também pelas semelhanças fenotípicas que tenho em relação a eles. Ouvia 

com freqüência referência comparativa entre mim e alguma filha, ou parente. 

Possivelmente, o fato de eu ser negra também tenha contribuído para uma melhor 

integração com a comunidade. 

 

 

2.2 - Orientações teórico-metodológicas 

 

2.2.1 - Abordagem: qualitativa 

 

A presente pesquisa se insere na abordagem qualitativa, por ter a pretensão de 

apreender e de compreender a relação de um conjunto de famílias negras com a 

educação escolar, o que demanda uma imersão no contexto social, cultural, racial e 

histórico dos pesquisados, a fim de compreender a singularidade e as significações que 

cada membro familiar tem em relação às suas vivências. 
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A pesquisa de abordagem qualitativa começa a se delinear no século XIX. Foi 

na área das ciências sociais que, primeiro, se questionou a adequação do modelo 

quantitativo-experimental de ciência aos propósitos de estudar o ser humano, sua 

cultura, sua vida social. Os critérios de cientificidade das ciências naturais são pautados 

na observação, na verificação e na experimentação. Os fenômenos são compreendidos 

pela previsibilidade, repetibilidade e, se é repetível, então o fenômeno pode ser 

generalizável.  Dessa forma, tal paradigma se torna insuficiente para explicar situações, 

eventos, pessoas e comportamentos, já que estes não podem ser medidos, não são 

previsíveis, repetíveis, quantificáveis, tampouco generalizáveis. 

 

Conforme Franco (1986), havia um esforço em construir um método para as 

ciências sociais, pautado no modelo aplicado às ciências da natureza, com as mesmas 

técnicas de pesquisa e, sobretudo, objetiva, neutra, desligada dos fenômenos. De acordo 

com essa abordagem, somente mediante um método rígido, se acreditava garantir a 

fidedignidade, a validade e a cientificidade a uma pesquisa. 

 

Embora assim, a abordagem qualitativa vem ganhando adesão de diferentes 

áreas de conhecimento e tem resistido a críticas provenientes dos adeptos da abordagem 

quantitativa. Mas é importante ressaltar que a disputa quantitativa-qualitativa ainda 

persiste e tem gerado dúvidas em meio a alguns pesquisadores contemporâneos. Os 

questionamentos estão, entre outros, na incompatibilidade entre elas; sobretudo na 

supremacia da pesquisa quantitativa em detrimento da qualitativa; e no julgamento do 

grau de valor, de credibilidade e de cientificidade de uma em relação à outra. 

 

Diferentes autores abordaram um ou outro aspecto desses questionamentos que 

é importante registrar. Sanches e Minayo (1993) consideram que, do ponto de vista 

metodológico, não há contradição, assim como não há continuidade entre investigação 

quantitativa e qualitativa. Ambas são de natureza diferente. Consideram ainda que, do 

ponto de vista epistemológico, nenhuma das duas abordagens é mais científica do que a 

outra. Ou seja, uma pesquisa, por ser quantitativa, não se torna “objetiva” e, portanto, 

“melhor”. Da mesma forma, uma abordagem qualitativa em si não garante a 

compreensão em profundidade de determinado fenômeno. 
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Segundo as autoras, ambas são de natureza diferenciada, não excludentes e 

podem, ou não, ser complementares uma à outra na compreensão de uma dada 

realidade. Se a relação entre elas não é de continuidade, tampouco elas se opõem ou se 

contradizem. Somente quando as duas abordagens são utilizadas dentro dos limites de 

suas especificidades é que podem dar uma contribuição efetiva para o conhecimento. 

Para Luna (1988), não há conflito entre as tendências metodológicas 

quantitativas e qualitativas. A escolha de uma ou outra abordagem depende de sua 

adequação entre o problema e as informações necessárias para a pesquisa.  Para o autor, 

a adequação de métodos qualitativos, em relação a determinados fenômenos e 

processos, desenvolveu um pensamento de negação aos métodos quantitativos, como se 

não houvesse problemas para os quais estes fossem úteis ou até mesmo indispensáveis. 

Segundo o autor, qualquer tendência atende aos mesmos quesitos: a) existência de uma 

pergunta que se quer responder; b) elaboração de passos que permitam respondê-la e c) 

indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida. 

 

Nesta pesquisa, concorda-se com as posições dos autores supracitados. A 

escolha metodológica não está pautada no critério de melhor ou pior, e sim na 

adequação e inadequação da mesma em relação ao tipo de problema que propõe 

resolver. E, dependendo da natureza do problema de pesquisa, as duas abordagens 

podem ser complementares. 

 

Quanto à pesquisa qualitativa, entre suas características se encontram as 

mencionadas por Chizzotti (1991), quais sejam, a imersão do pesquisador nas 

circunstâncias e no contexto da pesquisa, a saber, o mergulho nos sentidos e emoções; o 

reconhecimento dos atores sociais como sujeitos que produzem conhecimentos e 

práticas; os resultados como fruto de um trabalho coletivo resultante da dinâmica entre 

pesquisador e pesquisado; a aceitação de todos os fenômenos como igualmente 

importantes e preciosos: a constância e a ocasionalidade, a freqüência e a interrupção, a 

fala e o silêncio, as revelações e o ocultamento, a continuidade e a ruptura, o significado 

manifesto e o que permanece oculto.  

 

Para Alves (1991), a abordagem qualitativa parte do pressuposto que as pessoas 

agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores; e seu 
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comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de 

modo imediato, precisando ser desvelado. 

 

Os pesquisadores qualitativos entendem que a realidade é uma construção 

social da qual o investigador participa e, portanto, os fenômenos só podem ser 

compreendidos dentro de uma perspectiva holística, que leve em consideração os 

componentes de uma dada situação em suas interações e influências recíprocas, o que 

exclui a possibilidade de se fazer generalizações (Alves, 1991:55). 

Velho (1978) reforça que o envolvimento inevitável com o objeto de estudo 

não constitui defeito ou imperfeição dos métodos utilizados. Sendo o pesquisador 

membro da sociedade, cabe-lhe o cuidado e a capacidade de relativizar seu próprio lugar 

ou de transcendê-lo de forma a poder colocar-se no lugar do outro. Mesmo assim, a 

realidade, familiar ou inusitada, será sempre filtrada por determinado ponto de vista do 

observador, o que não invalida seu rigor científico, mas remete à necessidade de 

percebê-lo como objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre 

interpretativa. 

Portanto, a pesquisa qualitativa pelas características apresentadas é 

particularmente a mais adequada a esta investigação, uma vez que as questões em foco 

estão ligadas à vida cultural das famílias da comunidade negra rural Mata-Cavalo e à 

sua percepção sobre a educação escolar. Para a busca por significações, é necessário um 

envolvimento com os sujeitos que me permitam observar, conversar, ouvir, favorecer a 

expressão livre dos interlocutores e compreender o contexto da comunidade, na qual os 

interlocutores estão inseridos, sua estrutura de organização comunitária, familiar e 

escolar, seus valores e símbolos. 

 

As configurações culturais familiares serão analisadas em sua singularidade. 

Isso não significa que tais configurações não devam ser comparadas, aproximadas por 

seu parentesco lógico, sua afinidade global ou parcial. Dados estatísticos quantitativos, 

relacionado com os perfis das famílias, serão analisados qualitativamente, ao serem 

cruzados com as entrevistas e notas etnográficas, levando em conta o contexto social, 

econômico, racial e histórico. Em alguma medida, serão utilizados dados quantitativo e 

o qualitativo, buscando uma articulação entre estes, pois se acredita que, neste caso, 
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ambas as abordagens podem ser complementares. Em suma, a pesquisa estará mais 

próxima da abordagem qualitativa, não porque esta abordagem é “melhor”, mas porque 

a construção particular do presente objeto se afasta da abordagem quantitativa. 

 

 

2.2.2 - Método: etnografia 

 

No intuito de desvelar e compreender a cultura familiar negra e a relação que 

esta mantém com a educação escolar será utilizado como método, a pesquisa 

etnográfica. A etnografia é uma modalidade de pesquisa qualitativa, cujas raízes se 

assentam na Antropologia. Contemporaneamente, esse método é utilizado por 

pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, entre eles psicólogos, sociólogos, 

enfermeiros, educadores. 

A pesquisa etnográfica de desenvolve no fim do século XIX e início do século 

XX, como tentativa de observação holística dos modos de vida das pessoas, 

contrapondo-se ao método quantitativo e experimental, até então soberano. Foi 

encontrada primeiramente em livros de viagem, descrevendo sociedades “exóticas”. 

Muitos desses livros foram objeto de críticas por serem considerados incompletos ou 

por dramatizarem excessivamente os fatos descritos.  

Na concepção de Geertz, praticar etnografia não é somente estabelecer relações, 

selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter 

um diário; “o que define é o tipo de esforço intelectual que ela representa: um risco 

elaborado para uma descrição densa” (Geertz, 1989, p. 15).  

Interpretando Geertz (1989), o que define a etnografia é o esforço intelectual 

para fazer uma descrição densa e mais completa possível, que procura compreender o 

que um grupo particular de pessoas faz e o significado das perspectivas imediatas que 

eles têm do que eles fazem. Procura os "fatos profundos" e tem como objetivo entender 

a lógica informal da vida real. Ao fazer uma descrição densa, o observador é capaz de 

diferenciar "uma piscadela de cumplicidade de uma piscadela de tique nervoso” (Op. 

Cit, p. 5). 
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Conforme Passos (2003:225), na descrição densa não se busca universalidades, 

generalidades, constâncias e permanências. Busca-se, sim, singularidades, guardando o 

sentido de que o singular precisará ser confrontado com a universalidade. Esse singular 

circunscrito na universalidade aporta um sentido inédito à totalidade, antes vista como 

homogeneidade, persistência e repetição. 

A pesquisa etnográfica pressupõe um deslocamento no olhar do observador-

pesquisador, que passa a compreender a forma como o entrevistado interpreta o mundo 

que o cerca. Isto demanda tempo de convívio com o informante e obriga o observador à 

difícil tarefa de colocar-se no lugar do outro. 

A etnografia como método de investigação científica trará contribuições 

significativas para esta pesquisa que tem como foco a cultura de um grupo de famílias 

negras e a relação destas com a educação escolar: primeiro, por preocupar-se com uma 

análise holística ou dialética da cultura. Vale dizer: a cultura não é vista como mero 

reflexo de forças estruturais da sociedade, mas como sistema de significados 

mediadores entre as estruturas sociais e a ação humana. Segundo, por introduzir os 

atores sociais com uma dinâmica no processo modificador das estruturas sociais. 

Nesse sentido, a cultura será apreendida e interpretada de acordo com a 

concepção de Geertz (1989: 321). Ou seja, “como um conjunto de texto” (teia de 

significações) que, como pesquisadora, tentarei ler por sobre os ombros daqueles a 

quem ele pertence: a comunidade de Mata-Cavalo.  

 

Passos (2003:241) sintetiza, com base em Geertz (1989), os procedimentos 

adequados ao pesquisador ante  uma pesquisa etnográfica, são elas: 

1. realizar no campo uma etnografia densa; 

2. conviver intensamente com os diversos; 

3. fisgar a cada momento a diversidade em sua singularidade; 

4. mergulhar extensivamente no microscópio; 

5. induzir a totalidade imanente a qual ela aponta; 

6. relacionar parte/todo, dialeticamente, a cada instante, ligando 

particularidades à universalidade, relativizando ambas, referenciadas ao 

cotidiano, às estruturas macro-políticas; 
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7. perspectivar toda a ação cultural e suas tramas para um horizonte de 

relatividade; 

8. manter a tensão com a objetividade, distanciando dos “mitos” da 

objetividade; aferrando os vôos indômitos da subjetividade e imaginação à 

descrição da inteligência, em todo o processo; 

9. teorizar por sobre a prática, localizada espacial e temporalmente; não se 

deixando ofuscar pela sensação cartesiana do esgrimamento lógico. 

10. precaver-se, a todo momento, dos riscos das grande conclusões; 

11. ater-se ao mínimo, sem deixar-se conter pelo máximo; 

12. perscrutar os sentidos possíveis e a teia de significações que anima e 

estrutura um grupo, uma comunidade e seus indivíduos; 

13. não dissociar o estudo das diversidades de nossa própria condição humana, 

evitando fetichizá-las a tal ponto que elas, reificando o pesquisador, destitua-

o do significado ético-político inerente à nossa condição de pesquisadores e 

de compromisso com o mundo pesquisado e com as superfícies duras da 

vida. 

 

A etnografia propiciará uma observação mais acurada de como as famílias, da 

comunidade rural negra Mata Cavalo, estão estruturadas, como conduzem suas vidas. 

Ensejará ainda, "revelar" o significado cotidiano, nos quais as pessoas agem e, por outro 

lado compreender qual o sentido da escola e sua configuração particular, para essas 

famílias também particulares. O objetivo é documentar, monitorar, encontrar o 

significado da ação dos sujeitos sociais, bem como suas condições de vida, condições de 

moradia, seu legado cultural, entre outros. Os dados serão interpretados de forma que 

seja o mais representativo possível do significado que as próprias pessoas pesquisadas 

dariam à mesma ação, evento ou situação. No entanto, não me furtei de marcar minha 

posição, diante dos fatos, recorrendo a arcabouços teóricos por mim escolhidos. 

A opção por uma abordagem teórico-metodológica voltada mais para o campo 

da Antropologia se deu pelo fato de que essa abordagem oferece melhores ferramentas 

para entender as diferenças culturais ou a alteridade  de forma mais contextualizada no 

seu espaço geográfico, social, político, racial etc, o que amplia a percepção dos fatos a 

serem pesquisados. No caso desta pesquisa, a família e a escola poderão ser vistas de 

forma mais inteira, com todos os outros possíveis determinantes de seu contorno. André 
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(1997), ao falar da importância da abordagem antropológica na educação, afirma que a 

Antropologia no considerar a multiplicidade de significados presentes em dada situação, 

fez com que a investigação da prática pedagógica deixasse de lado o enfoque nas 

variáveis isoladas para considerá-las em seu conjunto e em sua relação dinâmica. 

Deslocou, assim, o foco de atenção das partes para o todo e dos elementos isolados para 

sua inter-relação.  

 

 

2.3 - Instrumentos de coleta dos dados  

 

• Questionário fechado 

• Entrevista 

• Observação 

O questionário foi aplicado em julho de 2005, em 186 unidades residenciais, do 

conjunto de 251 famílias hoje domiciliadas no quilombo, segundo o levantamento da 

Empresa de Energia do Estado. A necessidade do questionário se deve ao fato de que 

Mata-Cavalo não constitui uma unidade específica de pesquisa do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). As informações colhidas pelo Instituto ficam 

diluídas nos dados gerais do município de Nossa Senhora do Livramento, não sendo 

possível isolá-los. Como me interessei por conhecer as condições de moradia, 

economia, escolaridade, renda, tamanho das famílias e atividades produtivas entre 

outros, tomei a iniciativa de aplicar o questionário para contemplar tal objetivo. 

As entrevistas feitas foram semi-estruturadas e se dirigiram às diferentes 

categorias de pessoas, com finalidades diversas. Entre as categorias de pessoas 

pesquisadas estão: a) os mais velhos da comunidade, que tinham relatos importantes 

sobre a história do quilombo nos seus primórdios. Destaca-se o Sr. Mulato, o mais velho 

da comunidade, que, em 2007, tinha 102 anos; b) as pessoas mais influentes no 

quilombo (lideranças políticas, comunitárias e religiosas) com o intuito de conhecer as 

histórias mais recentes da comunidade; c) as professoras da escola, cuja finalidade foi 

apreender suas história de vida e suas percepção sobre a escola e sobre a escolarização; 

d) foram entrevistadas também 10 famílias, pais ou avós de alunos sobre suas história 

escolar, sobre a estruturação interna de suas famílias,  bem como suas expectativas e  
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investimentos em relação à escolarização dos filhos/netos; e) os alunos também foram 

entrevistados com o objetivo de apreender suas percepções a respeito da escola e suas 

histórias cotidianas. O quadro geral dos entrevistados ficou da seguinte forma: 

Categoria do informante Objetivo da entrevista Nº de informantes 

Os mais velhos Histórico antigo e atual  7 

Lideranças Informações gerais sobre a comunidade  6 

Professoras História de vida e educação  3 

Famílias Sobre sua família e educação 10 

Alunos Sobre a escola e seu cotidiano 23 

 Total de entrevistas: 49 

  

Alguns informantes foram entrevistados mais de uma vez para falar sobre temas 

diferentes, enquanto outros foram entrevistados até quatro vezes centrando-se no 

mesmo tema. Esse fato ocorreu em virtude da necessidade de preencher lacunas 

deixadas nas entrevistas anteriores ou para acrescentar informações antes não 

requeridas, que com o tempo pareceram-me importantes. Contribuíram também na 

pesquisa as conversas ocasionais que tive com vários moradores, inicialmente 

despropositadas em termos de pesquisa, mas que trouxeram contribuições importantes. 

As entrevistas foram todas gravadas e posteriormente transcritas, franqueadas a 

anuência solícita dos informantes. 

Foram observados e anotados as situações, comportamentos e sentimentos 

apreendidos nas vivências durante a estada no quilombo, nas visitas ocasionais e em 

eventos promovidos na comunidade, tais como festas e rituais religiosos, chá-de-panela, 

aniversário, mutirões. Observei também algumas aulas na Escola São Benedito, assim 

como também ministrei aulas durante três dias, com a finalidade de conhecer a escola e 

os movimentos que ali se desenham. 

  

Lancei mão também de recursos fotográficos não somente para ilustrar o texto, 

mas também como complemento das descrições. Não fiz pesquisa documental, recurso 

muitas vezes requerido pela etnográfica. A razão disso reside no fato de que os 

documentos mais relevantes já haviam sido levantados, submetidos a um tratamento 

analítico pela antropóloga Maria de Lurdes Bandeira (1992), para fins de elaboração do 
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Relatório Histórico Antropológico da comunidade. Assim, me vali desse material com a 

finalidade de cruzar com as informações históricas que me foram fornecidas por meio 

de relatos orais pelos moradores.  Em relação ao material impresso, analisei alguns 

livros didáticos utilizados na escola de Mata-Cavalo e o planejamento de ensino anual 

das professoras. O intuito dessas análises foi conhecer os saberes produzidos e em 

circulação na escola. 

 

No capítulo que se segue, farei a reconstituição histórica do quilombo Mata-

Cavalo, pinçando os fatos passados, como é rememorado e contado pelos protagonistas. 

Bem assim, descreverei sua configuração, como a encontrei no período pesquisado. O 

foco incidirá sobre o esgrimamento tenaz dos mata-cavalenses pela posse da terra e pela 

manutenção da vida no quilombo. 
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Capítulo III – Mata-Cavalo: sua história e sua gente 

  

 

Na elaboração deste capítulo, a etnografia realizada no Complexo Quilombo 

Boa Vida Mata-Cavalo1 procurou articular os modos de vida, a territorialidade, 

etnicidade e a história da comunidade, contada pelos próprios protagonistas. Ancorei-

me na observação e nos relatos de acontecimentos passados, próximos e atuais que 

permeiam a vida dos moradores tradicionais de Mata-Cavalo. Por igual, busquei fontes 

paralelas que pudessem comprovar as afirmações contidas nas entrevistas, 

principalmente o estudo documental desenvolvido na região pela antropóloga Maria de 

Lurdes Bandeira (1992). 

  

 A história do negro brasileiro, em particular das comunidades negras rurais, no 

que diz respeito à sua origem, ao seu passado, à sua existência presente, que nos são 

contadas por fragmentos, é prenhe de vida, repleta de histórias de lutas, resistências e 

negação da instituição escravista. As lutas e resistências vigoraram durante todo o 

tempo de escravidão e continuam até hoje, ainda que com outra configuração, com 

objetivos atualizados e mecanismos de luta adequados à sociedade moderna capitalista. 

  

No presente, a terra é o centro de existência e resistência dessas comunidades 

camponesas. Para os moradores da Comunidade Negra Rural Mata-Cavalo, a terra, 

longe de representar um bem econômico, é o lugar onde se situam os parentes, “a raça”, 

onde vige a memória, a tradição, onde se ordena o passado, o presente e o futuro. É um 

espaço de luta, de lágrimas, de sangue. É também um lugar de liberdade, de alegres 

festejos, de fé e continua sendo, como nos primórdios, o lugar de refúgio para os 

parentes escravizados pela exclusão dolorosa da cidade.  É onde o homem negro é 

identificado de modo individual, conhecido e reconhecido pela coletividade da qual faz 

parte. A terra é como um ser vivo, que de suas entranhas nascem novas vidas, cuja 

existência só faz sentido em referência a ela. A relação entre o negro e a terra está 

centrada em ritos, mitos, lendas e também em fatos. 

  

                                                 
1 Na tese, nomearei a comunidade apenas como Mata-Cavalo, como costumeiramente o quilombo é 
conhecido no Estado de Mato Grosso. 
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A terra de quilombo não é uma terra qualquer. É terra de negros, terra de 

pretos, terra dos troncos, terras ancestrais. É a terra da liberdade. São essas 

singularidades que demarcam a diferença entre as terras ocupadas pelos grupos negros e 

outros no mundo rural. São elas originárias da escravidão. Fortemente marcadas pelo 

componente étnico de suas gentes, o que faz da terra um lugar de pretos na visão dos 

moradores e dos demais das regiões. Nas páginas que se seguem, o leitor conhecerá 

mais de perto a que terra me refiro, quem são seus habitantes, o que fazem e como 

fazem. 

  

 

1.1 –  Passeio pela trilha que dá acesso a Mata-Cavalo 

 

 

Ao sair de Cuiabá e atravessar a cidade de Várzea Grande, chega-se ao Trevo 

do Lagarto, local que dá acesso às várias cidades interioranas de Mato Grosso. Aqui é 

preciso tomar a Rodovia Estadual-070, que liga Cuiabá e Várzea Grande à Rodovia-

060, que dá acesso ao município de Nossa Senhora do Livramento e, em seguida, à 

comunidade que tem por nome Complexo Quilombo Boa Vida Mata-Cavalo, mais 

conhecido apenas como Mata-Cavalo. 

  

 A medida que se percorre a BR-O70,  vão brotando novas paisagens: 

“pequenos arbustos, com troncos retorcidos – cerrado”. Nessa região mato-grossense, 

esta é a vegetação predominante, às vezes entremeadas por várzeas pantaneiras, 

principalmente em “tempos de chuva”. 

  

Nos meses de dezembro s fevereiro, as chuvas caem abundantemente, a 

vegetação se veste de verde, tudo parece alegre: animais, vegetação, as pessoas que 

passam pelo caminho. O ar destila suave fragrância de mato, de terra, de vida. O clima é 

fresco, quase frio, principalmente para os mato-grossenses acostumados às altas 

temperaturas climáticas. 

  

Nos meses de julho e agosto, a paisagem é bem outra. As chuvas cessam e o 

cerrado parece pobre e estéril. O levantar do sol afugenta rapidamente o leve frescor da 

manhã de verão, realçando o desolamento e a tristeza. O cheiro de fumaça paira no ar, 
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anunciando focos de queimada, episódio comum nesse período em Mato Grosso. Seria 

incêndio natural? Negligência de algum malfeitor? Ou a queima do roçado de lavoura? 

As três hipóteses são sempre possíveis. 

 

Ao meio-dia, o sol brilha intensamente, atinge um maior grau, dando a 

impressão de que tudo vai se derreter. Sob o asfalto se vê o calor tremular; os arbustos 

do cerrado parecem gemer de sede, sua cor é marrom e lembra o sertão. O gado em 

quantidade reduzida, que aparece pelo caminho, pasta capim seco. Vez ou outra solta 

mugidos que mais parecem clamor de socorro. Todavia, basta que a chuva caia por 

alguns dias para que essa savana desértica se transforme em jardim: o mato verdeja, os 

ipês florescem, o campo agreste se cobre de flores de diversas cores. 

                                                                                 

                     

Ilustração 1 – Cerrado no verão no tempo das chuvas                               Ilustração 2 – Cerrado no tempo da seca 

 

As fontes oficiais informam que o clima quente e subúmido é predominante na 

região. A seca persiste aproximadamente, por cinco meses, entre maio e setembro. O 

período de chuva tem sua intensidade máxima nos meses de dezembro a fevereiro. A 

temperatura média anual varia perto de 24°C, sendo a maior máxima 42°C, e a menor 0° 

C. (Ferreira, 2001). 

  

Percorrendo a Rodovia-070, as chapadas sem relevo, quando muito onduladas, 

deixam ver horizontes distantes. De vez em vez rebanhos de gado são vistos dentro dos 

cercados, pastando. A criação de gado é uma das vocações agropecuárias dessa região, 

além da agricultura. 

  

No período das chuvas, vez ou outra, é possível visualizar regiões pantaneiras, 

principalmente nas proximidades de Nossa Senhora do Livramento, onde predominam 

as gramíneas. Nos pequenos lagos, à beira do asfalto, avistam-se bandos de grandes 
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pássaros pantaneiros, tais como carcarás, urubus, garças, garças-reais, tuiuiús, formando 

pequenas ilhas boiando nos lagos. 

 

Alguns quilômetros adiante, ao deixar a BR-070 e entrar à esquerda, na BR- 

060, uma  placa anuncia o município Nossa Senhora do Livramento. Aqui é importante 

fazer uma parada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   Ilustração 3 -  Entrada para a BR 060 
 
 

 Livramento faz divisa com os municípios de Barão de Melgaço, Cáceres, 

Jangada, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande.2 É um 

município que possui, segundo os dados do IBGE (2000), 12.988 habitantes. Desse 

total, apenas 5.183 pessoas residem na área urbana. Portanto, a maioria da população 

vive na zona rural, distribuída em algumas grandes fazendas e pequenas propriedades de 

terra. 

  

A grande riqueza das pastagens nativas permite a criação bovina para corte e 

produção de leite. Em menor quantidade, tem-se a criação de caprinos, suínos, ovinos e 

aves. A lavoura permanente mais cultivada é a banana, por isso o livramentense é 

conhecido no Estado pela alcunha de “papa-bananas”. Plantam também lavouras 

temporárias, tais como o arroz, o feijão, a mandioca, a melancia e o abacaxi. 

  

Em Livramento, a economia é basicamente agrícola e pecuária, pouco 

capitalizadas e modernizadas. Na zona urbana, existem pequenos comércios de varejo, 
                                                 
2 Várzea Grande e Cuiabá constituem os principais locais de atração de migrantes de Mata-Cavalo. O  
bairro Cristo Rei, localizado em  Várzea Grande, foi fundado pelos negros de Mata-Cavalo. Por muito 
tempo esse bairro teve o nome de Capão do Negro. Os mata-cavalenses transplantaram para lá suas 
manifestações culturais: as festas de santo, os rituais de umbanda, a dança de congo e demais usos e 
costumes, tornando Cristo Rei um território negro. Em Cuiabá, Ribeirão do Lipa foi o bairro de destino de 
várias famílias. Ainda hoje, muitas delas continuam morando lá. 
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instituições administrativas do município, um hospital público, um posto policial, uma 

agência bancária, um departamento do INCRA, um banco de financiamento rural, 

algumas empresas industriais, entre elas, a de manufatura de arroz, a de produção de 

ração para animais, a de extração e beneficiamento de madeira, bem como lojas de 

material de construção e de roupa. 

  

É uma cidade caracteristicamente lenta, cerimoniosa e curiosa. A presença de 

um automóvel estranho causa alvoroço: os olhares se espreitam, os pescoços se alongam 

na tentativa de descobrir quem é o visitante. Basta que um deles tenha conhecimento de 

quem é o visitante e o que faz ali, que imediatamente todos os outros interessados 

tomam posse da informação. 

  

Livramento é uma cidade relativamente antiga. Sua fundação data de 1730, mas 

o início do povoamento se deu entre 1726 e 1727. Segundo os registros históricos, os 

bandeirantes paulistas foram os primeiros a chegar à região, motivados pela riqueza, 

sobretudo do ouro. 

                                           

                                    
                                                 Ilustração 4 – Vista panorâmica da avenida  

                                                             principal de Livramento 

  

Descobertas as minas de ouro em Livramento, deu-se início ao grande fluxo de 

viajantes para o povoado, que passou a abrigar comerciantes, pecuaristas e muitos 

escravizados. Segundo Bandeira (2002), fontes documentais registraram grande 

população de escravizados não africanos superior aos africanos em Livramento, entre 

1804-1883. Eram esses, majoritariamente crioulos (filhos de africanos nascidos no 

Brasil). Dentre os africanos, destacam-se os Bantu (Benguela, Congo, Angola, 

Cabinda), os Sudaneses (Mina e Nagô) e os Islamizados Haussá. Segundo Bandeira (op. 
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cit.), é o trabalho escravizado que propicia o vigor de Livramento no decurso do século 

XIX. 

 

 Hoje, a população de Livramento continua formada predominantemente por 

negros. Os dados estatísticos do IBGE (2000) atestam que 39,67% dos moradores são 

pretos e 39,44% são pardos. Portanto, agregando essas duas categorias, 79,11% da 

população é negra.  O historiador Ferreira (2001: 452), ao descrever as características 

raciais da população de Livramento, tece este comentário: 

 

O caldeamento das raças brancas e negras não ocorreu com intensidade, 

permanecendo as duas de modo mais puro que em outras regiões. Por 

esse costume, a sociedade apresenta características múltiplas, qualidades, 

defeitos, modismos de linguajar nitidamente locais, diferentes de outras 

comunidades locais e regionais. 

 

De fato, os livramenteses, assim como os mata-cavalenses, mantêm uma 

distinção na cor, embora não sejam homogeamente negros. Possuem um linguajar 

diferenciado em relação às outras regiões mato-grossesses, bem como um sotaque 

marcadamente distinto. 

  

Sodré e Dantas (1995), na sua dissertação de mestrado, constatou que em 

Livramento há uma rígida ordem racial hierarquizada em três categorias de cima para 

baixo. Na primeira categoria, encontra-se o segmento branco; na segunda e na terceira, 

apesar da diferenciação que possa ocorrer, alojam-se os negros. A categoria 

intermediária é composta pelos mulatos. Mas os não-brancos são vistos genericamente 

como negros. Pertencer a certas famílias e ser branco significa gozar de prestígio social 

e, como elite, participa de uma esfera vantajosa do social. No entanto, conforme a 

autora, a diferença racial é um critério de estratificação mais importante que o de classe. 

  

Outro dado chama a atenção na dissertação realizada por Sodré e Dantas. Em 

Livramento, a principal via de branqueamento, ainda hoje, reside na associação da 

pessoa do negro às famílias brancas de grande prestígio social, seja por criação, seja por 

agregação, seja por apadrinhamento. A relação de convivência do negro nessas famílias 
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o leva a ser respeitado pelos outros e, por outro lado, a se sentir numa situação de 

suposta superioridade dentro de seu grupo social. 

  

Livramento é a cidade mais próxima, a comarca a qual pertence Mata-Cavalo. 

É onde os mata-cavalenses fazem empréstimo para produção rural, resolvem suas 

questões bancárias, recebem aposentadoria; compram alimentos, roupas e  ferramentas 

para trabalho, negociam seus produtos, tais como farinha, melado, doce, cana-de-

açúcar; obtêm atendimento médico e dentário. É o lugar onde seus filhos e netos 

estudam o ensino médio; é também onde moram muitos de seus parentes. A presença de 

quilombolas em Livramento é constante. Normalmente, só vão a Várzea Grande ou a 

Cuiabá quando em Livramento não há solução para determinados problemas seus. 

  

Apesar da convivência cotidiana dos mata-cavalenses em Livramento, eles 

nunca foram bem aceitos nem bem vistos pelos Livramenteses e vice-versa. Nas visitas 

que fiz aos órgãos públicos de assuntos rurais, saúde, educação e prefeitura à procura de 

mapas e outros documentos, ouvi várias insinuações que põem em dúvida o direito dos 

moradores de Mata-Cavalo às terras que pleiteiam. Aqueles vêem estes como 

oportunistas e os acusam de estarem tentando usurpar terras que não seriam deles. Ouvi 

afirmações de que os mata-cavalenses seriam também relaxados, descuidados e 

acomodados, além de outras narrativas depreciativas e preconceituosas. 

  

Os moradores de Mata-Cavalo, por sua vez, guardam experiências amargas da 

relação com os livramenteses, sobretudo em relação aos brancos, que remontam a 

décadas atrás. Inúmeros casos de discriminação racial e maus tratos são relatados: 

proibições de entrar na igreja, de participar de festas, sobretudo de dançar no salão 

principal. Há relatos de arbitrariedade praticados pelos policiais de Livramento que os 

prendiam sem motivos aparentes, apenas por “preconceito de cor”. No entanto, as 

narrativas mais dolorosas se atêm ao fato de alguns prefeitos, de gestões anteriores, 

serem responsáveis pela expropriação das terras de Mata-Cavalo ou de apoiarem outros 

grandes fazendeiros a fazer o mesmo. Tudo isso com a conivência do cartório e de 

policiais nas questões que envolvem emissão de documentos, expulsão, prisão, 

espancamento e outras atitudes do gênero. Isso podemos conferir no depoimento abaixo: 
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Até pôco tempo quando tinha festa em Livramento, o branco 

dançava na sala e os negro dançava fora da sala, ou não dançava, 

ficava só olhando. Hoje em dia até que melhorô, já dança tudo 

mundo junto, preto cô branco, branco cô preto. Mas ainda tem 

preconceito (Profa. Lúcia). 

 

Como constatou Martins (1996), em sua pesquisa na comunidade negra rural 

em Cafuza/RS, a aliança entre poder público, principalmente polícia, juízes, cartórios, e 

o poder econômico atravessou décadas e, ainda hoje, causa dano às comunidades negras 

rurais. No caso de Livramento, há indícios dessa aliança, e são evidentes também os 

danos causados pelo uso arbitrário do poder público.  

 

No entanto, o prefeito que administrava o município, no período da pesquisa, 

se mostrava simpático à luta dos mata-cavalenses pela terra, embora pouco contribuísse 

para resolver as questões fundiárias existentes, bem como, para promover políticas 

públicas voltadas para a melhoria de vida das pessoas. Esta rejeição tem efeitos 

espaciais, ao segregar os negros em um local sem infra-estrutura digna, mas também 

tem um desencadeamento social que traduz o não-reconhecimento  da legitimidade da 

atuação do grupo.  

  

Retomando à Rodovia Estadual 060, em direção a Mata-Cavalo, percebe-se 

que a vegetação se altera um pouco. Além de o cerrado tornar-se mais espesso, com 

árvores de copas mais altas, começam também a aparecer as palmeiras de buriti, de 

babaçu, de bacuri, de bocaiúva. Espécies de vegetação importantes para os quilombolas, 

tanto para alimento como para a construção de suas casas. Alguns quilômetros adiante, 

aproximadamente a 10 km distantes de Livramento, encontra-se o marco que delimita as 

terras do Quilombo Boa Vida Mata-Cavalo: um pneu de trator pintado de branco. 
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Ilustração 5: Palmeiras do babaçu e bocaiúva                                  Ilustração 6 – Pneu que demarca a terra do quilombo 

  

É preciso deixar o asfalto, tomar estradas que dão acesso às moradias dos mata-

cavalenses. Os mais privilegiados moram na beira do asfalto. Os demais estão 

localizados a vários quilômetros adentro, a cujas casas só é possível chegar  a pé ou a 

cavalo. Andando por essas estradas de chão, nos meses de chuva, a lama toma conta, a 

capoeira ladeia as estradas não dando espaço para possíveis manobras de automóvel. No 

tempo da seca, o poeirão se levanta, ou o chão torna-se compacto, criando ondulações 

que fazem trepidar os pneus do automóvel. Em alguns trechos, o cascalho torna a 

estrada escorregadia e perigosa. 

   

A Rodovia-060 prossegue no sentido de Poconé3, cortando as terras de 

quilombo quase ao meio. As terras do quilombo estão divididas politicamente por 

Associações de Produtores Rurais, assim ordenados, no sentido de Livramento - Mata-

Cavalo: a região de Aguassu, em seguida Ourinhos,  depois Mata-Cavalo de Cima, 

Mata-Cavalo de Baixo, Mutuca, seqüenciada por Capim Verde (vide mapa). Cada área 

tem seu próprio presidente. Entretanto, há uma Associação Geral que congrega todas as 

demais. Esta, localiza-se em Mata-Cavalo de Baixo, cuja presidente é Dona Tereza. 

  

 

 1.2 – Mata-Cavalo e sua memória histórica: O que contam os mais velhos 

 

  

A memória dos mata-cavalenses sobre a origem de sua comunidade tem como 

marco o ano de 1883. Ano em que seus descendentes escravizados receberam de sua ex-

                                                 
3 Próxima cidade após Mata-Cavalo, aproximadamente a 40 km distante desta. Foi uma das cidades que 
recebeu grande quantidade de migrantes de Mata-Cavalo, especificamente nos momentos de expropriação 
e expulsão sofridas por estes.  
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senhora, Dona Anna da Silva Tavares, uma carta de doação das terras. Como afirma o 

próprio mata-cavalense: 

 

Gente mas véia contava assim, que a sinhuria ficô viúva, 

sozinha, os iscravo que guiava ela, ajudava ela, o nome dela 

era Ana da Silva Tavares. Aí, quando entrô a liberdade [Lei 

Áurea], ela doô esta sesmaria para os iscravo que permaneceu 

coela, porque muitos com a liberdade foi embora. Ela fez isso 

pros  iscravo tomá conta da fazenda e dela, até ela morrê. Aí 

ela ficou aqui, comeno na mão dos iscravo, até morrê (Sr. 

Mulato, 100 anos). 

 

Dona Tereza conta que, depois da Liberdade, “os iscravo foro saino, ino 

imbora do sítio, diz que a sinhuria ficô chorano.., e alguns iscravo ficaro cô dó da 

sinhuria e resolvêro ficá no sítio e a terra foi dada presses iscravo  que permaneceu 

aqui”. 

 

A bondade da senhora Ana da Silva Tavares, segundo Dona Tereza, era 

reconhecida por todos os escravizados das fazendas vizinhas, por propiciar-lhes uma 

vida menos penosa, por isso a localidade tem hoje o nome de Boa Vida Mata-Cavalo4. 

Segundo a informante: 

 

O pessoar daqui, a sinhuria, por mais de ruim que fosse dizem 

que era boa. Dizem que do Carcará [outra fazenda próxima] que 

era ruim, batia muito nos escravo e mandava matá. Aqui tinha 

vez que os escravo levava só surra, não matava. Aí quando um 

sinhorio  falava que ia vendê um negro, ele já pedia: não me 

manda prá Carcará, quero ir pra Boa Vida. Diz que todo os negro 

queria vim pra cá. Por isso que aqui ficô coesse  nome de Boa 

Vida  (Dona Tereza, 68 anos). 

  

                                                 
4 Segundo depoimentos, a região recebeu o nome de Mata-Cavalo porque nas principais entradas da 
fazenda, onde hoje situa a comunidade, havia mata-cavalo, ou mata-burro como é chamado em algumas 
regiões do Brasil. mata-cavalo ou mata-burro é uma espécie de ponte sobre o córrego, construído de 
madeiras justapostas com grandes frestas entre uma madeira e outra, para evitar que animais atravessem. 
Caso  tentem atravessar, têm suas pernas quebradas. 
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Segundo o imaginário mata-cavalense, foi a bondade da senhoria que justificou 

a permanência dos escravizados na fazenda após a Lei Áurea. Seu Mulato, na época da 

entrevista, 2005, com 100 anos completos, é o membro mais velho da comunidade, e 

um dos descendentes mais antigos de um desses escravizados para quem a terra foi 

doada. Segundo Seu Mulato: 

 

Sô descendente de escravo. Meu pai e minha mãe era filho de 

escravo. Meu pai já nasceu livre, mas a mãe e o pai dele [avó e 

avô de seu Mulato], nasceu e morreu no cativero. Minha mãe 

ainda nasceu no cativero... ela era mas veia que meu pai. Mamãe 

nasceu na riligião do cativero, na Lei do Ventre Livre (Seu 

Mulato – 100 anos). 

  

 Pesquisa documental realizada por Bandeira (1992) revelou que, em 

1864, Ricardo José Alves Bastos, esposo da Dona Anna Tavares, depois de tornar-se 

enfermo, fez um testamento aberto, no qual, ao testemunhar que não tinha filhos com 

sua mulher, institui–a herdeira universal do remanescente de seus bens. Declara deixar, 

por morte da mulher, para Francisco José da Silva (os documentos não deixam claro se 

este herdeiro seria branco ou escravizado), o sítio e a sesmaria Boa Vida com as 

benfeitorias. Os escravizados ficam para servir Dona Anna “e com o falecimento da 

mesma, passam a gozar de plena liberdade, como se de ventre livre nascessem”.5 

  

Na qualidade de testamenteira, aos 15 dias do mês de setembro de 1883, Dona 

Anna da Silva Tavares registra no cartório de Livramento escritura ratificando o 

testamento de seu marido, afirmando “... ser possuidora de uma parte do ribeirão 

denominado Mata-Cavalo, com suas vertentes”, e faz a doação dessa parte da sesmaria 

Boa Vida “... a seus escravizados, inclusive aqueles que se libertarão por ocasião do 

inventário do seu marido6”. 

  

A doação de terra a escravizados parece revelar um paradoxo que estaria no 

fato de representar, pelo menos em vista da historiografia mais recente sobre escravidão, 

a negação das premissas de que um sistema baseado no trabalho negro forçado 

                                                 
5  Livro de Notas do Cartório de Livramento, n.4. 1872-1875. fl 25, 25v, 26 e 26v. (apud Bandeira, 1992). 
6. Livro de Notas do cartório de Livramento, s/n. 1883-1884. s/fl: documento de 15/09/1883. (apud 
Bandeira, 1992). 
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postularia, como fundamental e exclusivo, a propriedade da terra aos senhores brancos. 

Mas, concretamente, ela parece ressuscitar a imagem do “bom senhor” ou da “branda” 

escravidão brasileira de uma historiografia mais antiga.  

 

No entanto, Carlos Vogt e Peter Fry, na obra A África no Brasil: Cafundó7 

(1996), revelam em suas pesquisas nos quilombos da região de Sorocaba, Estado de São 

Paulo, ter encontrado 14 testamentos de doação de terra e outros bens a escravizados8, 

entre elas o do quilombo Cafundó. Também recolheram depoimentos similares aos dos 

mata-cavalenses que oscilam entre as imagens do bom senhor e do senhor malvado.  

 

Entretanto, após pesquisa detalhada dos testamentos, os referidos autores 

concluíram que o paradoxo seria apenas aparente, isto é, que as doações teriam uma 

lógica, mesmo dentro de uma visão sistêmica da escravidão. Mais precisamente, suas 

pesquisas indicaram que:  

 

a) existiria uma política por parte dos senhores visando transformar seus 

escravizados em “dependentes”. Isto é, ofereciam-se condições de estabilidade 

(favoráveis à formação de família), a proteção devida aos menores e 

eventualmente o prêmio de alforria, ou a liberdade com propriedade, em troca, 

presume-se, do trabalho e da “submissão”. Era uma forma de negociar, de 

premiar escravizados, sobretudo por “bons comportamentos”; 

 

b) as doações não aconteciam quando o testador estava preocupado em 

garantir o bem-estar de um cônjuge ou herdeiro, ou seja, na maioria dos casos de 

doação, o testador “não tinha para quem deixar”, não tinha cônjuge (eram 

solteiros ou viúvos), nem filhos, sejam reconhecidos ou legítimos, nem 

ascendentes sobreviventes; 

                                                 
7 Cafundó é uma comunidade rural quilombola, situada a 150 quilômetros de São Paulo, onde vivem 
aproximadamente 80 pessoas predominantemente negras. É conhecida por ser o único povoado negro do 
Brasil que fala uma “língua secreta”.  Essa língua utiliza um léxico de origem banto – e tem um papel  
estruturador de importância fundamental para a sobrevivência da comunidade. (Carlos Vogt e Peter Fry, 
1996). 
8 Não surpreende, nas pesquisas bibliográficas por mim realizadas, encontrar inúmeros casos de 
Comunidades Negras Rurais (CNR), em praticamente todos os Estados brasileiros, formadas a partir de 
terras doadas pelos escravagistas aos seus escravizados ou ex-escravizados. Como CNR Casca, CNR 
Teixeira e CNR Aguapé localizadas no Rio Grande do Sul; CNR Rio das Rãs na Bahia; CNR São José e 
CNR Campinho da Independência  no Rio de Janeiro; CNR Alcântara  e CNR de Santa Rosa dos Pretos 
no Maranhão; CNR Mato do Tição em Minas Gerais;  CNR Mata-Cavalo em Mato Grosso, entre outros. 
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c) os casos em que, mesmo tendo parentes, o testador doa terras e outros bens 

a escravizados, ocorrem quando aquele mantém algum laço estreito de 

afetividade, ou como amásio ou de paternidade com as pessoas beneficiadas9.  

  

As pesquisas de Carlos Vogt e Peter Fry (1996) sobrelevam ainda que as 

“grandes” concessões de propriedade com liberdade refletiam uma política de domínio, 

elaborada no embate entre senhor e escravizado, presente no cotidiano de ambos. A 

promessa do prêmio pelo comportamento desejado estava ligada à ameaça de punição: o 

cancelamento da promessa, a revogação dos prêmios já concedidos e, no limite, a 

violência, para aqueles que não observassem o código senhorial. Essa política 

provavelmente era bastante eficaz no controle dos comportamentos, senão 

necessariamente na formação das consciências, justamente porque estava ligada à 

estratégia de criar condições estáveis de família. 

 

No caso de Mata-Cavalo, o testamento deixa claro, assim como os 

depoimentos, que o casal escravocrata, Ana Tavares e seu marido não tinham herdeiros, 

mas não há clareza, no documento, quanto a outras motivações que os fizeram doar as 

terras a seus escravizados. No entanto, os depoimentos registram também certa 

negociação entre escravizados e escravocratas: “vocês cuida de mim até eu morrê”. Em 

troca, recebem a terra. 

 

É importante destacar que a própria existência de numerosos quilombos, desde 

o princípio do século XVIII, conforme Guimarães (1996), é suficiente para recusarmos 

as surradas teses de escravidão suave; da relação harmônica entre senhores e 

escravizados; e da aceitação, por parte dos escravizados, de sua condição. Essa 

perspectiva de análise, mais uma vez, abala o mito da passividade do negro diante da 

                                                 
9 Carlos Vogt e Peter Fry observam, ainda, a partir de suas pesquisas, na região de Sorocaba- SP, que tais 
doações beneficiaram poucas pessoas, pois uma minoria de senhores de escravizados deixavam 
testamento. Suas pesquisas sugerem que a maioria dos libertos e libertandos beneficiados ganhou imóvel 
de pequeno valor ou mediano. Contribuía a isso, certamente, o fato de que nem todo possuidor de 
escravizados ou todo doador era proprietário abastado. Além disso, normalmente os escravizados ou 
libertos que recebiam legados não eram as únicas pessoas beneficiadas. E, nesse caso, a doação era 
dividida entre vários ex-escravizados, o que provavelmente implicava uma herança pequena, ou apenas 
razoável, para cada legatário. Por outro lado, alguns escravizados recebiam propriedade com seus direitos 
de posse bastante cerceados (somente de usufruto da propriedade durante a vida dos beneficiários, por 
exemplo) ou com título bastante precário. 
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escravidão e nos permite aprofundar a compreensão do escravizado na condição de 

sujeito histórico e localizá-lo como agente da luta de classes no âmbito da sociedade que 

tem por base a escravidão. 

 

Segundo Clovis Moura (1988), na maioria das vezes, a luta dos escravizados, 

no Brasil, não foi um simples espocar inconseqüente de uma malta descontrolada de 

desordeiros que investia contra tudo e contra todos, a fim de satisfazer instintos baixos 

ou intenções inconfessáveis. Esses escravizados tinham por objetivo derrotar 

militarmente seus senhores. Para isso, estabeleciam planos de ataque, muitas vezes 

demonstrativos de alguma perícia, e que, somente por fatores que os escravizados não 

controlavam, essas investidas deixaram de surtir efeitos mais sérios. Alguns dos povos 

africanos que vieram para o Brasil eram grandes guerreiros na África e para aqui 

trouxeram sua experiência militar, aplicando-a em bem da libertação de si próprios e de 

seus irmãos de infortúnio. 

 

Ressalta-se que, de acordo com as pesquisas de Guimarães (1996), houve certo 

número de lideranças políticas negras, desde o início do século XVIII, que tiveram 

papel fundamental na existência dos quilombos. São escravizados que se projetaram 

como líderes e executaram tarefas fundamentais, como convencer outros escravizados a 

fugir, servir de guia para os novos quilombolas, fazer articulação entre os vários 

quilombos e negociar alimentos, ouro, diamante com brancos livres e até com grandes 

proprietários escravistas. Ainda houve outros cujo, papel era não fugir, ficar na casa-

grande ajudando outros a fugir e servir de informante sobre possíveis planos de ataque e 

busca do senhor branco ao quilombo. 

  

Em síntese, inúmeros estudos atualizados apontam que os escravizados negros, 

apesar da força e do poder institucional da escravidão, sempre reagiram diante da 

submissão e da opressão, criaram comunidades alternativas estruturadas política e 

economicamente, forjaram espaços complexos e originais de ações políticas, 

perseguiram insistentemente a alforria, bem como algum grau de autonomia na 

produção, investindo na criação de laços de família. Enfim, lutaram desesperadamente 

pela liberdade.  
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Homens e mulheres implementaram inúmeras ações cotidianas, cujos feitos e 

nomes a História oficial quase nunca registrou. No entanto, conseguiram, de certa 

forma, abalar os pilares nos quais a sociedade escravagista se encontrava apoiada, 

forçando-a a criar mecanismos de negociação e métodos “menos violentos” de 

coerção10. Entre as conquistas obtidas, pode-se citar a concessão de um pedaço de terra 

onde os escravizados pudessem tirar seu sustento, constituir família, ou a possibilidade 

de obter a carta de alforria, caso fossem considerados pelo senhor como “dedicados”11.  

 

Os quilombos contemporâneos, a exemplo de Mata-Cavalo, mesmo tendo 

origens diferentes das do século XVIII, e estando economicamente empobrecidos, 

conservam o mesmo espírito de luta. Organizados em associações e pautados na lei, 

implementam ações sociais na esperança de conquistar um dia a liberdade imparcial, o 

respeito, o reconhecimento, enfim a dignidade humana. 

 

 

1.3 - O destino da terra doada 

 

Tomaro a terra de papai e jogaro nós pra Cuiabá preso, fiquei por 

lá, fui pro exército, trabaiei. Saí daqui com 12 ano, mas vortei 

com 29 ano de idade, porque tenho amor no lugar onde nasci, 

criei. Estou aqui nessa luta até hoje (Seu Tomaz, 75 anos). 

 

 O depoimento do Seu Tomaz, morador de Mata-Cavalo, demonstra a 

experiência violenta de expropriação territorial pela qual passaram os moradores do 

quilombo, entre os períodos de 1890 a 1950, momento em que fazendeiros principiaram 

por comprar ou grilar propriedades em Mata-Cavalo. Aproveitaram-se fato de os negros 

não terem suas terras legalizadas, “por não sentirem necessidade ou por não 

conseguirem arcar com os custos, ou por desconhecerem os trâmites burocráticos 

                                                 
10 É importante ressaltar que as iniciativas e as sutis conquistas dos escravizados diante da instituição 
escravocrata não habilitam a desviar da compreensão desta como brutal, benigna e exploradora, e nem de 
sua força e de seu poder como instituição, sistema econômico e estrutura fundamental da organização 
social. E, por outro lado, sabe-se que as lutas dos escravizados pela melhoria de vida foram também 
usadas pelos senhores para atingir suas metas. 
11 Sobre as formas de resistência do escravizado negro diante da instituição escravocrata, ver em: 
Schuartz, Stuart, Escravizados, roceiros e rebeldes (2001); Reis, João José e Gomes, Flávio dos Santos 
(orgs.) Liberdade por um fio: Histórias dos Quilombos no Brasil (1996); Clóvis Moura, Rebeliões da 
Senzala (1988). 
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necessários à titulação de suas terras” (Moura, 2001: 8). Inescrupulosamente, os 

fazendeiros encetaram a expandir suas cercas, a impedir que os antigos moradores 

plantassem ou criassem animais e a cercear a livre circulação dos mesmos dentro do 

quilombo. Pressionados, alguns moradores não tiveram outra saída a não ser mudar de 

Mata-Cavalo. Alguns conseguiram adquirir um pedaço de terra, no lugar onde sempre 

moraram, para que pudessem aí permanecer. Foi o caso do Seu Mulato: 

 

O finado Friderico comprô um pedaço de terra aqui. Aí ele 

começô falá: aqui vocês num pode criá gado, os seu não pode 

passá nessa terra, a terra é minha, e tal e coisa... Então nós 

compramo ôtra lá em baxo no Brumado, aqui memo na terra do 

quilombo. Depôs Friderico quis vendê esse pedaço aqui, nós 

compramo dele e vortamo. 

 

Conforme Bandeira (1992), na década de 1930, integrado ao projeto da 

Marcha para o Oeste, Mato Grosso passou a redefinir seu processo de reorganização do 

espaço. Estruturava-se novo modelo de cidade, implantado, principalmente, na capital 

do Estado. Na zona rural, a terra passa a ser ressignificada como bem de valor, de 

capital/dinheiro, revestia-se de novos preços e de novos donos. No bojo desse 

processo, a territorialidade negra de Mata-Cavalo foi duramente atingida, sofrendo 

uma ofensiva de grilagem que encontrou a comunidade despreparada para reagir, uma 

vez que, esta sempre valorizou o direito consuetudinário como instrumento suficiente 

para dirimir dúvidas sobre limites de terra ou resolver conflitos. 

 

Conforme depoimentos, a expulsão dos negros de Mata-Cavalo, se efetivou 

entre 1943 e 1944. A prepotência dos grileiros era exercida por toda a área de modo 

autoritário e violento. Estes arregimentavam seus jagunços que, armados, passaram a 

aterrorizar os antigos ocupantes das terras. Foram poucas as famílias que resistiram às 

ofensivas traduzidas, muitas vezes, em violência: destruição de plantação, queima de 

casas, tortura física e até mortes. 

 

Os moradores de Mata-Cavalo que não resistiram a esse processo tiveram 

destinos diversos: grande parte migrou para bairros periféricos de Cuiabá e Várzea 
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Grande, outros se mudaram para Poconé, Nossa Senhora do Livramento e outros sítios 

nos arredores. 

  

A partir de 1980, com a redemocratização e com a discussão para a elaboração 

da Constituição Federal de 1988, e as reivindicações em torno da proposta de 

legitimação das terras dos remanescentes de Quilombo, os negros foram incentivados a 

retomar suas terras em Mata-Cavalo. Esse retorno ocorreu por compra ou por 

assentamento não legalizado. 

  

Em 1997, após luta acirrada do Movimento Negro local e em cumprimento ao 

disposto no artigo 6812 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, da 

Constituição Federal, formaram-se grupos de trabalho compostos por técnicos da 

Secretaria do Estado da Cultura, por representantes do grupo União e Consciência 

Negra (GRUCON - MT), pela Fundação Cultural Palmares13 e pela comunidade de 

Mata-Cavalo, os quais desenvolveram estudos sociocultural e histórico-antropológico 

da comunidade, a fim de verificar se a área se enquadrava na categoria remanescente de 

Quilombo. O relatório classificou a área como tal, com base na definição da Associação 

Brasileira de Antropologia (ABA)14. 

 

A partir da reivindicação pelo direito à terra, os quilombolas viram surgir a 

necessidade de formar uma organização que pudesse ostentar caráter jurídico. Essa 

demanda emergiu de exigências dos órgãos públicos como requisito para que a terra 

pudesse ser titulada. Com o respaldo de diversos movimentos sociais, simpáticos às 

suas causas, o grupo dos moradores fundou e registrou a Associação de Produtores 

Rurais, em 2000. A partir daí a luta adquiriu um caráter institucional, mas, por outro 

                                                 
12 O artigo 68 do Ato dos Dispositivos Constitucionais Transitórios Federal, de 1989, dispõe: "Aos 
remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos". 
13 A Fundação Cultural Palmares foi instituída pela Lei n° 7.668, de 22 de agosto de 1988, vinculada à 
Secretaria da Cultura da Presidência da República, com sede e foro no Distrito Federal. Tem como 
finalidade promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos de influência  negra na 
formação da sociedade brasileira. Entre outros, seus objetivos estão o de “realizar a identificação dos 
remanescentes, proceder ao reconhecimento, à delimitação e à demarcação das terras por eles ocupadas e 
conferir-lhes a correspondente titulação” (Sundfeld, 2002). 
14  Segundo a ABA, remanescente de quilombo é “toda comunidade negra rural que agrupe descendentes 
de escravizados vivendo da cultura de subsistência, onde as manifestações culturais têm forte vínculo com 
o passado”. (Associação Brasileira de Antropologia, apud Andrade, 1997:47). 
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lado, gerou inúmeros conflitos locais como conseqüência da hierarquização das pessoas, 

próprio de toda e qualquer sociedade. 

    

Nesse mesmo ano, a comunidade Mata-Cavalo foi reconhecida formalmente 

como remanescentes de quilombo e recebeu o título de domínio, emitido pelo Governo 

Federal, através da Fundação Cultural Palmares15. Se, por um lado, o reconhecimento 

oficial dos moradores, como donos da terra, representou o acesso a determinadas 

prerrogativas e direito, por outro não significou o fim dos conflitos com os fazendeiros 

que da mesma forma a reivindica, pois, até os dias atuais (2007), a comunidade não tem 

a posse do título definitivo das terras e continua a sofrer ameaças de subtração e 

expropriação. Essa situação tem gerado insegurança e angústia nos moradores. Vivem 

cotidianamente o medo de novas expulsões. Por isso, muitos não plantam, não criam 

animais, outros não se encorajaram em levar a família para lá. Esse fato aduz uma 

conseqüência grave, pois contribui para a situação de pobreza, de falta de alimento, de 

uma renda que propicie viver dignamente.  

 

Até 2007, final da pesquisa, os posseiros ainda continuavam sendo 

proprietários da documentação oficial das terras. Aguardavam indenização do Estado 

para desocupá-las. Alguns ainda tentavam manter seus títulos, outros resolveram ficar 

ao lado dos quilombolas. No entanto, os ocupantes tradicionais denunciavam a 

degradação ambiental da terra a eles deixadas, provocadas principalmente por garimpos, 

cujas conseqüências são acentuadas fendas, erosões, áreas inteiras formadas por 

pedregulho e, portanto, impróprias para o cultivo do solo. Além de haver uma extensa 

área formada por pasto, atividade que torna a terra improdutiva por muitos anos, 

segundo revela a quilombola: 

 

                                                 
15 As normas e procedimentos para atribuir título definitivo às terras de quilombo são os seguintes: 
primeiro, procede-se ao reconhecimento das terras de quilombos (após perícia antropológica e histórica 
do local),  depois a delimitação da área de pertencimento; em terceiro a demarcação. Esta etapa fica a 
cargo do INCRA; nos casos de incidência de títulos de propriedade particular sobre as terras demarcadas,  
procede-se à desapropriação mediante pagamento de indenização para os proprietários dos títulos. 
Atualmente, essa etapa tem ficado a cargo do INCRA em cooperação com a Fundação Cultural Palmares. 
Em seguida, procede-se à emissão do título (pela Fundação Cultural Palmares) e, finalmente, o registro 
imobiliário do título em favor dos remanescentes do quilombo,  no cartório do Estado, onde o quilombo 
está localizado.  Mata-Cavalo já passou pelo processo de reconhecimento, delimitação, demarcação, já 
recebeu o título de domínio da Fundação Cultural Palmares. Nos dias de hoje, aguarda que os fazendeiros 
sejam indenizados pelo Estado, desocupem as terras, para finalmente ter o título definitivo registrado no 
cartório do Estado de Mato Grosso. 
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Pra dizê que trabalhava na terra eles derrubaro os mato e 

plantaro pasto. Agora grande parte da terra vai ficá improdutiva 

durante muitos ano porque o capim prijudica a terra, na terra que 

pranta capim não serve pra roça (Gonçalina, 27 anos). 

  

Andando pelas terras de Mata-Cavalo, nas áreas que ainda se encontram 

ocupadas pelos fazendeiros, é fácil confirmar as denúncias dos moradores. As terras são 

muito mal aproveitadas, pois os pastos são abundantes, muito superior à quantidade de 

animais existentes. A degradação do solo também é evidente.  

 

A configuração atual do quilombo Mata-Cavalo é resultante de um processo de 

reocupação das terras ocorrido mais acentuadamente em 1996. Os relatos sobre como os 

herdeiros retornaram para suas terras, ou como ficaram sabendo dos direitos que tinham, 

têm inúmeras versões.  

 

Alguns moradores afirmam que foi o Senhor Nazário Sarat da Silva (falecido 

em novembro de 2004), que, motivado pela invasão de um fazendeiro à sua terra, em 

1995, e  tomando conhecimento do artigo 68 da Constituição Federal e do Artigo 33 da 

Constituição Estadual, fomentou um movimento que culminou em um requerimento à 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, de um levantamento técnico de Mata-

Cavalo, para a emissão do título definitivo da terra para as famílias negras descendentes 

dos antigos ex-escravizados, moradores da localidade. Em 1996, através de um 

movimento organizado, os líderes começaram a convocar pelo rádio os descendentes 

das famílias a quem a terra fora doada. O critério de identificação utilizado foi o de 

parentesco. Mediante os documentos de doação encontrado no cartório, foi possível 

localizar os descendentes que tinham direito.  

  

No entanto, as lideranças envolvidas no processo de organização da 

reocupação não tiveram nenhum apoio de especialistas nessa identificação. Hoje, um 

grupo de moradores denuncia a existência de algumas famílias que não têm ligação com 

os herdeiros negros da terra, mas que a ocupam com apoio de familiares, ou seja, por se 

tratar também de parentes de esposo ou esposa de quilombola. Essas questões ainda têm 

gerado muitas polêmicas entre os moradores. 
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A organização para o retorno dos herdeiros negros à terra contou com a ajuda 

de outros Movimentos Sociais, os quais deram sustentabilidade material e intelectual - 

entre eles o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, não ligados ao MST. 

Algumas das famílias desse movimento acabaram permanecendo nas terras do 

quilombo, em 2007 ainda aguardavam serem removidos pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária ( INCRA) para outra localidade. 

 

Segundo o cadastro do INCRA, realizado em novembro de 2004, tinham posse 

da terra, em Mata-Cavalo, 418 famílias Quilombolas. Destas, 355 famílias constavam 

nas listas oficiais apresentadas pelas associações16 e 63 dessas famílias não figuravam 

em nenhuma das listas apresentadas. Os que não integravam a lista, possivelmente 

seriam essas famílias que ocupavam as terras ilegalmente, por não serem quilombolas. 

Veja no quadro a distribuição das famílias por Associação: 

 

                                                        Quadro 1 – Número de famílias por Associação Rural 
Associação Constam na lista  Não constam na lista Total de Cadastro 
Associação de Pequenos 

Produtores Rurais de Mata-Cavalo de 
Cima 

57 0 57 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais de Ponte da Estiva  
(Fazenda Ourinhos)  

28 7 35 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais da Ventura Capim 
Verde 

20 1 21 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Aguassu de 
Cima 

53 3 56 

Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de  Mutuca 

66 4 70 

Associação de Pequenos 
Produtores Rurais de Mata-Cavalo de 
Baixo 

131 48 179 

TOTAL 355 63 418 
 
 

É importante assinalar que não são todas as famílias que estão morando 

definitivamente no quilombo.  Como já foi dito anteriormente, a situação de insegurança 

causada pela não-titulação da terra tem desencorajado alguns a fixar suas moradias no 

                                                 
16 As associações de cada área, a priori, ficaram responsáveis por cadastrar cada família herdeira e enviar 
a lista para o INCRA, porém, em virtude do fato de várias famílias terem ficado fora dessa lista e terem 
reclamado seus direitos, o INCRA decidiu fazer novo levantamento. 
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local. Segundo levantamento feito pela empresa de Energia do Estado, existem hoje 

apenas 251 famílias domiciliadas nas terras do quilombo. 

 

A comunidade de Mata-Cavalo é formada por casas residenciais, uma igreja 

pentecostal (Assembléia de Deus), construída de palha (paredes e teto), dois terreiros de 

umbanda, a igreja católica que funciona também como uma sala de aula, duas escolas, 

uma de alvenaria, localizada na região de Mutuca, e outra construída de palha, 

localizada na região de Mata-Cavalo de Baixo. Somem-se ainda, três bares. Um deles, 

além de vender cachaça e cigarro como os outros dois, vende também alguns produtos 

de consumo básico, tais como arroz, óleo, sal, açúcar e fósforo. 

 

           

      Ilustração 7 – Igreja Assembléia de Deus                                        Ilustração 8 – Igreja Católica/ sala de aula 

 

 

 

1.4 - Territorialidade 

 

 

A posse de terras em quilombo, ao longo da história, sempre teve como 

característica o uso comum. Conforme Munanga (2001), o uso comum da terra era 

praticado na África, “tanto entre os nagôs como entre os bantos (...) a terra pertence aos 

habitantes da aldeia e só temporariamente o indivíduo detém a posse da terra que 

cultivou”. 

  

Em Mata-Cavalo, a apropriação é feita de duas formas: particular e comum. 

Cada um possui seu lote, cujos limites são respeitados por todos. No entanto, o título é 

único, emitido em nome jurídico da Associação dos Produtores Rurais de Mata-Cavalo. 



 74 

O uso dos recursos da terra é de direito de todos, na qualidade de membro da 

comunidade. Esta pertinência dá direito à circulação pelas áreas de pesca, caça, coleta 

de mel, de frutos silvestres e demais produtos vegetais. A plantação da lavoura também 

pode ser feita em lotes de propriedade de outros: “desde que tivé acordo entre os dono, 

ou se a terra não fô ocupada pelo dono”.O uso rotativo das terras é comum, 

normalmente dentro de uma mesma rede de parentesco, embora possam participar 

pessoas não diretamente pertencentes à família Dona da terra. 

 

A concepção de propriedade comunal da terra condiciona os modos de 

organização do trabalho, “que não se apóia nas unidades domésticas stricto sensu, mas 

na teia de relações sociais estabelecidas na localidade” (Carvalho e Doria, 1995).  

 

No entanto, o processo de expulsão das terras que obrigou os quilombolas a 

migrar para a cidade, teve conseqüências de levar parte delas a um  rompimento com os 

laços objetivos de suas próprias raízes históricas e culturais. Esses fatos mudaram o 

modo de fazer, de pensar e de dar significados às ações coletivas. Dessa forma, a 

maioria das famílias de novos estabelecidos revela dificuldade de compreender e de 

aceitar a forma de titulação única das terras. Estes acham que “os mais forte de dentro 

do quilombo sempre qué controlá os mas fraco”. E acham que os títulos individuais 

propiciam maior liberdade a cada família proprietária, sobretudo mais liberdade “de 

prantá e de construí onde quisé”. 

 

Percebe-se que essa preocupação é, exclusivamente, das pessoas que nasceram 

na cidade e perderam o contato com as tradições dos negros quilombolas, os quais 

sempre fizeram o uso comum da terra. A interculturalidade, ou seja, o contato com a 

cultura capitalista dominante que estimula e reforça o individualismo, incorporado por 

essa parcela da população, tem gerado conflito com aqueles moradores mais antigos que 

valorizam a tradição. São vários os momentos em que há o confronto entre essas duas 

lógicas distintas, a urbana e a  rural quilombola. 

  

Os mais antigos não questionam o fato de o título ser comum, mas o reconhece 

como uma das formas de respeitar as tradições, assegurando assim uma identidade 

própria. Para eles, essa é uma forma de garantir a existência do quilombo por mais 



 75 

tempo, pois com um título comum “ninguém pode vendê seu pedaço. As geração 

vindoras vai tê suas terra garantida”. E o Estado terá mais um patrimônio cultural. 

 

A Fundação Cultural Palmares, órgão responsável pela titulação das terras, não 

tem dúvida de que a emissão de um título coletivo é que se coaduna melhor com as 

características dos grupos que serão beneficiados do direito de propriedade concedido. 

A emissão de título coletivo permite às comunidades quilombolas manter a forma 

tradicional de explorar a terra, bem como a maneira pela qual  tradicionalmente se 

organizam. “Tal preservação dos valores culturais e organizacionais do grupo é 

necessária, e se impõe pela Constituição Federal”17 (Sundfeld, 2002). 

 

 

1.5 - Condições socioeconômicas em Mata-Cavalo 
 
 
 

O objetivo desta seção é descrever e analisar o contexto social e econômico da 

população de Mata-Cavalo: emprego, renda, faixa etária, escolaridade etc. Parte da 

compreensão de que o grupo deve ser analisado dentro de seu contexto de existência 

material que diz muito sobre sua constituição subjetiva.  

 

Por falta de dados oficiais sobre as condições socioeconômicas dos moradores 

de Mata-Cavalo pelo fato de o IBGE não considerar a área como unidade de pesquisa, 

apliquei um questionário com o objetivo de elucidar as reais condições em que vivem os 

moradores de Mata-Cavalo. 

  

O questionário foi aplicado em 186 unidades residenciais, considerando que, 

atualmente, no quilombo, há 251 domicílios efetivos, segundo o levantamento feito, em 

2005, pela empresa de eletricidade do Estado de Mato Grosso. O universo abrangido 

                                                 
17  Os artigos 215 e 216 da Constituição impõem ao Estado o dever de proteger as manifestações das 
culturas negras brasileiras. Estas medidas colocam os territórios onde esses segmentos étnicos 
desenvolvem suas atividades culturais, de trabalho e de moradia como patrimônio Cultural Brasileiro: “O 
estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional” (Art.215, parágrafo 1º). 
 “Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos” (Art. 216, parágrafo 5º). (Constituição Federal de 1988, in Sundfeld, 2002).  
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pela pesquisa representa 74,50% do total da população que mora oficialmente em Mata-

Cavalo. Seguem os resultados: 

 

Os moradores do quilombo se identificam como pequenos produtores rurais 

manuais. Entre os produtos cultivados estão: a banana, a mandioca, o milho, o arroz, a 

batata-doce, a cana-de-açúcar, o feijão, a abóbora e o cará. A cultura agrícola de Mata-

Cavalo se caracteriza como de subsistência. Da população da amostra, 48,13%  plantam 

ou criam pequenos animais exclusivamente para consumo. E 51,87%, vendem o 

excedente. Os produtos mais comercializados são  milho, abacaxi,  mandioca, farinha, 

abóbora, banana, doce, rapadura, ovos e galinha. A comercialização dos produtos é feita 

normalmente em Santo Antônio do Leverger, nas feiras de Cuiabá e de Várzea Grande,  

ou é vendida nos próprios domicílios para pessoas que vão até a comunidade comprar. 

A produção da mandioca e da farinha é bastante importante para a sobrevivência dessas 

famílias. Algumas têm a farinha como a única fonte de renda. Criam pequenos animais 

como galinha, porco, pato, peru. Outros criam cavalos para transporte e algumas poucas 

cabeças de gado. 

 

A maioria dos homens trabalha para si, e um percentual pequeno presta serviço 

temporário em lavouras de terceiros dentro do próprio quilombo ou em outros sítios 

vizinhos. Há também os que trabalham na cidade de Cuiabá, Várzea Grande ou 

Livramento. Estes últimos representam 14,43% da amostra, e entre as principais funções 

que ocupam estão a de eletricista, pedreiro, servente de pedreiro, guarda, auxiliar de 

serviços gerais e mecânico de automóveis. Doutro lado, as mulheres que trabalham fora 

do quilombo (em Livramento, Cuiabá e Várzea Grande) somam 13,90%. As principais 

atividades que desenvolvem, ei-las: empregada doméstica, diarista, faxineira, lavadeira, 

passadeira e manicura. Grande parte delas desenvolve jornada tripla: trabalha em casa, 

na roça e na cidade. 

 

As moradias, no mais das vezes, são construídas de palha, piso de chão batido 

ou taipa: paredes de barro, cobertura de palha. Estes tipos somam 88,77% da amostra. 

Possuem de um a três cômodos; a mobília se resume a camas, armário de tábuas para 

guardar vasilhas, caixotes com roupas, fogão à lenha. Do total, 5,88% são construídas 

de madeira e cobertas com telha de amianto com dois ou três cômodos, também com 

pouca mobília. Apenas 5,34% são de alvenaria, com 5 a 9 cômodos. Algumas dessas 
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casas eram sedes de fazendas, foram construídas pelos antigos posseiros das terras, mas 

hoje são ocupadas pelos quilombolas. 

 

        

Ilustração 9 – Casa de palha                                                                        Ilustração 10 – Casa de barrote vista de dentro 

 

As condições higiênicas e sanitárias estão entre outras agravantes à qualidade 

de vida dos moradores. Das 186 unidades residenciais pesquisadas, apenas cinco têm 

água encanada, banheiro, vaso sanitário e chuveiro. A maioria busca água no rio ou no 

poço.  Aqueles que moram próximo ao poço artesiano comunitário têm o “privilégio” 

de poder recorrer a ele e apanhar água para beber. Entretanto, poucos têm acesso a água 

potável, fato que compromete suas condições de saúde, principalmente a das crianças. 

Até 2005, apenas onze famílias desfrutavam de energia elétrica. Estes são os que 

moravam próximo à Rodovia, em condições de arcar com o custo da instalação. 

 

Em 2006, o projeto “Luz no Campo” chegou à comunidade, mudando 

significativamente a vida de alguns moradores. A satisfação foi geral, por poderem 

desfrutar de água gelada, carne fresca etc. Todavia, muitos não conseguiram a 

instalação de energia, pois a obra fora embargada, principalmente para aqueles que 

estavam localizados em áreas onde os fazendeiros se esforçam por manter sua posse.  

 

Na comunidade não há posto de saúde, e até em 2005 não havia agente de 

saúde comunitário. Quando a população necessita de algum tratamento médico ou 

dentário, é necessário deslocar-se para o município de Nossa Senhora do Livramento de 

ônibus, cuja passagem custava nessa época cinco reais. Para uma comunidade 

praticamente sem renda, esse custo é significativo. Para a população que mora longe da  

Rodovia, as dificuldades ainda se agigantam de modo significativo.  
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Veja o quadro dos principais problemas da comunidade, citados pelas 186 

pessoas que responderam ao questionário da pesquisa: 

 

                                                           Quadro 2 – Problemáticas levantadas na comunidade 

Problemas Nº  % Ordem de prioridade 

Falta de energia elétrica 157 84,40 1º 

Falta de regulamentação da terra 156 83,87 2º 

Falta de moradia adequada 127 68,27 3º 

Falta de posto de saúde 126 67,74 4º 

Falta de água encanada 76 40,86 5º 

Falta de segurança (posto policial) 65 34,94 6º 

Falta de telefone público 53 28,49 7º 

Ameaça de fazendeiro 44 23,65 8º 

Falta de escola até o 2º grau 27 14,51 9º 

Falta de emprego 25 13,44 10º 

Falta de apoio governamental 20 10,75 11º 

Despejo (expropriação) 16 8,60 12º 

Transporte escolar 16 8,60 12º 

Falta de poços artesianos 11 5,91 13º 

Falta de saneamento 7 3,76 14º 

Falta de estradas 6 3,22 15º 

Falta de financiamento para produção 6 3,22 15º 

Falta de creche 5 2,86 16º 

Falta tudo 4 2,15 17º 

Outros 13 - 18º 

 

 

Na época da aplicação do questionário (2005), a comunidade ainda não havia 

sido contemplada com o projeto “Luz no Campo”. Independentemente de, que a partir 

do ano de 2006, essa reivindicação, ter sido parcialmente atendida, não deixei de 

apresentar esse dado, por expressar o maior desejo da comunidade o qual sinaliza, de 

sua vez, uma mudança de mentalidade das pessoas do campo. Não que a energia elétrica 

não seja importante para elas, mas é curioso ser essa a principal reivindicação diante de 

outras tantas necessidades até mesmo vitais ao homem rural. Essas necessidades a que 

me refiro, foram citadas apenas uma ou duas vezes, como trator comunitário, farinheira, 

curso sobre manejo da terra e uma escola mais bem estruturada. 
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Como se vê no quadro, a falta de titulação da terra é o maior problema 

enfrentado pela comunidade. No bojo desse problema, estão outros que incomodam a 

população, tais como o medo de despejo e a ameaça de fazendeiros. Em segundo plano 

está a falta de moradia adequada. Num primeiro momento da pesquisa, vários colegas 

me questionaram se esses tipos de casa existentes na comunidade não seriam uma forma 

cultural de morar. Os dados respondem que não. Eles desejam casas de alvenaria, com 

instalações hidráulicas, sanitárias, mais seguras e confortáveis. O que pode ser 

questionado é se estaria ocorrendo um fenômeno de urbanização na mentalidade rural. 

Talvez, o caso de Mata-Cavalo, se explique pelo fato de que a maioria dos seus 

habitantes seja egresso de bairros urbanos, ou também pela proximidade geográfica 

entre o quilombo e a cidade. 

 

Outra reivindicação da população, aparentemente inusitada, é com relação à 

segurança, posto policial. Se compreendermos o contexto de violência por que passam, 

tais como despejo, ameaça de fazendeiros, citado por um número expressivo de pessoas, 

percebemos que a reivindicação procede. A comunidade se sente desprotegida diante 

dos insultos que se tornaram comuns no local. Vez ou outra os capatazes dos 

fazendeiros matam os animais dos quilombolas, envenenam poços de água, ateiam fogo 

nas casas ou nas plantações. Pior que isso:  as vítimas não têm a quem se queixar. 

                   

O rendimento mensal, por unidade doméstica, varia em torno de menos de 

meio a dois e meio salários mínimos. É o que se pode verificar nos dados que se 

seguem: 

                                                                                         

Quadro 3- Renda familiar     

Renda familiar Nº % 
menos  de meio salário mínimo 38 20,43 
meio a um salário mínimo 67 36,02 
 Um e meio a dois salários mínimos 71 38,17 
dois salários mínimos e meio 10 5,37 
Total 186 100 

 

 

Os 20,43%, que declararam renda menor que meio salário mínimo, vivem 

basicamente da Bolsa-Escola que os filhos ou netos recebem. O valor varia entre R$ 30 

e R$ 90 reais; estes declararam que contam também com ajuda de familiares para sua 
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subsistência. Os 36,02%, que recebem meio a um salário mínimo, são majoritariamente 

os aposentados e os que se dedicam à roça, à fabricação de produtos para a subsistência 

e venda.  Os 38, 17%, que recebem de um e meio a dois salários mínimos são os 

funcionários do governo, aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 

cujo casal recebe o benefício e alguns que trabalham em empresas privadas nas cidades 

próximas. Os 5,37%, que recebem até dois salários mínimos e meio são aposentados por 

tempo de serviço no Estado. 

 

É importante destacar que, mesmo as famílias que recebem um salário mínimo 

ou mais, não significa isso que gozem de melhor bem-estar em relação aos demais com 

renda menor. Dentro de uma rede familiar extensa, onde filhos, netos, irmãos, tios, entre 

outros, se encontram desempregados, ou mesmo impossibilitados de trabalhar, ou por 

motivo de velhice ou doença, necessário se faz, pelas regras culturais da comunidade, 

partilhar com estes o rendimento. Esse fato desenha na comunidade um padrão 

acentuado de igualdade na pobreza. 

 

Os dados evidenciam que o trabalho manual, de baixa qualificação social e 

pouco rentável é o lugar destinado à grande maioria dos trabalhadores de Mata-Cavalo. 

Conforme Hasembalg (1999), um dos déficits de mobilidade dos negros para os níveis 

mais elevados da estrutura ocupacional se relaciona a processos discriminatórios que 

operam nas fases anteriores ao ingresso no mercado de trabalho, ou seja, na falta de 

oportunidade de escolarização. 

 

Guimarães (2002) refuta as afirmações vigentes de que o negro ocupa posições 

inferiores em quase todos os espaços da estrutura social em decorrência de seu histórico 

de escravizado. Embora tenha um cerne de verdade, escamoteia alguns problemas 

graves: primeiro, isenta as gerações presentes da responsabilidade pela desigualdade 

atual; segundo, oferece uma desculpa fácil para a permanência das desigualdades; 

terceiro, deixa sugerido que os diversos têm buscado corrigir, gradualmente tais 

disparidades. Às vezes, esses argumentos são explícitos entre os economistas, ao 

afirmarem que é preciso que a economia cresça para que os problemas sociais se 

resolvam naturalmente. 
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Em Mata-Cavalo, bem assim entre os negros e pobres, de forma geral existe o 

que Hasembalg e Silva (1992) denominam de “ciclo cumulativo de desvantagem”. As 

estatísticas aclaram que não apenas o ponto de partida dos negros é desvantajoso 

(herança do passado escravista), mas, em cada estágio da competição educacional e no 

mercado de trabalho somam-se novas discriminações que aumentam tal desvantagem. 

As desvantagens do negro não são decorrentes apenas do passado, mas são ampliadas 

no tempo presente, por força de discriminações cotidianas. 

 

Diversos estudos têm apontado, que no Brasil, o fator racial está diluído numa 

série de características pessoais, ou nas diversas “marcas” que o ser negro carrega, 

como disse Oracy Nogueira (1985). Essas características não correspondem aos 

modelos estéticos e comportamentais eleitos como requisito para ocupar certos espaços 

profissionais ou sociais na sociedade brasileira. 

 

A posição socioeconômica dos moradores de Mata-Cavalo é ilustrativa do 

lugar que os pretos e pardos ocupam na estrutura social do Brasil contemporâneo, 

realidade por muito tempo justificada como conseqüência da escravidão. Contudo, as 

pesquisas recentes indicam claramente que, na verdade, negros e brancos enfrentam 

diferentes oportunidades na estrutura sociais, resultantes da contínua operação de 

princípios racistas de seleção social, confinando parcela dessa população à base da 

hierarquia social. 

 

A pobreza vivida pelas famílias de Mata-Cavalo não é um fato isolado em 

relação a outras comunidades quilombolas brasileiras. Em pesquisa realizada pelos 

Ministérios do Desenvolvimento Social, da Agricultura, da Saúde, da Educação, do 

Desenvolvimento Agrário, pela Secretaria Especial para Política de Promoção da 

Igualdade Racial e pela Fundação Cultural Palmares, indica que, em 126 quilombos, 

(86,11% do total das comunidades identificadas até 2002)  predominam famílias que 

tinham, em 2003, uma renda de, no máximo, dois salários mínimos por mês. Na 

população brasileira, a proporção é menor: 32,71% dos domicílios vivem nessa faixa de 

renda, de acordo com a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2003.  

 

O rendimento dessas famílias, como as de Mata-Cavalo, vem principalmente 

de transferências de recursos públicos, como aposentadoria (fonte de renda familiar em 
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126 comunidades quilombolas, ou 87,50% do total) e programas sociais (48, ou 

33,33%). No Brasil, apenas em 73 cidades há mais de 30% da população dependente de 

transferências de verbas governamentais.  

Segundo o SICAB (Sistema de Informações das Comunidades Afro-

Brasileiras, 2003), apesar de a agricultura ser a atividade principal de boa parte das 

comunidades, 129 locais abrigam pessoas que passam fome. Em 27 comunidades, a 

fome atinge todas as pessoas do núcleo;  em 55, a grande maioria. O problema é 

atribuído à insuficiência da produção local para garantir a alimentação da população.  

A maior dificuldade de produção em Mata-Cavalo, conforme os moradores, 

atribui-se: a) a não-titulação das terras pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), o que gera insegurança, pois ainda temem despejo, 

desapropriação; b) os lotes de uso individual ainda não foram demarcados e a iminência 

da presença dos órgãos responsáveis os deixa na expectativa de, a qualquer momento, 

precisarem mudar para outra parte do quilombo; c) para grande número de idosos e 

mulheres chefes de família que dependem do próprio trabalho, a falta de tecnologia 

apropriada para os serviços mais pesados da roça, os torna impotentes; d) a falta de 

financiamento rural para plantio, criação de animais entre outros; e) falta de preparo 

para o trabalho no campo, principalmente para os novos estabelecidos, ou seja, para 

aqueles que nasceram e cresceram na cidade e, portanto, não aprenderam a trabalhar 

com a terra. 

Como se pode constatar na tabela abaixo, o índice de analfabetismo e a baixa 

escolarização são bastante elevados em Mata-Cavalo. Os chefes de família e cônjuges 

que responderam ao questionário têm entre 14 e 100 anos. Verifica-se que, entre eles, 

40,54% são analfabetos e 46,19% não completaram o ensino fundamental. Destaca-se 

que 30% dos que têm ensino fundamental incompleto estudaram até a quarta série e, 

possivelmente, são analfabetos funcionais. Apenas 0,66%, ou seja, duas pessoas em um 

universo de 301 concluíram o ensino superior. Como resultado temos uma população 

formada por uma maioria de analfabetos e semi-alfabetizados. 

 

                                                                                          Quadro 4 – Índice de escolaridade 

Escolaridade de chefes e cônjuges Nº % 
Analfabeto 122 40,54 
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Fundamental incompleto 139 46,19 

Fundamental completo 3 0,99 

Médio incompleto 25 8,3 

Médio completo 8 2,66 

Superior incompleto 2 0,66 

Superior completo 2 0,66 

Total  301 100 

 

 

As duas pessoas com curso superior completo estudaram numa faculdade 

particular de Várzea Grande, e outras duas que ainda estão em processo de formação 

são as professoras do quilombo. Como elas mesmas afirmaram, enfrentam muitas 

dificuldades, entre elas ter que arcar com o alto custo de uma faculdade privada. Entre 

os obstáculos enfrentados pelos que não completaram as quatro primeiras séries estão a 

falta de escola na zona rural, a necessidade de trabalhar desde pequeno ou a proibição 

dos pais. Essas pessoas têm em comum uma história de analfabetismo genealógica, que 

tende a se reproduzir pelas gerações futuras. 

 

Bourdieu (1998) afirma que há uma correlação direta entre renda e 

escolarização: “capital cultural em estado incorporado”, ou seja, a formação escolar e os 

diplomas correspondentes têm grande peso na estratificação por renda, à medida que 

estes estabelecem a correspondência entre capital cultural e o valor em dinheiro que o 

portador de determinada trajetória escolar pode conseguir no mercado de trabalho. 

 

Dessa forma, há um circulo de sobredeterminações: indivíduo sem ou com 

pouco “capital em estado incorporado” tende a ocupar as posições mais mal-

remuneradas e desqualificadas do mercado de trabalho. Por outro lado, conforme 

demonstra esta tese, é exatamente nas famílias com menores rendimentos que a taxa de 

escolarização das crianças é menor e, portanto, futuramente tendem a ocupar as 

posições profissionais de menor rentabilidade. 

 

Este capítulo permitiu compreender o processo histórico de Mata-Cavalo, 

enraizada na história da escravidão, com o tempo, os grupos familiares foram alvo de 

desapropriação, conflitos e desagregação. Implementaram luta durante todo o processo 
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para se manterem em seu espaço e foram praticamente vencidos. Hoje, com a terra 

reconquistada, direcionam sua luta para a efetivação dos direitos formais à terra e pela 

sua reconstituição como grupo. 

 

No próximo capítulo, farei a descrição e análise das principais fronteiras 

culturais e identitárias mantidas ou recriadas pela comunidade, em meio ao processo 

histórico vivido de esfacelamento do grupo, que teve como conseqüência uma 

reconstituição conflituosamente híbrida, empobrecida, marcada por novos conflitos 

intragrupais e também por novas acomodações. Isso dá a Mata-Cavalo um contorno 

singular em sua configuração e desafia os pesquisadores a compreender a categoria 

Quilombo Contemporâneo e a sutileza de sua distinção em relação à concepção de 

quilombos tradicionais. 
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Capítulo IV -  Identidades e Culturas em Mata-Cavalo. 

 

 

“Os antropólogos simplesmente terão que aprender a 

compreender diferenças mais sutis, e seus textos talvez se 

tornem mais sagazes, ainda que menos espetaculares” (Geertz, 

2001: 68). 

 

Neste capítulo, descreverei alguns traços da cultura e da identidade dos 

moradores de Mata-Cavalo, com vistas a compreender a maneira como as relações 

sociais, as significações e representações do mundo são conduzidas por meio deles. 

Busco explorar, recorrendo a esses traços, os diferentes processos envolvidos na 

geração e manutenção de fronteiras identitárias e culturais da comunidade.  

 

Ao colocar em epígrafe o fragmento de Geertz (2001), quis chamar a atenção 

para um posicionamento teórico que traduz um pensamento antropológico atual a qual 

procura renovar as abordagens tão comuns a autores que fundaram a concepção 

tradicional dominante nas ciências sociais e na Antropologia (sobretudo na segunda 

metade do século XIX), sobre as diferenças humanas.  

 

Estes autores buscavam compreender as sociedades tradicionais, localizadas 

em áreas exteriores à civilização européia e norte-americana: ameríndios, negros, 

melanésios etc. Os olhares que espreitavam sobre esses povos eram invariavelmente 

etnocêntricos, racistas e preconceituosos. Os relatos produzidos se faziam valer pelo 

espetáculo descritivo, pela perplexidade dos “pesquisadores” “civilizados” diante dos 

“selvagens”, “primitivos” e, mais tarde, “sociedades simples”, “longínquas” como estes 

os denominavam. O interesse maior parecia ser de reafirmar a “superioridade” de si por 

meio da suposta “inferioridade” do “outro”.  

 

A razão de ser da epígrafe traduz, ainda, nas cargas de significado o que os 

conceitos da diferença traziam consigo nesse período e o que elas significam no 

presente. Por outras palavras, a distância entre “o nós e os outros”, 

contemporaneamente, está cada vez menor. Como diz o próprio Geertz (2001): “o 

contraste cultural entre as variedades humanas está [cada vez mais] suavizando”.  
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Isso exige dos pesquisadores um reeducar de olhares a fim de enxergar as 

diferenças culturais mais sutis, uma vez que o “selvagem”, “o primitivo”, “sociedades 

simples”, no que diz respeito a povos e culturas não existem mais. As trocas culturais 

estão cada vez mais acentuadas, diluindo as demarcações de espaço e tempo, bem como 

tornando as fronteiras culturais e identitárias cada vez menos nítidas, ainda que ativas e 

persistentes. 

 

“O mundo está em pedaços”, afirma Geertz (2001). Estamos diante de um 

padrão muito mais pluralista de relações entre os povos do mundo. Contudo, sua forma 

ainda é vaga e irregular, feita de retalhos, ameaçadoramente indeterminada. Entre as 

várias razões do esfacelamento do mundo apontadas pelo autor, estão as crescentes 

tensões internas de muitos países, surgidas de migrações culturalmente discordantes em 

larga escala, o aparecimento de movimentos religioso-políticos armados e apaixonados 

em várias partes do mundo, e o despontar de novos centros de poder, que só fizeram 

contribuir para o sentimento generalizado de inconstância e incerteza (p.192-3). 

 

A conseqüência é um esgarçamento generalizado do mundo com que, de 

repente, nos vemos confrontados. O esfacelamento de coesões maiores, ou que assim 

pareciam, em coesões menores, ligadas entre si de maneira incerta, tornou difícil 

relacionar as realidades locais com as globais (Idem: 193). 

 

A realidade nos induz à consciência de que existe uma diversidade acentuada 

dentro daquilo que costumamos ver como unidade. Os conceitos integradores e 

totalizantes, que por muito tempo foram usados para organizar as idéias sobre culturas -  

“tradição”, “identidade”, “religião”, “ideologia”, “sociedade” ou “povo”, por exemplo- 

não dão mais conta da multiplicidade de categorias que existem no interior de cada um 

desses conceitos. Diante disso, afirma Geertz (2001), o que precisamos não é de idéias 

grandiosas, nem abandono completo de idéias sintetizadoras. Precisamos é de modos de 

pensar que sejam receptivos às particularidades, às individualidades, às estranhezas, 

descontinuidades, contrastes e singularidades. “Num mundo estilhaçado, devemos 

examinar os estilhaços” (p.193). 
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Stuart Hall (2002), no livro “a identidade cultural na pós-modernidade”, dá 

atenção especial aos efeitos dessas mudanças - que ele discute pelo viés da globalização 

- do mundo moderno e seus efeitos nas identidades tanto globais como locais. Uma das 

questões de seu texto, importante na discussão da identidade e da cultura é: as 

identidades estão sendo homogeneizadas? 

  

Segundo Hall (idem), esse é um falso dilema, pois responder sim seria 

simplista, exagerado e unilateral. O autor aponta três contratendências diante dessa 

idéia: 1) ao lado da tendência à homogeneização global, há também uma fascinação  

com a diferença e com a mercantilização da etnia e da alteridade. Assim, ao invés de 

pensar o global como substituindo o local, seria mais acurado pensar em nova 

articulação entre o global e o local; 2) a homogeneização global das identidades é 

improvável porque a globalização é desigualmente distribuída ao redor do globo, entre 

regiões e entre diferentes estratos da população dentro das regiões; 3) a direção do fluxo 

da globalização é desequilibrada e continuamente propensa a produzir relações 

desiguais de poder cultural entre o Ocidente e o resto do mundo.   

 

Segundo o autor, a globalização tem, sim, o efeito pluralizante sobre as 

identidades, produzindo uma variedade de possibilidade e novas posições de 

identificação, tornando-as mais políticas, mais plurais e mais diversas. Por outro lado, 

menos fixas, unificadas ou trans-históricas (Hall, 2002: 87). Porém, seria errôneo falar 

em desaparecimento cultural por meio  da assimilação e da homogeneização. 

 

As identidades em si, para Hall (Idem), respondem a esse processo pluralizante 

de formas contraditórias: ou apelam para a “tradição”, tentando recuperar sua pureza 

anterior e recobrir as unidades e certezas que são sentidas como tendo sido perdidas, ou 

gravitam pela “tradução”, ou seja, aceitam que as identidades estão sujeitas ao plano da 

história, da política, da representação e da diferença e assim compreendem ser 

impossível que elas sejam outra vez unitárias ou puras. 

 

O conceito de tradução, segundo Hall (2002), engloba aquelas identidades que 

atravessam e intersectam as fronteiras naturais, composta por pessoas que foram 

dispersadas para sempre de sua terra natal. Contudo, essas pessoas retêm fortes vínculos 

com seus lugares de origem e traços de suas culturas: gostos, linguagens, histórias 
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particulares pelas quais foram marcadas, mas sem a ilusão de um retorno ao passado. 

Elas são obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente 

serem assimiladas por elas e sem perder completamente sua identidade. 

 

Stuart Hall  faz suas análises na perspectiva da migração entre países, mas seus 

conceitos explicam satisfatoriamente outros processos de deslocamento de grupos e 

pessoas que migram para outros espaços geográficos: da zona urbana para rural e vice-

versa; de um Estado para outro dentro de um mesmo país, de uma cidade para outra 

dentro do mesmo Estado, de um bairro para outro etc. Em todos esses casos haverá, por 

mais sutil que seja, trocas culturais e necessidade de negociar identidades, tanto quanto 

maior for a diferença entre o local de origem e o novo.  

 

Essa ótica de interpretação é imprescindível para compreender os quilombos 

contemporâneos, entre eles Mata-Cavalo, pois a compreensão das identidades, assim 

como das culturas presentes, depende de uma observação acurada e cuidadosa, como 

poderá ser mais bem compreendida nas páginas que se seguem. 

 

4.1 - Quilombo contemporâneo: ressignificando conceitos 

 
 
A etimologia do termo quilombo, também chamado de mocambo, terra de 

pretos em algumas regiões do Brasil, conforme Munanga (2001), é de origem bantu1, 

grafado originalmente com K: kilombo. O autor afirma que surgiu no século XVI no 

continente africano, especificamente na área cultural bantu, enfeixando povos de 

diferentes regiões entre Zaire e Angola. O quilombo africano em seu amadurecimento - 

que se deu no século XIX - se tornou uma instituição política e militar transétnica. Era 

aberta a todos, sem distinção de filiação a qualquer linhagem. Ao integrarem a 

instituição, os membros eram submetidos a dramáticos rituais de iniciação que os 

retiravam do âmbito protetor de suas linhagens e os integravam como co-guerreiros num 

                                                 
1 Bantu é uma expressão que designa uma área geográfica contígua e um complexo cultural dentro da   
África negra. É uma palavra herdada dos estudos lingüísticos ocidentais. Os estudiosos das línguas 
faladas no continente africano ao fazerem os estudos comparativos dessas línguas, a partir dos modelos 
das línguas indo-européias, classificaram-nas em algumas famílias principais, entre as quais a família 
bantu. A mesma palavra passou a identificar os povos que falam essas línguas enquanto um complexo 
cultural ou civilizatório, em virtude da contigüidade territorial e dos múltiplos contatos, mestiçagens e 
empréstimos facilitados pela proximidade geográfica entre eles (Munanga, 2001: 23). 
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regimento de super-homens invulneráveis às armas dos inimigos. A formação de 

quilombo se tornou prática em vários países  africanos, cujas ações foram responsáveis 

pela criação de vários Estados nacionais. 

 

Conforme o mesmo autor, pelo conteúdo, o quilombo brasileiro é, sem dúvida, 

uma cópia do quilombo africano reconstruído pelos escravizados para se oporem a uma 

estrutura escravocrata, pela implantação de uma estrutura política em que se encontram 

todos os oprimidos. Na versão brasileira, escravizados, revoltados, organizavam-se para 

fugir das senzalas e das plantações. Imitando o modelo africano, eles transformaram 

esses territórios em espécie de campos de iniciação à resistência, abertos a todos os 

oprimidos da sociedade: negros, índios e brancos, prefigurando um modelo de  

democracia plurirracial que o Brasil ainda está a buscar.  

 

Não por coincidência, o quilombo dos Palmares, construído também no século 

XVI, mantinha uma formação política muito parecida com a da África. Segundo 

Munanga (2001), a presença e o significado de quilombo no Brasil têm a ver com 

alguns ramos dos povos bantu, cujos membros foram trazidos e escravizados nessa 

terra. 

 
O conceito de quilombo, sua constituição e organização, no Brasil, 

contemporaneamente, têm sido retomados, mais precisamente, a partir da aprovação do 

artigo 68 do Ato dos Dispositivos Constitucionais Transitórios Federal, de 1988, que 

assim estatui: "Aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-

lhes os títulos respectivos". 

 

As lutas das comunidades Quilombolas, que iniciaram muito antes, embora 

tratadas apenas como questão fundiária, recrudescem, assumindo uma conotação mais 

ampla, compreendendo aspectos étnicos, históricos, antropológicos e culturais. Os 

profissionais das áreas jurídica e antropológica se vêem diante de indagações tais como: 

quem são os Remanescentes de Quilombo que teriam direito às terras da qual trata o 

artigo 68? Como reconhecê-los legalmente para fins de aplicação do artigo 68? 
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Essas questões propiciaram a retomada de discussões e pesquisas sobre o 

conceito de quilombo que tornasse possível identificar as comunidades e atribuir o título 

de propriedade da terra a quem de fato teria direito. Um grupo composto por forças 

políticas contrárias às demandas das comunidades negras rurais retoma o arcabouço 

jurídico do período colonial/escravista. Conforme o que determinou o Conselho 

Ultramarino de 1740, quilombo é "toda habitação de negros fugidos que passem de 

cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem 

pilões neles”.  Tal conceito, ainda na atualidade, baliza e estrutura os argumentos legais 

dos que advogam contra o interesse das comunidades negras. 

 

Percebem-se, nessa definição, alguns elementos que seriam os marcadores 

distintivos de uma comunidade “remanescente de quilombo”: a) origem vinculada à 

situação de fuga; b) comportaria uma quantidade mínima de fugidos; c) habitariam 

numa localidade marcada pelo isolamento geográfico, em lugares de difícil acesso, 

longe da “civilização”; d) com moradia habitual, consolidada ou não (rancho); e) com 

capacidade facultativa de autoconsumo e reprodução - representado pela existência ou 

não do pilão. 

 

De acordo com essa definição, um número exíguo de comunidades negras 

rurais obteria o direito ao título das terras que ocupam. Os estudos e pesquisas 

históricos, culturais e antropológicos realizados nas comunidades negras 

contemporâneas mostram que as terras ocupadas pelas comunidades negras têm origens 

diversas, tais como doações de terras por antigos proprietários aos seus escravizados; 

decadência da lavoura com a permanência dos escravizados nas fazendas depois de 

serem abandonados por seus donos; terras adquiridas por meio de compra por negros 

alforriados. Além do mais, houver comunidades negras que se formaram muito depois 

do período escravocrata por ocupação de terras devolutas ou mesmo por ocupação pura 

e simples de algumas terras destinadas por promessa a algum santo, as chamadas Terras 

de Santo, que assim tornaram também terras de pretos. Portanto, o conceito “negros 

fugidos” não é aplicável à totalidade das comunidades. 

 

Outro elemento da definição de quilombo de 1740, que também não se aplica 

na atualidade a nenhuma comunidade quilombola contemporânea, é o isolamento 

geográfico ou isolamento do mundo da produção, trabalho, mercado e sociedade 
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envolvente. Inúmeros estudos patenteiam que, até mesmo no século XVIII, a maioria 

dos quilombolas não vivia em situação de isolamento. Há inúmeros casos de 

quilombolas que, embora habitassem locais protegidos, viviam próximo a engenhos, 

fazendas, vilas e cidades. Mantinham redes de comércio, relações de trabalho, de 

amizade e de parentesco que incluiam ainda escravizados assinalados, negros livres e 

libertos, comerciantes brancos e até grandes proprietários e, mais ainda, na atualidade os 

quilombos sempre mantiveram e mantêm relações estreitas com a sociedade envolvente 

(Reis, 1995).  

 

As pesquisas contemporâneas sobre quilombo também indicam que as 

comunidades negras rurais, desde o século XVIII, não eram “racialmente” 

homogêneas2, mas habitaram nos quilombos índios, mestiços e até brancos fugidos do 

regime colonial. Essa característica transcultural e pluriétnica se presentifica em muitos 

dos quilombos brasileiros. 

 

Os segmentos sociais formados pelos movimentos negros, por alguns políticos, 

intelectuais e pesquisadores, voltados para a defesa das comunidades negras, de 

imediato percebem que o reconhecimento dos direitos das comunidades negras 

pressupunha uma ressignificação do conceito remanescente de quilombo, bem como 

necessitaria uma revisão de procedimentos técnicos e jurídicos dos órgãos afetos à 

questão do ordenamento jurídico agrário, territorial e ambiental para reconhecer e 

incorporar as diferenças étnicas e culturais. 

 

No processo de discussão para a implementação da Lei, a Associação Nacional 

da Antropologia (ABA) fora convocada pelo Governo Federal para identificar as 

comunidades negras. A partir de então, iniciam estudos e pesquisas buscando uma 

conceituação atualizada de quilombo, contrapondo-se ao conservadorismo da definição 

jurídica, que se baseava nos preceitos colonial/escravocrata, podendo se configurar 

como entrave para a implementação do artigo 68. 

 

Para a formulação de novas abordagens conceituais de quilombo, hábeis no 

pensar seus limites étnicos atuais, os antropólogos partem principalmente das  

                                                 
2 Nesse sentido, ver Reis e Filho (1996); Reis (1995). 
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formulações e definições de Barth (1998). Para este autor, a persistência de distinções 

étnicas não depende de uma ausência de mobilidade, contato ou informação, ou seja, 

não é no isolamento que um grupo étnico mantém sua identidade, mas, ao contrário, é 

no confronto com outros grupos sociais que essa identidade é reatualizada. 

 

Para o autor acima citado, a identidade coletiva de um grupo étnico, e também 

a individual, é constituída e transformada na interação de grupos sociais através do 

processo de exclusão e inclusão que estabelece limites entre tais grupos, definindo os 

que os integram ou não. Dessa forma, os limites e fronteiras étnicas podem sofrer 

deslocamentos, mas estas são repostas compulsoriamente. Os grupos étnicos elegem 

sinais diacríticos diferentes, e são esses sinais que compõem e recompõem suas 

fronteiras. 

 

Como bem observa O`Dwyer, partindo de Barth (1998 e 2000), nessa 

perspectiva a persistência dos limites entre os grupos deixa de ser postada em termos de 

diferenças culturais que encerram e definem suas diferenças. A contrastividade cultural 

passa a não depender mais de um observador externo, autoritariamente classificador, 

que contabilize as diferenças ditas objetivas, e informe aos grupos uma identidade, às 

vezes, por eles próprios “desconhecida”. Mas, ao contrário disso, o observador deve 

partir unicamente dos “sinais diacríticos”, isto é, das diferenças que os próprios atores 

sociais consideram significativas. Ainda que essas diferenças culturais possam mudar, a 

dicotomia entre “eles” e “nós” permanecerá, marcada por seus critérios de pertença. 

 

Nesse sentido, para Almeida (2002), antropólogo, ligado ao movimento pela 

regularização das terras de quilombo, o dispositivo constitucional 68, ao designar 

formalmente as comunidades negras de “remanescentes de quilombo”, baseia-se numa 

concepção voltada ao passado e para o que idealmente teria sobrevivido do referido 

grupo. No entanto, ao deparar com a realidade presente das comunidades negras, a 

moldura passadista, a idéia de monumentalidade e sítio arqueológico que dominara o 

universo ideológico dos legisladores não se sustenta. O autor propõe que se deve 

trabalhar com o conceito de quilombo considerando o que ele é no presente, e isso 

requer rompimento com os dualismos geográficos atribuídos a quilombos: 

civilização/natureza, rural/urbano, propriedade/posse, trabalho/vadiagem, casa-

grande/matas distantes. 
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O autor argumenta que a definição jurídico-formal “frigorificada” de quilombo 

que vigorava e ainda jaz no imaginário do senso comum, dos operadores do direito e 

dos comentadores com pretensões científicas, sempre se mostrou inclinada a interpretar 

o quilombo como algo que está fora, isolado para além da civilização e da cultura, 

confinado numa suposta auto-suficiência e negando a disciplina do trabalho. 

 

Dessa forma, segundo O´Dwyer (2002: 18), contemporaneamente 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 constituídas a 

partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos 

que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manutenção e na reprodução de 

seus modos de vida característicos e na consolidação de um território próprio. 

 

As identidades desses grupos não se definem pelo tamanho e pelo número de 

seus membros, mas pela experiência vivida e pelas versões compartilhadas de sua 

trajetória comum e da continuidade como grupo. Trata-se, portanto, de uma referência 

histórica comum, construída a partir de vivências partilhadas. 

  

Silva (1995: 98) define as comunidades remanescentes de quilombo como 

núcleos de resistência contemporâneos, em que o uso e a posse de suas terras se 

realizam numa simultaneidade de apropriação comum e privada de seus territórios 

secularmente ocupados, onde desenvolvem práticas culturais, religiosas, de moradia e 

trabalho, afirmando-se na condição de grupo a partir da fidelidade às suas próprias 

crenças e noções de regras jurídicas consuetudinariamente arraigadas. 

  

Portanto, é dentro desta abordagem que está situado o entendimento de 

quilombo, neste estudo. Como foi visto nas páginas precedentes, Mata-Cavalo se 

configura como um quilombo contemporâneo: não foi formado a partir de fuga, 

insurreição, mas através de terra doada; não se localiza em áreas geográficas isoladas, 

longe da “civilização”, pois a população mantém relações estreitas com a sociedade 

envolvente. Houve deslocamento geográfico e retorno entre seus habitantes; realizaram 
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trocas culturais com outros grupos sociais rural e urbano com os quais tiveram contato, 

o que propiciou mudanças em suas fronteiras culturais. 

 

Mas hoje, pautados em uma identidade histórica comum, emergem como 

resposta diante de uma situação de conflito e confronto com grupos sociais, econômicos 

e agências governamentais; reivindicando bens, direitos, sobretudo legalização do 

território que ocupam e um lugar digno na sociedade que lhes fora negado ao longo da 

história. Assegurar esses direitos implica o reconhecimento da identidade, das 

diferenças “raciais”, históricas e culturais do grupo. 

 

 

4.2 - Identidades em Mata-Cavalo 

 

 

A identidade mata-cavalense tem uma conotação particular por se tratar de uma 

comunidade negra, cujo imaginário está preso, ainda que tenuamente, à pertença a uma 

terra de origem: a África. Mais recentemente, mas não mais nitidamente, a uma história 

de escravidão e, mais proximamente, também tenuamente, a uma história quilombola 

que passou por desagregação, dispersão de seus membros para outros contextos rurais e 

urbanos. Hoje vive um processo de recomposição.  

 

As identidades e as culturas em Mata-Cavalo são o resultado desse processo 

intenso de movimento que propiciou um dinamismo contínuo de mudança, elaboração e 

reelaboração. As transformações identitárias ocorridas ao longo do tempo foram 

inevitáveis, tornando a África, a escravidão, o quilombo em seus primórdios cada vez 

mais distantes. Dessa forma, como era de esperar, a identidade e a cultura em Mata-

Cavalo não são homogêneas, ou seja, não têm suas fronteiras facilmente nítidas e 

contornáveis. Talvez haja tanta variação no grupo quanto o número de pessoas 

existentes.  

 

No entanto, as experiências de despreendimento da terra, de trocas intensivas 

com outros grupos culturais, não ocorreram com todos os membros da comunidade, 

existiram aqueles que nunca moraram fora do quilombo - “os estabelecidos” e aqueles 

que nasceram fora e só agora estão retornando - os “outsiders” ou “novos estabelecidos” 
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(tomando de empréstimo os termos utilizados por Norbert Elias, 1990). Os primeiros se 

referem aos moradores mais velhos; os segundos aludem aos moradores, que retornaram 

há bem pouco ao local. 

  

Os residentes mais antigos e mais idosos de Mata-Cavalo são os que mantêm o 

elo entre a África e Mata-Cavalo, a partir das lembranças da escravidão vividas e 

contadas por seus avós e pais. Pelo tempo decorrido, o fio de lembrança é vago e 

impreciso. Referem-se apenas a uma “África imaginada”. Já o processo de escravidão 

está mais presente em sua memória, ainda que as narrativas sobre ela, às vezes, também 

ganhem conotações míticas. No entanto, a importância delas é que influencia suas 

ações, conferem significado às suas vidas, dão sentido às suas histórias e às suas lutas, 

pois, embora distantes, são reais. 

 

Desse modo, nos mais velhos, a consciência de sua diferenciação histórica e 

identitária, como diferenciação étnica, permanece forte e está sendo potencializada pela 

luta que travam, na atual conjuntura, pela posse da terra, em que ser descendente de 

escravizados é condição única para obtê-la.  Nesse sentido, as histórias de 

pertencimentos à escravidão são contadas e recontadas, em um tom de necessidade de 

comprovar a legitimidade de seus direitos. 

 

O Seu Mulato é um dos membros mais velhos da comunidade. Ele se recorda, 

com bastante lucidez, das histórias que sua mãe, tios, avós contavam sobre o cativeiro. 

Fala com emoção de quem viveu todo um processo doloroso, de sofrimento, mas, 

também tem orgulho de ter posse dessa história, na qual todo o grupo se apóia: 

   

Sô da descendência de escravo.  Meu pai  e minha mãe era filho 

de escravo. Meu pai já nasceu livre, mas a mãe dele e o pai dele 

nasceu e morreu no cativero. Minha mãe ainda nasceu dentro 

do cativeiro (...) Ela era mais velha que meu pai. Mamãe nasceu 

na religião do cativeiro, na Lei do Vente Livre. Ela nasceu no 

cativeiro, mas quem nascesse naquele dia já estava livre do 

cativeiro, era a Lei do Ventre Livre (Seu Mulato – 100 anos). 
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A afinidade étnica entre os grupos de moradores, fundada no sentimento de 

pertencimento a uma história comum, de escravidão, funciona como principal elemento 

diferenciador do grupo e, por outro lado, evoca forte sentimento de unidade interna, 

especificamente diante das reivindicações sociais e políticas necessárias para 

sobrevivência do grupo. Em conseqüência dessa afinidade histórica, fazem-se presentes 

outros elementos que marcam essa diferenciação, como pode ser conferida no 

depoimento a seguir, diante da questão o que é ser quilombola: 

 

É ser pessoa que tem seus direito. Suas tradições de viver na 

zona rural. Que tem respeito pela ancestralidade. Isso que é ser 

Quilombola. Nós não samo diferente de ninguém, só que temos 

nosso modo de viver diferente. Damos valor a terra. A terra é 

uma questão muito forte pra quilombola. Enfim, é ter tradição. 

Mesmo as que foram tirada dos negro vindos da África, mesmo 

que tudo foi arrancado, a gente ainda tem aquele sentimento, 

aquele orgulho de ser descendente de africano. De saber a 

história do nosso povo, porque nós sabemos de onde nós viemo. 

Nós somos descendente de negros que vieram  da África,  de 

Angola. E estamos aqui resgatando uma coisa que foi deles, que 

eles também lutaram para conquistá, estamos dando 

continuidade. Muitos não sabem de sua origem: de onde veio, 

porque veio, nós sabemo da nossa. Sabemos porque viemo e 

porque estamo aqui. (Profa. Gonçalina, 27 anos - bis-neta do 

Seu. Mulato). 

 

Nesse depoimento, muito representativo do pensamento dos grupos de 

familiares mais antigos de Mata-Cavalo, estão presentes alguns elementos que mantêm 

as distinções entre o “nós” (quilombola) e os “outros”: “respeito pela ancestralidade”; 

“damo valor a terra”; “temo tradiçãos. Mesmo as que foram tirada dos negro vindo da 

África, mesmo que tudo foi arrancado, a gente ainda tem aquele sentimento, aquele 

orgulho de ser descendente de Africano”; “nós sabemos da nossa [história]”; 

“sabemos porque viemos e porque estamos aqui”. A fala da depoente deixa entrever as 

rupturas, as descontinuidades ocorridas no processo histórico violento sofrido por seus 

ancestrais proveniente do processo de escravidão. Todavia, o que chama atenção é que 

os elementos eleitos como marcos distintivos são, objetivamente, apenas reflexo pálido 
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da fonte primária resumida na palavra “África”. São elementos que reforçam o 

sentimento de pertença, de auto-reconhecimento e dão legitimidade à história do grupo. 

 

Entre os sinais diacríticos que os moradores de Mata-Cavalo elegem como 

significativos de sua diferenciação étnica está a pertinência à ancestralidade negra 

africana e, no bojo dessa identificação, seguem-se inúmeras narrativas. Mas é a posse 

dessas disposições comuns, herdadas hereditária ou imaginariamente e sentidas 

subjetivamente como características comuns que dá sentido a  Mata-Cavalo na condição 

de “comunidade”, como diria Weber (1991). 

 

A referência da entrevistada de que ser quilombola é ser pessoa que tem seus 

direito, expressa uma justificativa às lutas e aos conflitos que a comunidade vem 

travando há séculos com a sociedade política do Estado que tem procurado, e tem 

conseguido, transformar suas diferenças em desigualdades. Sobretudo, lutam pelo 

direito de posse legal da terra que ocupam desde 1873, e por viverem nela dignamente. 

É a luta pela igualdade de direitos e, ao mesmo tempo, pelo direito à diferença: “Nós 

não samo diferente de ninguém, só que temos nosso modo de viver diferente”. 

 

 Nesse sentido, a pertença étnica em Mata-Cavalo é também a principal 

ferramenta de ação diante de seus opositores políticos. Como afirma Weber (1991), esse 

sentimento de origem comum se torna importante para a efetivação de uma relação 

comunitária entre o grupo com conseqüências importantes para a formação de uma 

comunidade política com capacidade de ação por direitos coletivos. 

  

Entretanto, os novos-estabelecidos em Mata-Cavalo - as famílias mais distantes 

dos troncos familiares (dos mais antigos), e que reocuparam as terras no quilombo mais 

recentemente - estão tentando juntar pedaços de sua história, por meio do que contam os 

mais velhos, estes somam a maioria no quilombo. Percebe-se a dificuldade deles em se 

reconhecerem e expressarem o sentimento de pertença com a mesma profundidade e 

emoção que os antigos moradores o fazem. Ressalta-se que o sentimento existe, mas 

não é sentido da mesma forma. Muitos destes nasceram em Cuiabá, na cidade de Várzea 

Grande, Poconé, Livramento ou em outros municípios ou sítios nas proximidades de 

Mata-Cavalo, e somente a partir de 1996, é que começaram a reocupar as terras do 

quilombo que pertenciam a seus antepassados, conforme foi descrito no capítulo III. 
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Muitos vieram para Mata-Cavalo em decorrência de um chamamento feito pelo 

rádio, por parentes mais antigos que não saíram da terra, os que organizaram o 

movimento de reocupação das terras. A partir desse evento é que conheceram seus 

direitos. Antes disso, alguns informantes afirmam que tinham ouvido de seus parentes 

mais velhos, que tinham direito àquelas terras. Outros nunca haviam ouvido falar nela e 

ficaram surpresos ao saber que eram descendentes de quilombolas, e que, portanto, 

tinham direto às terras. Alguns não retornaram, nem pretendem retornar. Perguntando a 

uma informante por que só alguns de seus filhos estão ocupando terra no quilombo, ela 

responde que “os outros não tiveram interesse, na época não vieram fazer o cadastro”. 

 

Há ainda outros que estão ocupando a terra apenas parcialmente. Mantêm 

residência na cidade e vêm ao local algumas vezes por semana. Há ainda aquelas 

famílias cujo marido mora na terra enquanto a mulher e os filhos continuam morando na 

cidade. Segundo eles, até que a situação da terra seja resolvida.  

 

Quando se pergunta o que é ser quilombola, para essas famílias, ouvem-se 

variadas respostas, tais como: “É ser do mato, é morar no sítio”; “É uma pessoa que 

conviveu a vida dela no mato, diretamente, nasceu no sítio, criou no sítio, se formou 

tudo no sítio”. 

  

Questionados sobre a história da formação da comunidade, é comum ouvir: 

“não sei, os mais velho que sabe” ou “mudei para cá agora, não sei”. Poucos têm 

memória sobre o passado escravista de sua ancestralidade. Não conhecem a história, 

apesar de senti-la e vivê-la. 

 

Essa diferença de percepção e de sentimento freqüentemente causa conflitos 

entre os dois grupos: o dos antigos e o dos novos moradores do quilombo. Alguns dos 

novos-estabelecidos não são reconhecidos por outros antigos como quilombolas. O que 

ameniza os conflitos e os mantém, de certa forma, unidos é, sobretudo, a relação de 

parentesco e a afetividade, muito fortemente presentes no grupo. Os novos moradores 

têm um respeito quase religioso pelos moradores mais antigos. Ainda que essa 

reverência não lhes poupa de tecer críticas e partir para confrontos em determinadas 

ocasiões. 
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4.2.1 - Você é povo de quem? 

 

 

Uma das características dos moradores do Quilombo é o  controle informal que 

eles têm do espaço e de quem circula por ele, seja em relação às pessoas “de fora” seja 

em relação às “de dentro”. Não existem placas restringindo entrada ou saída, nem 

fiscalização rígida nas porteiras ou outras formas de segurança e isolamento rígoroso da 

área. No entanto, ninguém entra nem sai sem ser notado, identificado e comentado por 

algum morador. E a notícia sobre quem é o passante, aonde foi e o que foi fazer, 

rapidamente chega ao conhecimento de todos. O caráter quase automático desse 

controle ou vigilância pode ser evidenciado quando se está na casa de alguém, 

conversando: ao passar algum carro ou bicicleta pela estrada, a conversa é 

imediatamente interrompida, e os moradores lançam olhares perscrutadores a fim de 

identificar quem estava dentro do carro, “é povo de quem?” Para onde possivelmente 

estaria indo, o que iria fazer, em seguida breves comentários são feitos. Dependendo de 

quem é o passante, os comentários se alongam.  

 

Durante o tempo que percorri essa comunidade, não presenciei grande 

circulação de pessoas “de fora”. Os visitantes normalmente são parentes que moram na 

cidade, ou funcionários do governo - INCRA, EMATER, INTERMAT e outros 

funcionários públicos -. As visitas e suas finalidades são previamente marcadas. A 

permanência, limitada. Embora esses agentes circulem pela comunidade, autorizados 

pelo caráter “oficial” de sua presença, normalmente só o fazem acompanhados de algum 

morador. De preferência, alguma liderança da Associação Quilombola. 

 

O principal código identificador de pessoas em Mata-Cavalo é o do parentesco. 

A pergunta que se faz para identificar alguém é: “ele/ela é povo de quem?”  ou “de qual 

povo que você é?” ou “quem é sua gente?”. Essa pergunta foi feita a mim inúmeras 

vezes. Povo, gente para eles equivale a parente. Fica evidente, nas observações, que o 

que está implícito nessas perguntas é um esforço do morador de identificar “um 

estranho” não só identificar, mas também fazer um julgamento de valor à reputação do 
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“estranho”. Essa interpretação pode ser confirmada, quando o interlocutor revela “qual 

sua gente”, e o morador em seguida responde: “ah, é boa gente!”. 

 

Os moradores de Mata-Cavalo possuem um conhecimento incontestável das 

relações de parentesco existente em toda a região: referências genealógicas, localidades 

de origem, de residência e, claro, da reputação. Talvez seja preciso falar em “operações 

de mapeamento” “em habilidade de compor um mapa”, uma espécie de prática 

permanente de produção de referências, que traduz em um elevado autoconhecimento 

como comunidade (Comerford, 2003: 33). 

 

Dessa forma, sobretudo os mais velhos conseguem fazer a árvore genealógica 

de cada morador do local: Quem são seus pais, tios, avós, primos, etc. onde moram, o 

que fazem... Os comentários são sempre finalizados com várias apreciações a respeito 

dos valores morais da família em questão. 

 

Como foi dito nas páginas precedentes, em Mata-Cavalo existe uma 

hierarquização que sutilmente divide as famílias entre os grupos dos novos 

estabelecidos e os mais antigos na localidade, e seus parentes mais próximos. A 

afirmação da antiguidade se traduz como princípio de legitimação dominante 

intrafamiliares. Assim como é sinônimo de prestígio, respeito e consideração, tanto para 

“os de dentro” como na configuração das relações com outros “de fora”. 

 

A invocação da antiguidade remete ao pertencimento mais próximo da 

escravidão, e por conseqüência, maior legitimidade do direito às terras de quilombo, que 

estão pleiteando. No que toca às gerações mais jovens, quando se identificam, é comum 

dizer: “faço parte do povo de Seu Mulato” ou “sou do povo do Seu Tomás”, ou citam 

outro membro antigo da comunidade.  

 

A antiguidade é um critério legitimador do quilombola, como ponto de 

referência para os demais recém-retornados.  Por outro lado, são os antigos que 

constituem o núcleo da comunidade, ponto de referência tanto para “os de dentro” como 

para “os de fora”, como costumam dizer. São esses mais velhos também que guardam a 

história local. São considerados os heróis e heroínas que nunca saíram do quilombo, que 

resistiram os processos de invasão, desapropriação e outras violências praticadas por 
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grileiros e pistoleiros. Como afirma uma quilombola: “são as raízes que deram volta 

para os que não agüentaram a pressão e foram embora”. 

 

O princípio da antiguidade também é central no processo de ocupação dos 

espaços. Os antigos e seus parentes próximos ocupam as melhores terras, as mais bem 

localizadas, próximo à rodovia, o que facilita o acesso ao transporte, à energia etc. Não 

se trata de prerrogativa formal, mas consensual entre os moradores. Quando se pergunta 

como se deu o processo de escolha do pedaço de terra, se não houve conflito na disputa 

das melhores terras ou as mais bem localizadas, um informante me respondeu: “Quem 

chega primero bebe água mas limpa”. Percebe-se que há uma naturalidade no processo, 

ainda que quase sempre implícita.  

 

Em segundo lugar, na hierarquia de prestígio, estão os parentes mais próximos 

aos antigos - irmãos mais jovens, filhos, netos, tio, tia. Em terceiro e último os parentes 

mais distantes - tios-avós e primos segundo, terceiro... 

 

Nas condições socioeconômicas, os mais antigos e seus parentes próximos são 

os que têm as melhores condições de moradia, maior escolaridade e as oportunidades de 

emprego público. São também os que estão na liderança da comunidade, como 

representante do Movimento Quilombola em âmbito municipal, estadual e federal. Isto 

significa que também têm o controle político sobre os demais. É importante ressaltar 

que mesmo este grupo, estando em condições melhores, suas rendas não ultrapassam 

dois salários mínimos e meio mensais por família (como já foi exposto capítulo III). 

 

Todavia, os moradores mais antigos têm riqueza simbólica diversa: possuem 

um capital de mitos, tradições de cura, de benzimento, prerrogativa para realização de 

festas bem-sucedidas, danças, funções sociais, políticas e religiosas. Todos esses 

“privilégios”, principalmente os políticos, que não são de todos os antigos, não são 

negociáveis, são objeto de orgulho do possuidor e de rixas entre os demais grupos 

familiares que não os possuem. 

 

A presidente-geral do quilombo, filha de Seu Mulato, e sua família são as que 

têm maiores capitais políticos, sociais e também econômicos. Essas diferenças são 

visíveis tanto na estrutura e no local de moradia de cada um, quanto no inventariar a 
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mobília da casa destes em relação aos demais moradores do quilombo. Não se trata da 

diferença pobre-rico, mas de mais pobres e menos pobres. 

 

 

4.3 - As culturas em Mata-Cavalo 

 

 

A relação do homem com o mundo é sempre mediada por suas ferramentas. Ele 

constrói, apreende e interpreta a realidade a partir dos instrumentos que lhe são 

fornecidos pela cultura. Tecelão quase compulsivo de si próprio, borda sem cessar teias 

de significados para dar sentido ao mundo (Geertz, 1989:04). Essas teias, em que se 

misturam pontos abertos e fechados, novos e antigos, e linhas de todas as cores, são as 

culturas. É a partir desse véu da cultura, dessas lentes, que vemos  as coisas, os outros, e 

a nós mesmos. 

Estou considerando aqui como cultura os “Sistemas de significados criados 

historicamente em termos dos quais damos forma, ordem, objetivo e direção às nossas 

vidas”. É uma concepção formulada por Geertz (1989:37). Para este autor, a cultura 

também é: Padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em 

símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas por 

meio dos quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e 

suas atividades em relação à vida (p.66).  

 Os Mata-cavalenses possuem suas manifestações culturais próprias, criadas e 

constantemente recriadas durante o processo histórico de sua vivência. Mas é complexo 

remeter essas manifestações à sua ancestralidade negra africana. Há que levar em conta 

que essas gerações, que hoje ocupam o quilombo, estão há mais de um século distante 

dos escravizados e/ou africanos que ali habitaram. Tempo suficiente para ocorrerem 

mutações, deslocamentos, ressignificação e recriação de identidade e de cultura.  

 

Soma-se à passagem do tempo e ao deslocamento espacial, o cerceamento e a 

forma violenta como suas manifestações culturais “originais” lhes foram tiradas, 

arrancadas, mediante o processo de escravidão. Dessa forma, as manifestações 

culturais que cultivam foram recriadas e incorporadas no local. O que hoje se verifica, 
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então, é o resultado de uma interculturalidade, conseqüência das inúmeras trocas 

simbólicas que esse grupo realizou com outros grupos rurais e urbanos com os quais 

tiveram e têm contato. 

 

Mesmo que o tempo não tivesse passado, o cerceamento às suas manifestações 

e as interações sociais não tivessem ocorridos, como bem afirmam Mintz e Price (2003: 

19), nenhum grupo, por mais bem equipado que esteja, ou por maior que seja sua 

liberdade de escolha, é capaz de transferir de um local para outro, intactos, seu estilo de 

vida e as crenças e valores que lhes são concomitantes. As condições dessa 

transposição, bem como as características do meio humano e material que a acolhe, 

restringem, inevitavelmente, a variedade e a força dessa transposição. 

 

Nos depoimentos, os quilombolas citaram como suas principais manifestações 

o cururu, o siriri, as festas de santo. As mais tradicionais são as de São Gonçalo e São 

Benedito, “onde tem a missa, a reza que é cantada tanto pelas mulher quanto pelos 

homem”. 

 

Embora assim, o cururu é um folguedo popular dos mais antigos de Cuiabá3. O 

siriri, uma das manifestações mais populares e antigas de Mato Grosso4.  Mas, foram 

incorporados pelo grupo como seus, foi transformado em um diacrítico próprio, pela 

tradução. Mesmo que nessas práticas culturais nada existe de especificamente africano 

ou afro-brasileiro, são formas expressivas, recreativas e religiosas com sentido 

particular para o grupo.  

 

A dinamicidade da cultura em sua forma empírica, real, assim como acontece 

no quilombo Mata-Cavalo, por vezes entra em confronto com o quilombo que está no 

imaginário do senso comum. Este imaginário está pautado em uma concepção de 

                                                 
3 É apresentado como roda de cantoria e dança. Os instrumentos utilizados são a viola de cocho, o ganzá e 
o adufo. Consiste em, no mínimo, dois cantadores, sempre do sexo masculino; um tocando viola de 
cocho, outro o ganzá. A origem do nome Cururu, admite-se que possa ser proveniente da tribo do Bororo, 
que desenvolvia uma dança típica chamada Bacururu. 
4 É praticado nas cidades de Mato Grosso e, principalmente, na zona rural. É uma manifestação presente 
na maioria das festas de casamento, batizado, carnaval, aniversário, e também nas comemorações 
religiosas. É dançado por homens, mulheres e crianças, em roda ou fileiras formadas por pares que se 
movimentam ao som da viola de cocho, do ganzá e do mocho. 
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identidade e cultura “congelada”, intemporal e imutável. Essa visão é construída e 

reforçada por meio dos equívocos históricos e silenciamentos transmitidos 

principalmente pelos livros didáticos. Partindo desses pressupostos, algumas pessoas, 

até mesmo instituições governamentais, tendem a cobrar uma identidade e uma cultura 

que a própria comunidade desconhece.  Ao falar sobre o ser quilombola, a informante 

revela: 

 

Às vezes é muito sufocante porque tem pessoal que acha que a 

gente tem que ser como os escravo era; aborígine, diferente, 

atrasado e não é assim. Ser quilombola é ser especial, é ter uma 

tradição, uma cultura diferenciada, mas não é que nós somos 

diferente, nós temos uma cultura diferenciada. Não temos o 

mesmo pensamento que os da cidade tem. Mas temos os mesmo 

desejo que eles têm de crescer, de viver melhor. Tem pessoa, 

estudantes de universidade que vem aqui e fica perguntano como 

que a gente consegue roupa, o que a gente come, pensam que nós 

não vamo na cidade, não conhecemos as coisa. Eu respondo: nós 

compramo roupa na cidade, nós não somo o que vocês estão 

pensano, eu uso celular, eu uso computador, internet...(Profa 

Gonçalina). 

 

Como visto, as pessoas ainda lançam um olhar estereotipado sobre os 

quilombos contemporâneos, preso ao protótipo que os livros didáticos retratavam até 

pouco tempo, como um lugar distante, isolado da civilização etc. A fala de Gonçalina 

sinaliza que, ao contrário disso, essas comunidades estão integradas aos processos 

culturais da sociedade. Lembrando as observações de Geertz: o “aborígene”, o 

“selvagem”, “povos distantes da civilização” não existem mais. Contudo, é importante 

sublinhar que a integração com a cidade, com as tecnologias urbanas - ressalta-se que, 

em Mata-Cavalo, uma minoria tem acesso a elas, principalmente tecnologia -, a 

distância da raiz africana, escravocrata, não lhes embota a identidade quilombola e seu 

sentimento de pertença étnica. 

 

Grupo étnico, segundo Barth (1998), é uma forma de organização social em 

que um grupo de membros se identifica e é identificado por outros como pertencente a 

uma categoria étnica específica. Uma atribuição categórica é uma atribuição étnica 
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quando classifica uma pessoa em termos de sua identidade básica mais geral, 

presumivelmente determinada por sua origem e por seu meio ambiente. À medida que 

os atores usam identidades étnicas para categorizar a si mesmos e a outros, com 

objetivos de interação, eles formam grupos étnicos nesse sentido organizacional.  

 

De acordo com Barth (1998), a despeito de qualquer interculturalidade e 

deslocamento, existem fronteiras que permanecem em cada cultura, “apesar do fluxo de 

pessoas que a atravessam”. De acordo com o mesmo autor, as relações estáveis, 

persistentes e muitas vezes de uma importância vital, são mantidas mediante essas 

fronteiras e são freqüentemente baseadas nos estatutos étnicos dicotomizados (os “de 

dentro” e dos “de fora”). Por outras palavras, as distinções étnicas não dependem da 

ausência de interação social e aceitação, mas, bem ao contrário, freqüentemente é nos 

sistemas sociais englobantes que residem as fundações sobre as quais são levantadas as 

distinções étnicas. A interação social em um sistema social englobante não leva as 

etnicidades ao desaparecimento por mudança ou aculturação, mas as diferenças 

culturais podem permanecer, apesar do contato interétnico e da independência dos 

grupos. 

  

 

4. 4 - Reatualizando as identidades: as festas religiosas  

 

Neste item procurarei descrever as festas religiosas do catolicismo e da 

umbanda, realizadas em Mata-Cavalo, a fim de compreender  o sentido que elas têm 

para as pessoas que delas participam. As festas no quilombo se configuram como 

fenômeno morfológico, ou seja, são formas da dádivas manifestas entre as famílias e 

supõem, antes de qualquer coisa, a congregação de pessoas entrelaçadas e outras com 

quem se estabelecerão novas relações. As festas têm, portanto, papéis aparentemente 

antagônicos: político-religioso e lúdico. 

 

4.4.1 - As festas de santo 

 

A festa em Mata-Cavalo é uma devoção que se apresenta como um ritual, uma 

religião, como formas coletivas de trocas entre as pessoas, e entre estas e suas 
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divindades. Mas também é um momento de confraternização, encontro, lazer e  

descontração. 

 

Os moradores de Mata-Cavalo são marcadamente religiosos e festeiros. Na 

comunidade, sucedem oficialmente doze festas de santo ao ano. Cada família é 

responsável pela organização geral de sua festa: arrecadação de alimentos, encomenda 

da missa ao padre, convite aos cururueiros, aos dançadores do siriri, pela escolha dos 

reis, rainhas, juízes, juízas, capitão do mastro, alferes de bandeira, entre outros. O que 

torna possível uma festa bem-sucedida é a quantidade de pessoas que se consegue 

mobilizar em torno dela. Nesse contexto, a solidariedade e a devoção dos amigos, 

parentes e conhecidos são indispensáveis. 

 

Conforme me relatou Dona Luiza, os festeiros, escolhidos pela família, são os 

que assumem alguma responsabilidade oficial com a festa: o juiz de ramos é 

responsável por providenciar os ramos de flores artificiais ou naturais, para ornamentar 

o altar. O capitão do mastro é responsável por providenciar os fogos de artifício e as 

velas e, principalmente, fazer o mastro: cortar a árvore, limpar e pintar o tronco, 

transformando-o em mastro. O alferes de bandeira arruma a bandeira com a imagem do 

santo - que será pendurada na ponta do mastro -,  traz os fogos de artifício e as velas. A 

rainha da coroa providencia a coroa de flores para enfeitar a ponta do mastro. Os juízes 

e juízas, reis e rainhas têm a obrigação mais pesada, pois são eles que doam o “grosso” 

do alimento da festa: a cabeça de gado, o porco, a galinha, o arroz, o feijão, o doce, a 

farinha, enfim o que ele escolher. Normalmente, os doadores são também devotos, e as 

doações são feitas como um pagamento de promessa. 

 

Não somente os festeiros acumulam o ano inteiro alimentos e outros bens para 

distribuir na festa, como outras pessoas da comunidade, ligadas à rede de cooperação e 

consideração da família organizadora, também o fazem. Partilham o que têm de melhor: 

a melhor criação, a melhor farinha, o melhor arroz etc. Partilham ainda seus serviços 

durante todo o processo de preparação e realização da festa. 

 

As festas levam o nome do líder da família que a organiza. Algumas delas vêm 

sendo realizadas há mais de 50 anos. É uma tradição que passa de pais para filhos. 

Quase sempre tem origem num voto ou promessa feita ao santo para cura de doenças de 
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algum membro da família. A festa de Dona Luíza, por exemplo, acontece há 52 anos. 

Começou com uma promessa feita por seu sogro, diante de um pedido de cura para uma 

filha. O sogro morreu, o marido de Dona Luíza continuou realizando a festa. Seu 

marido morreu e a festa continuou. Esta afirma que, quando morrer, seus filhos 

continuarão e assim sucessivamente. Realizar a festa é considerado “obrigação” 

compulsória  de saldar a dívida com o santo. 

 

Cada família realiza a festa à sua forma, e à forma dos santos festejados. Como 

em Mata-Cavalo há uma variedade de santos de devoção, há conseqüentemente formas 

rituais diferenciadas, assim também há semelhanças: a troca simbólica entre homens e 

santos em que festa é dada em retribuição aos bens espirituais recebidos; pagamento de 

promessa, o baile, a partilha de comida e bebida. 

  

Entrevistei três festeiros - Nezinho, Dona Luiza e Dona Tereza - e acompanhei 

apenas uma festa, a de Dona Tereza, a qual descrevo a seguir, como vi, e o que as 

pessoas envolvidas me falaram sobre ela. 

  

 

A festa de Dona Tereza 

 

A preparação da festa começa meses antes de sua realização. Quando estive em 

Mata-Cavalo, nos meses de julho e agosto, Dona Tereza e seus familiares já iniciavam a 

preparação dos doces para a festa que ocorreria no mês de setembro próximo. Pois 

quase tudo é feito artesanalmente, portanto deve-se começar a preparação com 

antecedência. Acompanhei, por exemplo, corte da cana, a moagem, e o cozimento do 

caldo até a transformação em uma espécie de rapadura, que é cortado em pequenos 

pedaços para serem servidos como sobremesa para os participantes da festa. 

 

Ao retornar em setembro, quatro dias antes da festa, muitas outras coisas já 

estavam prontas: os doces, as rapaduras, o francisquito e o bolo de polvilho que seriam 

servidos na manhã de domingo, refeição denominada de “Chá-co-bolo”. Os preparativos 

finais da festa estavam em pleno vapor, constituindo-se em uma outra festa. A dois dias 

do início da festa, os trabalhos acirraram, as pessoas acordavam cedo e se punham a 

trabalhar: alguns lavavam o bucho; outros dissecavam o boi; as crianças sopravam a 
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tripa já limpa para feitura da lingüiça, outros cortavam as carnes. Os homens estavam 

envolvidos na construção dos barracões de palha, outros consertavam os barracões 

antigos.  

 

                 

        Ilustração 11 – Crianças preparando a tripa                              Ilustração 12 – Homens construindo  barraco 

       

                   

        Ilustração 13 – Desossa de boi                                                         Ilustração 14 – Feitura de rapadura 

 

A preparação da festa e a festa em si, essas se configuram uma verdadeira 

confraternização. Os laços de parentesco, de compadrio e de amizade são reforçados, 

estreitados e novos laços de relações são construídos. Famílias que moram no próprio 

quilombo se unem aos que vêm da cidade: filhos, netos, sobrinhos, primos, afilhados, 

compadres e comadres, enfim parentela de diversos graus e idades; além dos amigos e 

conhecidos. Durante o trabalho, contam-se causos, relembram da infância, da 

adolescência, trocam-se fofocas. É impossível não perceber a grandeza da satisfação. 

 

Nesse momento, parece que as carências são esquecidas, as diferenças se 

apagam, os conflitos dão uma trégua. Extraordinariamente, a festa consegue unir 

pessoas de diferentes crenças: católicos, umbandistas e protestantes. A solidariedade 

parece suplantar, nem que seja no tempo da festa, algumas diferenças irreconciliáveis 

em outros momentos, principalmente as diferenças religiosas entre protestantes 
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(Assembléia de Deus) e umbandistas. Presenciei pessoas dessas matrizes religiosas, 

conversando, rindo em perfeita harmonia, trabalhando a um só tempo, na “catação” do 

feijão. 

 

A maioria dos alimentos é proveniente de doações de reis, rainhas, devotos, ou 

amigos. Para os ofertantes, verdadeiramente, constituem momento de troca, quando se 

ofertam bens materiais, e em troca, recebe para si e seus familiares bens simbólicos: 

espirituais, físicos, proteção a seus bens. O receptor da oferta, por sua vez, configura-se 

como um mediador entre o santo e o ofertante. À medida que doa o que recebeu - a 

comida é distribuída entre os presentes na festa -, em troca recebe também bens 

simbólicos-religiosos para si e para sua família.   

 

A fala de um ofertante, que doou uma cabeça de rês, é exemplar. Perguntei a 

ele qual o sentido da doação. Assim ele responde: Eu sô devoto de São Benedito e 

sempre dei arguma coisa pra festa dele, é importante prele continuá ajudano, dano 

saúde, prosperidade. É uma forma de agradecer pela ajuda que ele tem dado pra nós, 

também. 

 

Nessa situação de troca, a comida não pode ser vendida, e deve haver fartura. 

Como afirma Dona Tereza, a festeira: São Benedito era cozinheiro e sempre fazia 

comida de bastante para sobrá e dá  para os  pobre, então é um santo que gosta de 

fartura”. Os devotos, ao mesmo tempo que têm muito pouco, doam de coração o que 

têm para que a festa tenha comida em abundância. Na festa de Dona Tereza, foram 

abatidos três reses, quinze leitoas, inúmeras galinhas, grande quantidade de arroz, feijão, 

farinha, mandioca entre outros. Na festa, fizeram-se presentes, em média,  quinhentas 

pessoas. 

 

De forma alguma, o festeiro pode tomar para si algum animal ou outros 

mantimentos doados para a festa. Durante o corte de carne, conversando com as 

mulheres que estavam trabalhando, perguntei o que ocorre se alguém ficar com um boi 

que foi doado para uma festa. Ouvi várias histórias que se referiam a pessoas que assim  

o fizeram e foram castigadas. Uma senhora me contou que uma conhecida sua resolveu 

ficar com um boi doado para São Benedito. Passaram-se três semanas, ela quebrou a 

perna, ficou muito doente e acabou morrendo. 
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É importante ressaltar que o aspecto religioso é um dos fatores mais 

importantes da festa. Para as pessoas diretamente envolvidas é momento de troca de 

dádivas e exige formas específicas de posse e uso dos bens envolvidos em sua 

produção. Nesse sentido, a festa de São Benedito e de outros santos em Mata-Cavalo 

ainda guarda características não afetadas pela lógica mercantil, que tem transformado as 

festas de santo em comércio, uma forma de negócio entrecruzada por disputa política, 

principalmente nas capitais. A festa de São Benedito, em Cuiabá,  é um exemplo: tudo é 

vendido. Mais parece uma feira que uma festa religiosa. 

 

Segundo Dona Tereza, o mais importante da festa é a missa e a presença das 

pessoa, dos meus filho, amigo, parente, conhecido. É importante estarmos junto, unido. 

Precisamos da amizade de todos. É um espaço social, em que todos juntos, em 

comunidade, reforçam a fé, a união e a força para vencerem juntos as dificuldades. 

Como afirma Glória Moura (1996), “é a fé que dá forças para manter vivo o grito de 

guerra de um povo que luta, diuturnamente, com todas as energias humanas e sagradas, 

para defender seus direitos frente à espoliação no seu cotidiano”. 

 

A pertença étnica de São Benedito reforça a crença e a fé dos devotos. A 

identificação com o santo negro estabelece, na interpretação mítica de vários 

participantes, uma comunicação entre “iguais”: na cor, na condição sociocultural, no 

passado escravista. Já que São Benedito foi um ex-escravo, pobre, que tamém sofreu 

humilhação e preconceito de cor, segundo o que acredita os Mata-cavalenses. Nesse 

sentido, o santo pode melhor entender as condições de exclusão social em que vivem.  

DONA Tereza afirma que faz a  festa para São Benedito por esta razão: 

 

A gente tem fé. É católico, me criei na igreja católica, criei meus 

filho na igreja católica, então isso é importante pra nós, e pra 

com Deus. Fazemos a festa de São Benedito porque ele é negro, 

é o santo dos negro, é o santo do quilombo, é o santo de nossa 

cor, mesmo. Nós somos da cor de São Benedito, por isso que é 

muito importante pra nós, ele nos ajuda muito.  
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Os símbolos de celebração da festa de família da Dona Tereza têm várias 

vozes. O mesmo símbolo pode ser posicionado para exprimir vários valores, no mesmo 

lugar e ao mesmo tempo. O simbólico e o utilitário se misturam. Na festança, há uma 

diluição dessas fronteiras. Durante a celebração religiosa, vários participantes já 

estavam bebendo, alguns assistiam à missa segurando uma latinha de cerveja, outros há 

muito tempo já estavam sob seus efeito.  

 

                  

              Ilustração 15 – A missa                                                             Ilustração 16 – O altar de São Benedito 

 

Após a missa, inicia-se o baile. O salão logo se enche. Os mato-grossenses não 

resistem ao som do lambadão cuiabano ou do rasqueado - ritmos contagiantes, aqueles 

chamados “limpa-banco”. Paralelamente ao baile, começa-se o ritual lúdico-religioso: a 

levantação do mastro. São os contadores do cururu que lideram essa parte do ritual. 

Cantam e tocam ao som da viola-de-cocho5, do ganzá - espécie de reco-reco - e do 

adufe - uma espécie de pandeiro. No cururu, somente os homens participam da dança.  

Os cantadores são também os violeiros que se revezam entoando em dupla: um faz a 

primeira voz, outro, a segunda. Os demais tocadores repetem  o último verso no fim de 

cada estrofe ou apenas dão um grito final. As letras das músicas, algumas são religiosas, 

outras falam de amor, da valentia do sertanejo, etc. Ora cantam as religiosas, ora as não-

religiosas. Estas últimas são cantadas em frente ao altar e no momento em que é 

levantado o mastro. As não-religiosas são cantadas na trajetória entre o altar e o mastro. 

 

                                                 
5 Instrumento musical de cordas, que desde de 2004, tornou-se patrimônio nacional pelo Ministério da 
Cultura. 
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Ilustração 17 – Os cururueiros em frente o altar                             Ilustração 18  - Levantamento do mastro 

 

Inicialmente os reis e as rainhas são coroados. Estes, vestidos de branco, pegam 

o santo e começam a procissão em direção ao lugar onde será levantado o mastro. Vez 

ou outra, há uma pequena parada para que os mestres possam tomar sua cachaça, 

elemento que nunca pode faltar. Terminada a levantação do mastro, os cururueiros 

retornam para o altar onde se deve guardar o santo. E o cururu continua até o fim da 

festa. Enquanto isso, no salão de baile, a dança segue seu ritmo. 

 

Paralelamente ao baile e ao cururu, o jantar é servido.  Come-se, bebe-se,  reza-

se e dança-se, tudo ao mesmo tempo. Os participantes escolhem quando querem fazer o 

quê, ou se quiserem tudo ao mesmo tempo é possível. Na manhã do domingo, às 7 h, é 

servido o café da manhã para os que conseguiram permanecer na festa até o amanhecer. 

Muitos ficam para o almoço e à tarde retornam para suas casas. 

 

Na festa de Nezinho, aparece um elemento diferente que é o ritual de umbanda 

antes da missa. Depois de saudar seus guias, faz-se a abertura da festa. Na festa de Dona 

Lucia também há um elemento novo que é a dança de São Gonçalo. Não há, conforme a 

festeira, uma coisa sem a outra. Um elemento presente na maioria das festas é o siriri. 

Não se sabe por que, os siririzeiros não se fizeram presentes na festa de Dona Tereza. 

Foram esperados até os últimos minutos, mas os responsáveis não compareceram. 

 

Obviamente, as festas não têm o mesmo sentido para todos: a religiosidade não 

é consensualmente o mais importante. Há os que vão para dançar, paquerar. Para estes, 

a diversão é o que importa. Mas o que ficou evidente nos depoimentos e atitudes dos 

adultos, dos festejadores mais velhos, foi a importância da religiosidade como uma 

atitude de fé e de troca simbólicas: por um lado a festa e, por outro, as bênçãos divinas 
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recebida. A festa também é considerada por eles um momento de fortalecer os laços de 

solidariedade e de criar outros laços. Como afirma Marcelin (1996), o celebrar aciona 

mecanismos sociais de aproximação de forças, dos elementos ou dos agentes dispersos 

na estrutura social, para reconstruir um “nós”, assim como reúne os mitos, os símbolos 

ou objetos rituais, dispersos na cultura, para construir os signos distintivos desse “nós”. 

 

Nas festas religiosas de Mata-Cavalo não há  presença de elementos de origem 

ou influência marcadamente africana ou afro-brasileiro, como existem em outros 

quilombos contemporâneos do Brasil. Segundo Glória Moura (1996), em muitas 

comunidades quilombolas, semelhantes festas guardam vestígios da cultura africana 

recriada pelos descendentes de escravizados que hoje ocupam esses espaços. Seja 

exemplo o quilombo Felipa, do Maranhão. Há presença da dança tambor-de-crioula. Na 

comunidade Santa Rosa dos Pretos, no Maranhão, pode-se assistir a um tambor-de-

mina, à dança do coco e ao banquete dos cachorros, quando cães e meninos comem a 

mesma comida e partilham a mesma mesa. Na comunidade de Aguapé, no Rio Grande 

do Sul, se dá o moçambique ou maçambique, uma dança para lembrar os feitos 

grandiosos da Rainha Ginga de Angola. O ritual do candombe, de origem africana, 

banto, é praticado no quilombo Mato do Tição, em Minas Gerais (Glória Moura, 1996). 

Normalmente, essas danças são elementos constituintes das festas religiosas, assim 

como o cururu e o siriri quase sempre estão presentes nas festas em Mata-Cavalo. 

Necessitaria um estudo mais aprofundado em Mata-Cavalo, a fim de verificar por que 

os descendentes de escravizados que ali habitaram tiveram suas culturas tão vulneráveis 

às influências regionais em relação a outros quilombos brasileiros. 

 

No quilombo Mata-Cavalo, as culturas têm sido reinventadas, recriadas, a 

partir de elementos superpostos das diferentes manifestações regionais. Novos 

significados têm sido agregados às manifestações antigas e reivindicadas pela 

comunidade como próprias, tais como  o siriri, o cururu, a dança de São Gonçalo,  

sobretudo como forma de reforçar as distinções internas e reafirmá-los para os de fora, 

numa opção de natureza política. Ser quilombola, em suas percepção, demanda a 

manutenção da cultura e a preservação das tradições dos antepassados, ainda que a dos 

seus ancestrais africanos tenha sido esquecida. 
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Esse processo de tradução cultural tem sido comum em diversos quilombos 

contemporâneos do Brasil, como em alguns povos indígenas. Diante da perda de suas 

manifestações culturais ancestrais, por motivos variados como a passagem do tempo, 

nova reconfiguração de seus espaços e, principalmente, pela força de uma política 

espoliatória que os distanciou por longo período de suas terras, esfacelando o grupo, e 

impedindo o prosseguimento de seus rituais. Mergulhados nesse contexto, vêem-se 

diante de uma necessidade política de provar uma identidade específica, a fim de 

garantirem o direito às terras que reivindicam. Muitos grupos indígenas têm buscado re-

aprender as danças, artes e rituais ancestrais, ao passo que os quilombos têm se apegado 

às manifestações regionais e reivindicado como suas, a exemplo de Mata-Cavalo. 

 

 

4.4.2 – A festa da umbanda 

 

Meu objetivo, ao participar de um ritual de umbanda em Mata-Cavalo, foi 

verificar se o terreiro seria veículo para a atualização da identidade étnica, onde o ser 

negro poderia ser reatualizado, uma vez que essa manifestação religiosa tem vínculo 

com a identidade negra brasileira.  

 

Os cultos se iniciaram no quilombo em 1976, pelo Seu Cesário, um dos 

principais líderes religiosos da comunidade. Havia sido convidada por Dona Antônia, 

viúva do Seu Cesário, zeladora da casa religiosa e cambona6. Numa sexta-feira, cheguei 

cedo na Casa de Dona Antônia para participar de um ritual em comemoração ao 

aniversário de Tia Baiana, uma entidade muito querida pelos freqüentadores do terreiro 

a quem se atribui a maior parte das curas ali realizadas. 

  

Enquanto aguardava a chegada da mãe-de-santo e o início da festa, aproveitei 

para conversar com Dona Antônia. Esta, ao mesmo tempo em que preparava o almoço 

de sua família, fazia a farofa de carne-seca, socada no pilão, para o ritual festivo e 

relatava sua iniciação religiosa. Com o entardecer, foram aparecendo outros integrantes, 

residentes do quilombo, todos trazendo consigo algo para ser partilhado na festa. Na 

umbanda, assim como nas festas católicas, seus rituais festivos são realizados por meio 

                                                 
6 Assistente das entidades. A bem dizer, o dicionário Houaiss no-lo confirma, trata-se de lata vazia usada 
como panela ou marmita, associado, possivelmente, ao banto “cambona”, a significar ajudante. 



                                                                                                                                                  115 

de doações de alimentos e partilha nos trabalhos de preparação. A diferença aqui é que 

os participantes do culto trazem a comida ou a bebida prontas, colocando-a à disposição 

do coletivo para consumo. 

 

Aproveitei as pessoas que chegavam para conversar com elas sobre a 

importância da umbanda. Os relatos deixaram entrever que as práticas religiosas da 

maioria dos membros estão pautadas no sentimento do dever de retribuir as curas 

recebidas, uma benção ao livrar-se de “coisas feitas”, ou buscam proteção. As falas 

deram a entender que os laços criados com a entidade, depois de ter recebido algo, são 

praticamente indissolúveis. As dívidas são compulsórias. Daí a necessidade de cumprir 

com as “obrigações” sempre: participando dos cultos, fazendo oferendas etc. 

 

Por volta das 14 horas, Dona Maria, a mãe-de-santo, chega. Uma senhora 

branca, de 46 anos, paulista, residente em Cuiabá há 22 anos. Não é quilombola. 

Desloca-se de Cuiabá para Mata-Cavalo exclusivamente para realizar o ritual. É chefe 

do terreiro de Mata-Cavalo desde 1996. Foi convidada pelo Seu Cesário (quilombola) 

para auxiliá-lo nos “trabalhos”.  Após a morte deste, ela assumiu a chefia do terreiro. 

  

Dona Maria me recebeu com muita simpatia e se dispôs a conversar comigo 

antes do ritual. Conduziu-me para dentro do terreiro, onde conversaríamos. A casa do 

ritual é dividida em dois cômodos: o principal é a sala onde se realizada o ritual; e o 

segundo, uma espécie de vestiário e, ao mesmo tempo, almoxarifado. Ali ficam 

guardados os apetrechos utilizados pelas entidades: banquinhos e cajados de pretos 

velhos, cachimbos, fumo, recipiente usado para cuspir, pinga, cerveja; os colares dos 

guias; os chapéus utilizados pelos baianos; as roupas utilizadas na incorporação etc. É 

nesse cômodo também que os “aparelhos” ou “cavalos”7 se preparam. Cada entidade 

que incorpora exige uma roupa, apetrechos e bebidas específicas. Numa noite, cada “ 

aparelho” ou “cavalo” recebem três entidades em média. Portanto é necessário trocar de 

apetrechos três vezes, o que nem sempre ocorre com a troca de roupas. O cambono tem 

a função de servir as entidades, arrumar os banquinhos para os pretos velhos se 

sentarem; abastecer os cachimbos, acendê-los; pôr o chapéu no caboclo e outras coisas 

                                                 
7 Esses são os nomes atribuídos, na umbanda, aos médiuns, pessoas que incorporam as entidades. 
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mais que elas, porventura, venham solicitar. No tempo de festa, como nesse dia, é nesse 

local que se guardam vasilhas com comida, até serem servidas. 

 

O cômodo principal, lugar de realização dos “trabalhos”, é pequeno. Comporta 

no máximo 30 pessoas. Ao se entrar pela porta principal, defronta-se com um altar que 

praticamente toma conta de toda a parede. Aí se encontram várias imagens de santos 

católicos, caboclos, índios, orixás, pretos e pretas velhas, entre outros. No canto, atrás 

da porta, há duas imagens de Zé Pilintra. Ao perguntar por que estas não ficavam com 

as demais imagens, Dona Maria me explicou: eles são da esquerda;  assim como o exu, 

não pode ficar junto com os da linha direita.  

 

                       

                                               Ilustração 19 –  O altar 

 

Dona Maria é umbandista desde os 16 anos de idade. Relata que descobriu sua 

mediunidade durante um benzimento no “terreiro” de uma índia. No dia seguinte desse 

encontro com a índia, Dona Maria começou a fazer o “trabalho de gira8”  e,  no terceiro 

“trabalho” recebeu o seu Guia de cabeça: a Cabocla Jurema9. Em seguida, foi 

incorporando outros guias das linhas de preto velho, caboclos, baianos. Mas ressalta que 

as pessoas do quilombo se apegaram mais à Tia Maria Baiana, “porque ela é 

trabalhadora: ela trabalha, cura, dá paz, orienta”. Enquanto “a Cabocla Jurema é a 

cabocla de luz, de força, é conselheira, se tiver que fazer trabalho ela faz, ela é o esteio 

do terreiro. Uma coisa que não tá bem, ela repreende”. Segundo DONA Maria, no seu 

terreiro, cultuam-se os orixás, os índios de todas as tribos e os pretos velhos que vieram 

                                                 
8 Trabalho que se realiza com os candidatos a médium  para saber se realmente tem mediunidade. Se tiver, 
após algumas cessões a incorporação acontece.  
9 Jurema é uma manifestação religiosa Tupi, realizada com fins religiosos e terapêuticos. Engloba 
algumas características do catimbó, como o uso de bebida preparada com a jurema (árvore considerada 
sagrada), do fumo e do cachimbo (Assunção, 1999). 
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pra cá da África, e os que nasceram aqui também. Eles se  foram, mas agora vêm na 

terra fazer caridade, passar as experiências, curar... 

 

Há um elemento importante a  destacar no depoimento acima: a presença  da 

palavra “trabalho”. As entidades descem para trabalhar. As mais queridas são aquelas 

que trabalham mais e melhor. Bastide (1985), fazendo referência às mudanças ocorridas 

nessas manifestações religiosas, sobretudo as que surgiram dessa mistura de místicas 

como a umbanda, é a mutação de sentido que cada elemento tinha originalmente. 

Segundo o autor, os espíritos não descem mais para visitar os mortais, pelo prazer de 

montar nos seus “cavalos” e para serem adorados. Vêm como os caboclos, pretos velhos 

a serviço da humanidade sofredora, vêm “trabalhar”. A concepção antiga de adoração se 

substitui, portanto, por uma concepção utilitarista e estilhaçada em múltiplos serviços, 

concretizando-se em pedidos particulares e urgentes. 

 

Por outro lado, continua esse autor, o vodum (entidade sobrenatural) não mais 

vem da África, mas habita do mesmo modo que os espíritos dos índios, as florestas 

vizinhas, o deserto brasileiro, o cerrado mato-grossense etc. O deus não é mais um 

imigrante temporário ou um laço com o país perdido (África). Tomou suas cartas de 

naturalização, fixou-se como descendentes de escravizados, na nova pátria (Brasil), em 

seu amor pelos pobres, negros e também brancos. Preza por permanecer junto deles, a 

fim de defendê-los e protegê-los. 

  

A escravidão foi a responsável inicial pela mutação no campo religioso de 

origem africana, primeiro com o afastamento geográfico dos povos, que este não só é 

um espaço de homens, mas também o habitat de seus deuses: com a mistura de 

civilizações, com o esfacelamento das famílias ou clãs. “Suas religiões, quaisquer que 

fossem, estavam ligadas a certas formas de família ou de organização clânica, meios 

biogeográficos especiais, floresta tropical ou savana, às estruturas aldeãs e comunitárias. 

O tráfico negreiro violou tudo isso” (Bastide, 1995: 30). 

 

Ao chegar ao Brasil, o negro escravo foi obrigado a incorporar novos valores. 

Sua religiosidade sofreu influência das novas formas de organização da estrutura social: 

sociedade patriarcal, o nivelamento das etnias de diferentes formas de culto, pela 

escravidão; convivência com indígenas e seus rituais próprios e diversos, somados às 
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pressões culturais do europeu branco e à imposição do catolicismo. A despeito de toda a 

resistência, e a sobrevivência de alguns elementos místicos, os negros escravizados não 

tiveram como impedir as profundas alterações que passaram a ocorrer em suas 

diferentes expressões religiosas nativas. O resultado foi a reelaboração de seus cultos e 

o surgimento de diferentes novas práticas religiosas. 

 

Com o decorrer do tempo, as necessidades dos religiosos mudaram. A 

escravidão, o pós-escravidão, a sociedade capitalista de classe, acentuaram o processo 

de exclusão social e econômico tanto dos negros como de brancos pobres. Em razão 

disso, estes grupos sociais passaram a necessitar de outras místicas sobrenaturais 

protetoras para defendê-los das doenças, da fome; livrar a roça das pragas, amenizar 

suas tristezas e carências de sociabilidade, alimentar o sonho de um futuro melhor etc. E 

inseridos nesse processo, imagina-se que o importante para as pessoas que fazem parte 

desses rituais, não seja a origem do santo ou dos deuses, e sim as respostas que estes 

possam dar aos problemas cotidianos. 

 

Conforme os estudiosos do tema (Ortiz, 1999; Bastide, 1984; Prandi, 2004, 

entre outros),  a umbanda é uma religião brasileira, iniciada na cidade do Rio de Janeiro 

a partir de 1904. É o resultado de um processo de reelaboração de elementos simbólicos 

de diversas religiões: dos candomblés, do espiritismo Kardecista, das religiões 

indígenas, do catolicismo popular. Engloba, portanto, elementos africanos, afro-

brasileiros, indígenas e brancos. Ortiz (1999)  analisa o surgimento desse novo campo 

religioso como reflexo da ideologia da integração nacional difundido principalmente a 

partir da década de 20, com base na narrativa do “mito das três raças”. 

 

Os praticantes de Mata-Cavalo conhecem fragmentariamente, e de forma 

confusa, a história de sua crença. Sobre a origem da umbanda, Dona Maria afirma: “é 

uma religião africana, os pretos velhos que trouxeram da África. Como na escravidão 

não podia fazer os cultos africanos, então eles pegavam os santos católicos e 

colocavam o nome dos Orixás. Era a forma de cultuar sem que seus senhores 

percebessem”.  

 

De fato, a religião umbandista tem raízes nas religiosidades africanas, ainda 

que distante. Para Dona Maria, assim como a outros umbandistas, parece que a história, 
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os saberes mais científicos da religião são dados que menos importam. Seus efeitos, o 

trabalho que as entidades lhes prestam, é que são primordiais. 

 

Quantos à cor dos participantes da umbanda, a entrevistada revela: “tem muita 

gente branca que participa. Só minha pele que é branca, mas tudo meu é africano. Sou 

uma negra branca. Convivo muito com os negros. Inclusive aqui no quilombo. Me dou 

muito bem com eles. Sou muito querida aqui”. 

 

Na comunidade de Mata-Cavalo existem posições diversas sobre a prática de 

umbanda. Alguns não aceitam radicalmente, outros não praticam mas respeitam, e tem 

os que gostam e participam. Segundo Dona Maria,  

 

 “Alguns têm preconceito, não aceitam porque são de outra 

religião. Assim como eles têm a religião deles que eles amam. 

Nós também amamos a umbanda, vamos cultuar a umbanda, os 

orixás, as entidades com maior gosto, maior prazer, porque são 

eles  que nos dão força no dia-a-dia. Primeiramente Deus, 

claro! Que se não fosse por Deus eles não existiriam. Mas se 

eles vêm e incorporam na gente como médium, é porque eles 

existem, e porque foi determinado por Deus e, Deus permite 

que possamos trabalhar. E nós não trabalhamos sem a 

permissão de Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Nós trabalhamos 

com a permissão!” 

 

Dona Maria acha importante a existência do terreiro em Mata-Cavalo porque, 

na área rural, se tem liberdade para fazer as “obrigações”: acender vela para um orixá, 

um guia, um caboclo, um preto velho; fazer uma oferenda para um exu. O que na cidade 

é mais difícil, porque sempre há pessoas olhando, e fazer uma oferenda exige, segundo 

ela, estar com o coração tranqüilo, com a mente voltada àquilo que está oferecendo para 

o orixá ou entidade.  

 

Em tom de apelo e de sofrimento, Dona Maria revela a intenção que existe na 

comunidade de tirar o terreiro do quilombo, já que ela não é quilombola: “vai ser um dó 

bastante grande de sair daqui. Porque isso aqui tem socorrido muita gente. Tem sido 

um pronto-socorro dos humildes. Eles recebem tratamento com ervas, que é tratado 
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espiritualmente. Tem pessoas aí que chegou aqui de carrinho de mão, hoje está 

andando. Eu fico muito pesarosa”. 

 

Geertz (1989:77), falando sobre o poder dos recursos simbólicos da religião 

para auxiliar o homem a suportar sofrimentos, afirma: “Para aqueles que são capazes de 

adotá-los, e enquanto forem capazes de adotá-los, os símbolos religiosos oferecem uma 

garantia cósmica não apenas para sua capacidade de compreender o mundo, mas 

também para que, compreendendo-o, dêem precisão a seu sentimento, uma definição às 

suas emoções que lhes permitam suportá-lo, soturna ou alegremente, implacável ou 

cavalheirescamente”. 

 

 

O ritual 

 

O ritual foi dividido em três sessões: a primeira, dedicada à linha das entidades 

baianas; a segunda, aos caboclos e a terceira aos pretos velhos. Entre uma sessão e 

outra, há um intervalo. 

 

A primeira parte do cerimonial se inicia com os médiuns vestidos de branco em 

frente ao altar, e os demais membros dispostos em forma de círculo. Em pé, primeiro foi 

rezado o pai-nosso, e em seguida, outras rezas católicas. Depois o hino da umbanda e, 

logo após, um ponto10 para Nossa Senhora e para  outros santos. 

  

Os pontos são curtos e repetitivos. De forma que, quem não sabe, aprende com 

muita facilidade. São entoados como muito entusiasmo pelos participantes, suas vozes 

são acompanhadas pelo som do atabaque e por palmas, alguns acompanham o ritmo 

com um balanço do corpo. São muitos os pontos, cada um tem um propósito diferente. 

Falam dos orixás, dos pretos, caboclos ou clamam pelos santos católicos, revelando seu 

teor sincrético. Às vezes, num mesmo ponto, há elementos do candomblé (orixás 

africanos), do povo da Bahia e de santos católicos. É importante observar que todo o 

                                                 
10 Letra e melodia de cântico sagrado, diferente para cada entidade. É uma prece evocativa cantada que 
tem por finalidade atrair as entidades espirituais, homenageá-las quando chegam e despedi-las quando 
devem partir. Assim, os pontos podem ser apenas de louvor ou cantados com finalidades rituais durante 
determinadas cerimônias (Dicionário umbandista, 2007). 
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ritual é mediado pelos pontos. São por meio destes que saúdam, agradecem, pedem 

permissão, chamam e se despedem das entidades. 

  

Na segunda parte do ritual são cantados os pontos de apelo às entidades para 

que incorporem nos médiuns. Tão logo começam as cantorias, os médiuns começam a 

incorporar. Primeiro os baianos, depois os pretos velhos, em seguida os caboclos. Entre 

uma linha e outra (pretos velhos, caboclos e baianos), faz-se um intervalo para 

descanso. As pessoas saem, conversam, em seguida retornam.  

 

A entidade baiana foi a primeira a incorporar: os médiuns entram em transe um 

a um, seguindo hierarquia que obedece à ordem de tempo de iniciação, dos mais antigos 

aos mais recentes no “trabalho”: primeiro a Tia Maria Baiana, a aniversariante, para 

quem a festa e a comida foram preparadas. A esta todos os médiuns e participante 

cumprimentam, ajoelham-se e beijam seus pés, numa expressão delirante de adoração, 

devoção e respeito. Em seguida, os demais médiuns vão incorporando.  Após a 

saudação, começam a cantar o ponto da Tia Baiana; ela se alegra, entrega-se à graciosa 

dança, com muita elegância sorri, conversa com malícia, fala de coisas cotidianas. Mas, 

por outro lado, como seu “aparelho” é a chefe do culto, ela demonstra liderança: 

organiza, inicia os cantos etc. 

 

Nesse dia especial, como era seu aniversário foram cantados os parabéns. Ela 

agradeceu a música, os presentes que recebeu, e passou a conversar primeiro com todo o 

grupo, depois com as pessoas, individualmente. Ao fim, pediu que a comida fosse 

servida. Todos comeram alegremente: farofa de carne-seca, arroz e bobó de galinha. Em 

seguida, avisa que já quer ir; então;  começa-se a cantar o ponto de despedida, e a 

desincorporação acontece, na mesma ordem da incorporação.  

 

Após intervalo, recomeça o ritual com cântico dos pontos para a incorporação 

dos pretos velhos. Esse momento é o único em que os elementos raciais são 

verbalizados por meio dos pontos, fazendo uma ligação entre a manifestação religiosa e 

a pertença étnica: 

 

Bahia, oh África, vem cá, vem nos ajudar 

Força baiana, força africana, força divina 
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Vem cá, vem cá, vem cá. 

 

Papai não quer casca de coco no terreiro 

Pra não lembrar tempo do cativeiro 

 

Percebe-se, na letra dos pontos, que a referência que se faz aos elementos de 

pertença negra tem o alcance máximo no período do cativeiro. A África é nacional: a 

Bahia. Segundo Ortiz (1999), “os pretos velhos são os espíritos dos antigos 

escravizados negros que, pela sua humildade, se tornaram participantes da Lei de 

Umbanda”. A sua presença é, portanto, obrigatória. 

 

Finalmente, após outro intervalo, começam-se a cantar os pontos dos caboclos,  

os quais geralmente falam de sua valentia, de seus conhecimentos farmacológicos, de 

seu caráter benfazejo etc. Após a incorporação de cada linha (pretos velhos, caboclos e 

baianos), segue o terceiro momento destinado ao público presente: doentes ou aqueles 

que têm pedidos, agradecimentos a fazer aos espíritos. Os baianos sentam, os cambonos 

se põem em pé ao lado destes com os bolsos cheios de objetos que os espíritos podem 

solicitar: fumo, isqueiro para acender o cigarro ou cachimbo, e começam as conversas 

com as pessoas que lhes achegam. 

 

O mesmo se repete após a incorporação do preto velho e do caboclo. As 

diferenças são os apetrechos que usam, o que fumam, o que pedem para beber e a 

postura corporal. Por exemplo, o baiano usa chapéu; o caboclo, cocares; a preta velha, 

pano amarrado na cabeça. O preto velho e o caboclo bebem cachaça; o baiano, cerveja. 

O preto velho fuma cachimbo. O baiano, um cigarro comum; o caboclo, charuto, e 

assim por diante. 

 

Os baianos são conversadores, brincam com os convidados, fazem piadas, 

falam com sotaque nordestino, conversam entre si, têm uma postura corporal ereta e 

galante. Já os pretos velhos, estes são mais silenciosos, conversam baixo e pouco, 

apresentam características de muita idade, são bastante envergados, usam uma variante 

lingüística caipira antiga e quase só falam para aconselhar ou receitar alguma mandinga. 

Apresentam uma feição de ternura e suavidade. Os caboclos parecem mais exaltados, 

falam em dialeto indígena, batem forte no peito, gritam como se estivessem em guerra e 
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dizem alguma coisa em voz alta, como se estivessem dando uma palavra de ordem. Mas 

quando as pessoas vão saudá-lo, ele fala baixo e em linguagem compreensível.   

 

Os consultantes, um a um, acocoram-se diante dos pretos velhos e dos baianos 

- com exceção dos caboclos que falam em pé, pois seu perfil é forte, arrogante -. 

Contam seus problemas: a falta de dinheiro, da roça que não está bem, do filho rebelde, 

da doença que sofre, do amor que não está dando certo.  O caboclo ou preto velho, 

bebendo e fumando, dá conselhos, receita remédios ou alguma mandinga. Os pretos 

velhos ali mesmo começam o processo de cura com algumas baforadas de cachimbo no 

local em que a pessoa sente dor ou algum desconforto. Também chamam a atenção de 

pessoas que porventura cometeram alguma falta. 

 

 Entre o grupo parece não haver segredo ou qualquer privacidade. Todas as 

consultas, conselhos, receitas, confissões, advertências são feitas com certo tom de voz 

que todos os presentes ouvem os problemas uns dos outros, bem como os conselhos e as 

advertências. Quando, por exemplo, um consultante foi duramente chamado à atenção 

pela preta velha, um dos participantes no mesmo instante começou me contar o que o 

rapaz havia feito de desagradável. Nos intervalos, há sempre alguém fazendo 

comentários sobre algum fato que ouviu. 

 

A sessão termina com uma prece, cânticos de encerramento, agradecimentos, 

pedidos de proteção aos guias. Automaticamente, ocorre a desincorporação dos 

espíritos. Na desincorporação, assim como no processo inverso, o médium entra em 

breve crise, como se estivesse em uma convulsão nervosa. A intensidade varia de 

médium para médium, mas, em seguida, este volta à normalidade, mesmo depois de ter 

bebido um litro de cachaça, por exemplo. 

 

Na umbanda, os elementos material e místico não se separam . O encontro do 

humano com os espíritos ocorre como algo natural, travam conversas entre si, discutem 

questões, trocam conselhos, brincam, como se fossem iguais. O ritual assegura as 

relações entre o homem e o universo, entre a sociedade e o mundo sobrenatural, entre os 

vivos e os mortos (Levi-Strauss, 2004: 217). 
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O umbandista, em virtude de suas crenças, tem uma percepção diferenciada da 

vida, da morte e da natureza: não vêem a colina como uma colina, o mato como o mato, 

mas como a morada deste ou daquele espírito, assim como um rio qualquer. Esses 

ambientes naturais também são vistos como o centro tradicional desta ou daquela 

cerimônia. As estradas nunca são apenas uma estrada, mas o habitat de exu, por 

exemplo. As doenças assim como a morte, quase sempre têm razão de ser sobrenatural: 

feitiço, falta de atenção com alguma entidade, castigo por não ter cumprido alguma 

“obrigação”: retribuir o dom com as oferendas ou despachos. 

 

As observações e entrevistas revelam que, para os freqüentadores, a umbanda 

representa um porto de segurança, um lugar onde se pode encontrar solução para o 

sofrimento, também é um lugar de troca de solidariedade, lugar de apoio. A pesquisa 

deixa entrever que os negros que a freqüentam, não o fazem para preservar a cultura ou 

por motivos de pertença étnica, mas por necessidade material e simbólica, sobretudo 

para retribuir os dons recebidos. 

 

Inicialmente, os participantes da umbanda parecem ter uma perspectiva 

utilitária de sua religiosidade, como também concorda Roger Bastide (1985), ao afirmar 

que ‘o negro’ que se introduz no catimbó11 aí não se entra como ser racial, ainda menos 

como membro de  ‘nação’; ele age como indivíduo, para encontrar solução para seus 

próprios problemas”. Considero que as práticas da umbanda, assim como a festa 

católica, são momentos, por excelência de trocas-dádivas, no sentido maussiano, as 

quais vão em duas direções: do homem com o ser sagrado, e do homem para outros 

homens, fundado na tríplice obrigação de dar, receber e retribuir (Mauss, 2003). O 

efeito desse movimento resulta em afetividade e solidariedade, traços importantes para a 

produção e reprodução da vida do grupo. 

 

No próximo capítulo, farei algumas considerações sobre os discursos 

acadêmicos a respeito da família dos negros. Em seqüência, farei as descrições e 

análises das configurações familiares de Mata-Cavalo, sua estruturação e sua 

organização e suas dinâmicas, que são também históricas e culturais. O objetivo é 

                                                 
11 Culto originalmente de tribos indígenas, mais tarde perpassado por elementos católicos e apropriado 
pelos negros. É um ritual  em que as pessoas vão curar seus males físicos e espirituais. 
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compreender a família, a partir de sua configuração, para, posteriormente, lançar luzes 

sobre sua relação com a escola. 
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Capítulo V – A organização familiar em Mata-Cavalo 

 

Sociólogos e educadores afirmam que, além de outros fatores, as condições 

estruturais e socioculturais das famílias influenciam na forma como estas percebem, 

valorizam e investem na escolarização dos filhos, e que, especificamente sobre a 

população negra, recai ainda o “peso” da cor. Esta, segundo estudos de Rosemberg 

(1984), Gonçalves (1987), Oliveira (1992), Cavalleiro (2000) e Silva (1995), entre 

outros,  interfere significativamente na relação que essas categorias sociais mantêm com 

a educação escolar. Nesse sentido, este trabalho não poderia deixar de examinar as 

condições estruturais reais em que as famílias negras vivem, a fim de poder relacionar 

família – escola – cor, elucidando, algumas das formas que essas condições, 

objetivamente, têm interferido na educação dos filhos das famílias negras de Mata-

Cavalo. 

Bourdieu (2003), por exemplo, considera que “cada família transmite a seus 

filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, 

sistemas de valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para 

definir, entre outras coisas, as atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar”. 

Segundo Lahire (1997), além de outros fatores, a família por meio de suas ações 

materiais e simbólicas, muitas vezes sutis, tem papel importante na vida escolar dos 

filhos. Influência esta nem sempre dirigida de forma consciente e intencional. Segundo 

o mesmo autor, a criança constitui seus esquemas comportamentais, cognitivos e de 

avaliação mediante das formas que assumem as relações de interdependência com as 

pessoas que a cercam com mais freqüência e por mais tempo, ou seja, os membros da 

família. Suas ações são reações que se apóiam relacionalmente nas ações dos adultos 

que, sem sabê-lo, desenham, traçam espaços de comportamentos e de representações 

possíveis para ela. 

 

 

5.1 - O discurso acadêmico sobre a família dos negros 

 

As famílias, no Brasil, começam a ser objeto do discurso acadêmico no final do 

século XIX e princípio do XX, construído no interior dos discursos sobre a 

nacionalidade brasileira, no momento em que se buscava discutir um ideal de nação. 
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Gilberto Freyre (2002) foi um dos autores que, a partir da obra Casa-Grande & Senzala, 

originalmente publicado em 1933, desenhou um modelo de família brasileira, o qual 

teve grande repercussão e aceitação na academia, influenciando o pensamento social da 

população brasileira, cujos efeitos se fazem sentir até os dias atuais. Foi aplaudido pelos 

colegas intelectuais e pelos políticos. Anísio Teixeira, por exemplo, afirmou: ficamos 

brasileiros com sua obra; todos lhe devemos [a Gilberto Freyre] um pouco do que 

somos e muito do que sabemos (Freyre, 2002, introdução, p.11). 

  

No entanto, o protótipo de família que Freyre (Op. Cit.) revelou aos brasileiros 

foi um modelo de família único: a patriarcal, cujo poder incontestado e incontestável se 

encontra na figura do senhor, pai e chefe, com sua mulher e seus filhos. Orbitando esse 

núcleo conjugal legalmente fundado, distribui-se uma estrutura altamente hierarquizada: 

os empregados, as amas, os bastardos, os escravizados e outros dependentes. 

 

Romanticamente, Freyre desenhou a relação da família patriarcal com o 

escravizado: o trânsito do patriarca e seus filhos pela senzala, e de alguns negros, 

sobretudo negras, pela casa-grande, demonstraria a abertura de contato dos brancos em 

relação aos negros (democracia racial), ao mesmo tempo em que o poder de mando do 

senhor branco sobre a escravizada a fazia deleitar promiscuamente nos seus braços, 

fazendo assim nascer a família brasileira, fruto da miscigenação. 

  

No entanto, é ponto pacífico na historiografia sobre o escravismo no Brasil que 

um sistema, no retirar dos trabalhadores praticamente qualquer proteção da lei contra 

desmandos dos seus “possuidores”, abre precedente para toda e qualquer violência 

física, psíquica, moral, incluindo a sexual, ameaçando, portanto, a honra e a segurança 

de vida da mulher escravizada. Esse fato, por sua vez, coloca a família numa constante e 

intensa pressão. 

  

Para Gilberto Freyre, o sistema social da escravidão atingiu profundamente a 

moral sexual e familiar, tanto do negro como do índio e, também, do branco. Na 

percepção do autor, “(...) essa corrupção não foi pela negra que se realizou, mas pela 
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escrava. Onde não se realizou através da africana, realizou-se por meio da escrava 

índia” (2002:375) 1. 

  

Ou seja, para Freyre (Op. Cit.), o sistema social e econômico escravocrata, sobretudo o 

interesse econômico, favoreceu a depravação, criando, nos proprietários de homens, 

imoderado desejo de possuir o maior número possível de crias. Dessa forma, em sua 

percepção, não era o negro o libertino, mas o escravo, a serviço do interesse econômico 

e da ociosidade voluptuosa dos senhores. Não era a “raça inferior” a fonte da corrupção, 

mas a violência de uma raça contra outra. 

 

De qualquer forma, para Freyre, a marca da influência negra sobre a família 

brasileira se estenderia, assim, da mesa à cama, da cozinha ao sexo: “da escrava ou 

mucama que nos embalou [e] que nos deu de mamar” à mulata “que nos iniciou no 

amor físico e nos transmitiu, ao ranger da cama-de-vento, a primeira sensação completa 

de homem”. Tais relações de prazer e de dominação tiveram seu efeito não apenas na 

privacidade doméstica e na intimidade sexual, mas também na ordem social e política. 

 

O autoritarismo da sociedade e da política brasileiras teria, para Freyre, razões 

de ordem cultural, já que o sadismo, aprendido e praticado na relação com os cativos e 

dependentes, se transformaria em “simples e puro gosto de mando, característico de 

todo brasileiro nascido ou criado em casa-grande de engenho”. Já os situados nos níveis 

inferiores da hierarquia social e sexual acabariam por tomar o “gosto pela dominação”. 

Chega a afirmar que, “no íntimo, o grosso do que se pode chamar 'povo brasileiro' ainda 

se orgulha de um governo másculo e corajosamente autocrático!”. A vida política 

brasileira se equilibraria, portanto, entre duas místicas: de um lado, a ordem e a 

autoridade, decorrentes da tradição patriarcal; de outro, a liberdade e a democracia, 

bases da sociedade moderna. 

 

Freyre, no afã de romper com a tradição do cientificismo dogmático que se 

baseava nos princípios darwinistas e spencerianos que estabeleceu diferenciação 

                                                 
1 Cf. Freyre, Gilberto. Casa-Grande e Senzala, 2002. Capítulos 4 e 5. 
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intelectual entre brancos e negros2, concebeu, de forma idílica e harmônica, as relações 

entre senhores e escravizados, centradas na autoridade benevolente dos patriarcas e na 

entrega passiva e prazerosa, de corpo e alma, da negra, cujo amolecimento trazido pela 

miscigenação favoreceria a mobilidade social dos negros e mestiços (o branqueamento). 

 

Os estudos que abordam a passagem da escravidão para a sociedade industrial, 

no tocante à família brasileira, tiveram, no geral, a tendência de mostrar que a família 

branca saiu ilesa do processo libertino que mantinha na escravidão. Ou seja, longe da 

escravaria foi possível continuar com sua família organizada, formada pela mãe, pai e 

filhos. Ao passo que os negros não conseguiram, segundo essa visão, construir suas 

famílias, ao molde patriarcal, exigido pela sociedade industrial. A marca da 

libertinagem ficou de certa forma impressa no ethos dos negros, da qual não puderam 

ou não conseguiram se libertar. 

 

Essa abordagem foi, em grande parte, reproduzida pelos sociólogos da Escola 

Paulista de Sociologia da Universidade de São Paulo3 nas décadas de 50, 60 e 70 do 

século passado. É importante ressaltar que tais pesquisadores fizeram duras criticas ao 

pensamento de Gilberto Freyre, denunciaram o caráter mercantil e violento das relações 

sociais sob o cativeiro, desconstruindo a tese da democracia racial. Florestan Fernandes, 

por exemplo, mostrou, em A Integração do Negro na Sociedade de Classes (1964), que 

o país nutria forte preconceito racial e que, ao invés de democracia, havia dominação de 

raça e de classe, e alto grau de assimetria e desigualdade nas estruturas social e 

econômica. 

  

 No entanto, vários autores da Escola Paulista enfatizaram a desagregação da 

família negra no sistema escravista como a principal dificuldade de o negro integrar-se 

                                                 
2 Entre os principais propagadores desse pensamento, cuja influência foi e continua de certa forma sendo 
muito grande no Brasil, encontram-se Louis County, Visconde de Gobineau, Joaquim Nabuco, Sylvio 
Romero, Oliveira Vianna, Tobias Barreto, Euclides da Cunha e Nina Rodrigues. 
3 As principais obras produzidas pela Escola Paulista de Sociologia foram: A integração do negro na 
sociedade de classes e O negro no mundo dos brancos de Florestan Fernandes (1964), (1972); Brancos e 
negros em São Paulo, de Roger Bastide e Florestan Fernandes (1959); As metamorfoses do escravo de 
Otavio Ianni (1962); Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional de Fernando Henrique Cardoso 
(1962); O preconceito racial em São Paulo, de Bastide e Fernandes (1951). Grosso modo, os autores 
tinham, em comum, o objetivo de compreender as relações raciais a partir da desagregação do sistema 
escravista e a insurgência de uma sociedade dividida em classes. De modo geral, enfatizaram a 
dificuldade de o negro  integrar-se nesse novo contexto.  
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nesse novo contexto. Para Florestan Fernandes (1964), as duras condições da 

escravidão, o esforço dos senhores de “tolher e solapar todas as formas de união ou de 

solidariedade dos escravizados”, não apenas tornaram os grupos de parentesco 

extremamente instáveis, como também destruíram as normas familiares dos cativos, 

deixando-os sem regras, em estado completo de anomia social, “perdidos uns para com 

os outros”. 

 

Mesmo após a escravidão, segundo Fernandes (1964), o negro não conseguiu 

disciplinar seu comportamento moral e sexual e por extensão o familiar: 

 

“Foi a escravidão que suprimiu (...) toda a delicadeza ingênua, mas 

refinada que coroa a ligação do homem e da mulher segundo os modelos 

tipicamente africanos. Impedindo a escolha dos parceiros e até dos 

momentos para os encontros amorosos, obrigando uma mulher a “servir” 

vários homens, com ou sem disposição erótica, e incentivando o coito 

como mero alívio da carne, ela degradou, juntamente com a pessoa do 

escravo, o seu corpo, a atividade erótica e as técnicas do amor. Ao 

conquistar a liberdade, o negro imprimiu nova dignidade às relações dos 

sexos, mas não tinha como nem por que disciplinar-se na redescoberta 

das únicas fontes violentas, puras e simples de prazer que estavam ao seu 

alcance (p.133). 

 

Dessa forma, para o autor, o sexo é, por excelência, o foco de revitalização da 

anomia da vida social dos negros e mulatos na sociedade contemporânea. É ele que 

“retrai, solapa e às vezes até deturpa a absorção de novos padrões de comportamento, 

impedindo ou retardando a plena configuração da família equilibrada e integrada, no 

meio negro” (p.133). 

 

Não foi a família que se desintegrou, como instituição social, e em 

conseqüência emergiram certas inconsistências na socialização dos 

indivíduos; mas, a própria família que não se constituiu e não fez sentir 

seu influxo psico-social e sócio-cultural na modelação da personalidade 

básica, no controle de comportamentos egoísticos ou anti-sociais e na 

criação de solidariedade moral. Comprova-se isto historicamente (...) a 

política central da sociedade senhorial escravocrata brasileira sempre 
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procurou impedir o florescimento da vida social organizada e da família 

como instituição integrada no seio da população escrava (p.134). 

  

Percebe-se que o autor, além de reafirmar a desestruturação da família negra, 

atribui-a como conseqüência da escravidão e de sua condição de classe. Parte, sem 

discussão, da existência de um modelo de família supostamente ideal e correto: a 

patriarcal. Em sua concepção, a família negra se encontra dotada de características 

reificadas e se apresenta como um problema ou desafio para a sociedade. As questões 

que parecem permear essa visão são: O negro será assimilado ou não pela sociedade de 

classes? Ele será capaz ou não de se adequar ao novo modelo de sociedade? Como sua 

força de trabalho pode ser utilizada no novo sistema de produção? “Jamais a cultura do 

negro, seu modo de habitar o mundo foram tomados como campo de pesquisa em sua 

positividade” (Marcelin, 1996). 

 

Estudos históricos atuais, produzidos principalmente a partir da década de 80, 

têm procurado revisitar a temática “família negra”. Baseados em novas fontes de cunho 

demográfico, essas pesquisas têm contestado diretamente a visão da vida sexual e 

familiar do escravo como uma “vasta promiscuidade primitiva”, uma desordem cultural, 

bem como a incapacidade de o negro almejar a formação de famílias estáveis e, muito 

menos, defendê-las. Essas pesquisas têm claras implicações políticas para novo 

momento, tanto no debate sobre o escravismo (Slenes, 1998), como para a compreensão 

da constituição da família negra na sociedade brasileira contemporânea. 

  

As questões postas por esses estudos podem ser assim sintetizadas: haveria 

uma patologia generalizada na família negra, enquanto herança irreversível da 

escravidão? Seria a desestruturação social familiar, sobretudo em função da perversão 

sexual, a causa da pobreza, da desescolarização, da marginalidade, da exclusão social, 

enfim da não-integração objetiva do negro na sociedade brasileira contemporânea, como 

sugeriu Fernandes e seus colegas? Ou seriam mais uma vez as investidas teórico-

ideológicas, visando mascarar o racismo e o preconceito tão gastamente conhecidos? 

  

 Com a proposta de elucidar tais questões, Silva (1998) realizou estudos, partindo 

de fontes documentais, em diversas regiões do Brasil, focalizando a estruturação das 
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famílias negras no período colonial. Suas pesquisas revelam que, desde o princípio, 

havia um incentivo, por parte da Igreja, ao casamento de escravizados.  

  

 Segundo a pesquisadora, a doutrina da Igreja acerca dos casamentos de 

escravizados foi formulada nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 

impressa em 1720, e observada em todo o Brasil. O documento declarava que, de 

acordo com o “direito divino e humano”, os escravizados podiam casar com pessoas 

cativas ou livres: “seus senhores lhe não podem impedir o matrimônio, nem fazer o uso 

dele em tempo e lugar conveniente, nem por esse respeito os podem tratar pior, nem 

vender para outros lugares remotos, para onde o outro, por ser cativo, ou por ter outro 

justo impedimento, o não possa seguir” (p.188). 

  

 Entre os principais argumentos que a Igreja utilizava para convencer os senhores 

a casar seus escravizados, podem-se citar: a) a garantia do casamento nada tinha que ver 

com a liberdade: “declaramos que posto que casem, ficam escravos como antes eram, 

obrigados a todos os serviços do seu senhor”; b) a reprodução da escravaria: se 

promovessem esses matrimônios, os escravizados procriariam e multiplicar-se-iam de 

tal maneira que seria grande vantagem para seus proprietários; c) o casamento seria uma 

forma também de evitar os “males físicos e morais da vida libertina”. 

  

 Slenes, (1999), com a mesma proposta, realiza pesquisas históricas no Sudeste, 

século XIX, sobre a família escravizada no Brasil. O autor apresenta uma contraposição 

aos relatos de viajantes estrangeiros e escritores brasileiros, tal como Fernandes e 

Freyre, os quais se deixaram contaminar pelas visões restritas, preconcebidas daqueles. 

Seje exemplo o francês Charles Ribeyrolles que visitou o Brasil em 1859 e que afirmou 

serem os escravizados, indivíduos imersos em um universo de dor, promiscuidade 

sexual e "bestialidade". Desprovidos de condições mínimas que levassem à constituição 

de famílias, viviam como "ninhadas" e, deste modo, ele concluiu que não havia entre 

eles nenhuma perspectiva de passado e de futuro: "Nos cubículos dos negros, jamais vi 

uma flor: é que lá não existem esperanças nem recordações”. 

A permanência de visões parciais e limitadas sobre as condições de vida dos 

escravizados, inauguradas por viajantes estrangeiros como Ribeyrolles, vigorou no meio 

acadêmico até o final da década de 70, por diferentes perspectivas. Segundo Slenes (op. 
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cit.), essas interpretações foram influenciadas por uma produção historiográfica norte-

americana, mas também estão ligadas a teorias sociológicas que tiveram, entre seus 

representantes, Roger Bastide e Florestan Fernandes.  

Em sua cuidadosa análise demográfica, Slenes (1999) comprova que a família 

escravizada não apenas existiu formalmente, como se manteve ao longo de um período 

significativo. A análise de fontes primárias, como registro de batismos e casamentos, 

matrículas de escravizados e inventários pós-morte apontam a existência de uniões 

estáveis por mais de 10 anos, enfeixando parte significativa da população escravizada. 

Em 1872, segundo as pesquisas do autor, 61,8% das mulheres cativas, com mais de 15 

anos, eram casadas ou viúvas. Tal situação é bastante representativa das regiões de 

plantation do Sudeste, onde o caso de Campinas é comparado ao de outras cidades das 

quais existem dados disponíveis. As famílias eram constituídas e se mantinham, em sua 

maioria, onde havia "posses" médias ou grandes, com mais de 10 ou mais de 50 

escravizados. 

 Dados que sustentam a conclusão de que os escravizados, em todos os contextos, 

valorizavam a família conjugal estável, lutavam com empenho para formá-la e, 

freqüentemente, conseguiam realizar essas metas, dentro dos limites criados pela alta 

taxa de masculinidade e mortalidade, ou seja, quando havia condições para tal. 

Mas qual seria o significado da formação e "durabilidade" dessas famílias? Essa 

questão permite o diálogo direto de Slenes com outros historiadores, que admitem a 

formação da família escravizada, porém com sentidos distintos. Para Manolo Florentino 

e José Roberto Góes (1998), a família seria um dos pilares do escravismo, criando 

condições para o domínio senhorial, uma vez que a permissão para sua constituição 

funcionava como um "pacto de paz" entre senhores e escravizados. Já Hebe Mattos 

(2000), identifica no casamento e na formação de laços familiares uma aproximação de 

parte dos cativos com o "mundo dos livres", acentuando rivalidades internas entre os 

próprios escravizados.  Slenes (1999) admite que, em curto prazo, a formação das 

famílias poderia ser favorável aos senhores. Entretanto, uma análise mais ampla, 

considerando um maior espaço temporal, permite que seja identificada a construção de 

uma identidade própria dos escravizados, antagônica aos interesses senhoriais, a partir 

da valorização das tradições africanas. 
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Segundo Slenes (op. cit.), o olhar distorcido sobre a família dos negros, tanto dos 

estrangeiros como dos escritores nacionais se deve a três fatores. Em primeiro lugar, 

haveria uma imagem deformada do próprio negro, produzida por um racismo 

extremado, do qual seria raro, nessa época, o viajante europeu ou mesmo o brasileiro 

bem-sucedido que escapasse. Em segundo lugar, os observadores do século XIX 

provavelmente sofriam a interferência de preconceitos culturais, pois os que escreveram 

sobre o Brasil eram provenientes da Europa (França, Suíça, Alemanha e Inglaterra). 

Nessas nações (nos séculos XVI a XIX), quase não ocorria reprodução humana fora de 

uniões sacramentadas pela Igreja. Os filhos havidos, nesse período, por pais não 

casados, não ultrapassava a 10%, cifra muito baixa se comparada ao índice dos países 

ibéricos e da América Latina. Dessa forma, não é de surpreender que os europeus, 

diante dos índices relativamente baixos de casamento religioso e das taxas 

comparativamente altas de ilegitimidade que prevaleciam entre os escravizados 

brasileiros, tinham registrado uma impressão de patologia social. Já entre os escritores 

brasileiros, teria havido preconceitos culturais, pois a convicção de que a cultura 

africana era não civilizada, também sua sexualidade e comportamento em relação à 

família eram desviantes. 

Em terceiro, além dos estereótipos negativos referentes ao caráter do negro e à 

cultura africana, houve a incidência da ideologia do trabalho livre como moralizador. 

Trata-se da noção de que a família só pode se constituir plenamente quando assegurado 

aos homens o privilégio de esposo e pai, ou seja, sua autoridade perante a mulher e os 

filhos. Dessa forma, Slenes (1999) conclui que o racismo, os preconceitos culturais e a 

ideologia do trabalho da época predispunham aos viajantes europeus e aos brasileiros 

“homens de bem” verem os negros que aparentemente não seguiam as regras deles (dos 

brancos) na vida íntima, como desregrados. 

  

5.2 - Discursos contemporâneos sobre a família dos negros 

 

Estudar a família negra contemporânea no Brasil é deparar, mais uma vez, com um 

intrigante silêncio por parte da produção científica. São raras as literaturas 

antropológica/sociológica sobre o tema. Marcelin (1996), ao constar esse fato, defrontou 

com as seguintes justificativas acadêmicas: 
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- a vida familiar dos negros não foi pensada, porque o contexto das relações inter-

raciais no Brasil, resultante da miscigenação – assim como a própria 

miscigenação -, produziu uma realidade decididamente diferente em relação a 

outros países, como nos Estados Unidos do Norte, por exemplo. 

- Questiona-se ainda o que seria família negra no Brasil. Ela teria um formato 

sociológico diferente da família das classes trabalhadoras (ou classes operárias)? 

 

- Para outros, a construção, ou não, desse objeto de estudo está ligada às tradições 

intelectuais próprias de cada universo acadêmico. Essas tradições se enraízam 

profundamente na estrutura social da formação social considerada. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, a categoria família afro-americana corresponde a um 

processo que leva a pensar o negro em sua radical alteridade. A sociedade foi 

edificada em torno de uma oposição historicamente constituída: os civilizados 

brancos e os não brancos, o que não foi o caso do Brasil. 

 

Em conseqüência, segundo esses discursos, no Brasil não haveria “família 

negra”, “família branca etc”; haveria a família brasileira, miscigenada e produzida sob a 

figura-modelo da “família patriarcal”. 

 

É questionável o fato de o discurso sociológico/antropológico ter suprimido a 

vida doméstica dos negros nas estatísticas gerais sob as classes populares. Tudo se passa 

como se a miscigenação tivesse o poder de transformar a estrutura social. Por esse 

prisma, seria suficiente apenas invocar a estrutura social para atenuar magicamente a 

visibilidade e a concentração do negro em seus espaços suburbanos e rurais (Marcelin, 

1996, p.vi). 

  

É evidente que o silenciamento sobre as famílias dos negros no Brasil é 

proveniente do efeito produzido pelo mito da democracia racial, fundado na idéia 

freyreana da miscigenação, como um fato acabado. Esses discursos, num processo de 

universalização forçada, transformam a família negra em um discurso sobre as classes 

populares em geral, como se pudesse tirar marginalmente o negro de sua condição 

étnica, ou como se a condição de classes esvaziasse a condição étnica de todo o seu 



 136 

significado. Embora as condições econômicas constituam um determinante 

incontestável no estudo de famílias, qualquer seja a sociedade, elas não são suficientes. 

 

Dentro dessa perspectiva, a família do negro não é construída. Quando se faz 

alguma referência a ela, pensa-se apenas em sua relação com a família patriarcal da qual 

ela tira sua existência e sem a qual ela não guarda nenhuma individualidade. Deslocada 

ou confinada dentro das classes populares, é considerada incapaz de produzir uma 

cultura, de habitar num mundo simbólico e produzir a vida de forma específica, num 

apriorismo que propõe a ausência de situações de diversidade no seio de uma mesma 

classe popular. 

 

Os parcos estudos produzidos sobre a família negra brasileira contemporânea, 

em sua maioria de cunho antropológico, têm buscado compreender como ela se 

estrutura, em comparação às famílias brancas. Dentre essas pesquisas, destaca-se a tese 

de doutorado de Barbosa (1983). Embora a autora tenha procurado escapar à 

caracterização anômica da família negra, reproduziu a dicotomia família organizada e 

desorganizada, optou por estudar as famílias do primeiro tipo em seus processos de 

socialização da criança negra. 

 

Teixeira (1983) também realizou um estudo, em que procurou relativizar a idéia 

de desorganização na família negra mediante a entrevista com mulheres-chefes de 

família e constatou que: 

 

Longe de ser desorganizada, esse tipo de família reproduz os próprios 

projetos de organização familiar da sociedade, valorizando e 

reproduzindo a importância dos papéis do marido e pai, do casamento, 

da ascensão social através da educação etc. Se é reforçado o papel da 

mulher negra como articuladora das estratégias adotadas, ele não 

significa instabilidade ou desorganização familiar, e sim a família 

possível (Teixeira, 1983 Apud Teixeira, 1986). 

 

 Teixeira (1986), através dos dados do IBGE de 1980, procurou avaliar até que 

ponto se poderia atribuir um tipo de estrutura familiar para brancos e outro para negros. 

Entre outras, chegou às seguintes conclusões: a) as famílias denominadas incompletas, 
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constituídas por chefe sozinho, homem ou mulher, representam apenas 12,2% do total 

das famílias brasileiras, no período estudado; b) as famílias de chefe sozinho com filhos 

são, majoritariamente, chefiadas por mulheres, representando 10,5 de seus 12,2. Ao 

inserir a variável rendimento mensal na análise, percebeu-se que esse modelo 

caracteriza os arranjos mais pobres, tanto para famílias brancas como para negras; c) 

embora se ateste a freqüência um pouco maior de famílias negras chefiadas por 

mulheres (sem cônjuge) com filhos (11,8% para famílias brancas e 14% para famílias 

negras), esse tipo de família não constitui o modelo mais representativo, para o total de 

negros. Se existe alguma especificidade na família, segundo a autora, ela deve ser 

buscada nas condições socioeconômicas que lhes são impostas, independentemente do 

tipo de família que constitua. 

 

Os dados do senso do IBGE de 2000 patenteiam um crescimento no número de 

domicílios chefiados por mulheres. Entre 1991 e 2000, foi registrado um aumento de 

quase 38%. Em 1991, 18,1%  das residências eram chefiadas por mulheres. Em 2000, 

esse índice passou para 24,9%. Geograficamente, o número de mulheres chefiando 

famílias foi generalizado. No caso das mulheres brancas, o aumento foi de 1,5 ponto 

percentual (de 53,6  para 55,1%). Já entre as pretas e pardas, o quadro foi inverso: a 

redução na participação das mulheres negras na chefia chega a quase 2 pontos 

percentuais menos (de 45,5% para 43,4%). O IBGE considera chefes de família 

mulheres solteiras com filhos, mulheres separadas vivendo sozinha com os filhos e 

viúvas.  

 

Esses dados, por um lado, colocam em xeque a tese de que as mulheres negras 

seriam as mais suscetíveis de ser as responsáveis pelo domicílio, ou seja, seriam as que 

compõem o grande universo de famílias monoparentais. Por outro lado, esconde outro 

fato recorrente de que, mesmo a mulher tendo um companheiro, não significa que ela 

deixa de ser a líder da casa, como provedora e administradora do domicílio. 

 

A pesquisa que realizei na comunidade negra rural Mata-Cavalo abrangeu 

75,50% do total da população residente. Cheguei aos seguintes dados: 39 das 85 

mulheres entrevistadas vivem com um companheiro, como casadas ou  amasiadas; 46  

moram só com netos e ou filhos. Dessas, 13 são mães solteiras, 23 são viúvas e 10 são 

separadas. Mas, observando de perto essas famílias percebi que, em muitas delas, 
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mesmo nas residências onde há a presença do homem como cônjuge, a mulher continua 

sendo a principal administradora e colaboradora com boa parte das finanças da casa, e 

ainda lidera as decisões cotidianas da casa, embora contem com a solidariedade das 

redes de família na qual ela está integrada. 

 

Marcelin (1996), em sua tese de doutorado, realizou pesquisas em bairros de 

classes populares do Recôncavo da Bahia, partindo da construção social e cultural das 

famílias, propondo mostrar que não existe “família negra”, como organização social 

própria aos negros das Américas, assim como também não existe “a” família, como 

realidade transcendente cujas normas seriam universais. O autor, entre outras, conclui 

que os valores e práticas familiares se constroem de modo variável, dentro de uma 

mesma classe social, fundados em condições socioétnicas, assentados nas relações 

socioeconômicas e culturais da sociedade mais ampla. A hierarquia social conjugada 

com a hierarquia racial molda todos os níveis da sociedade brasileira. 

 

A constituição e a estruturação das famílias negras estão provavelmente cercadas 

por inúmeros elementos que as definem, entre eles étnico, social, cultural e econômico. 

Necessitaria de estudos mais acurados no campo da Antropologia, a fim de analisá-las 

contextualmente,  tendentes a elucidar essas questões de uma forma mais segura. Mas o 

que parece já estar bem claro é que as famílias dos negros, assim como dos pobres, são 

freqüentemente rotulados, a partir de uma perspectiva etnocêntrica de classe média, 

como marginais e imorais. Isto demonstra que o preconceito contra o negro abrange 

todas as dimensões de sua vida. 

 

Meu objetivo neste capítulo não é buscar sobrevivências africanas nos meios 

familiares de Mata-Cavalo, nem fazer um estudo comparativo buscando as diferenças 

que possam existir entre elas e famílias brancas, nem ainda fazer julgamentos se as suas 

construções familiares são “normais” (nucleares) ou “anormais” (“incompletas” ou 

“fragmentadas”).  Intuito  compreender “as relações e as teias de relações que ligam os 

indivíduos entre si, fazendo com que vivam num mundo pleno de lógicas” (DaMatta, 

1997: 148), e descrever suas condições estruturais que são também culturais, histórias e 

étnicas, sem perder de vista seu lugar nas relações socioeconômica, cultural e racial da 

sociedade mais ampla. Acredito que, examinando essas questões, poderei lançar luzes 
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sobre a compreensão de como essas famílias, a partir das suas configurações e do seu 

lugar, na sua singularidade, percebem a educação escolar.  

 

 

5.3 - A organização familiar em Mata-Cavalo: parentes e família 

  

É quase impossível pensar a existência de Mata-Cavalo fora de suas 

organizações familiares. São estas os pilares nos quais a comunidade se apóia e se 

constitui e é no interior destas que são criadas as teias de relações pessoais como um 

elemento articulador da vida no quilombo. Por outro lado, são as relações de 

solidariedade, de interesse, de conflito dentro dos grupos familiares e, essas mesmas 

relações estabelecidas entre um grupo e outro, que embalam o mundo e a existência 

daqueles habitantes. 

 

Nas conversas correntes é comum ouvir os moradores de Mata-Cavalo usarem o 

termo parente: aqui todo mundo é parente. Ou, tais e quais pessoas são da família. As 

duas palavras, num primeiro olhar, parecem ser utilizadas como se fossem 

intercambiáveis. Para entrar no universo das representações sobre família e parente dos 

pesquisados e apreender as distinções, assim como a equivalência, entre esses usos, 

comecei – de acordo com a técnica utilizada por Marcelin (1996) - a perguntar aos 

participantes do universo investigado, quem seriam as pessoas consideradas parentes e 

quem seriam as pessoas consideradas da família. As respostas mostraram diferentes 

compreensões. 

  

Parente é todos e família é os de dentro de casa (Dona Olíria). Neste caso, 

poderia se pensar que, para a entrevistada, a família seria constituída pelas pessoas que 

moram dentro da mesma casa (ela e o marido) ou pessoas que já moraram, tais como os 

filhos casados. No entanto, ao citar o grau de parentesco das pessoas que fazem parte de 

sua configuração familiar, verifica-se que a compreensão é outra: São todos que moram 

aqui: mãe, irmãs, minha filha,  meus netos, primos e; um vizinho porque ele vem comer 

todo dia junto, são gente de casa,  e a gente considera como da família. Nessa 

perspectiva, a casa tem um sentido, como o tem para DaMatta (1997), ou seja, uma 
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dimensão social em que todo o universo social é ordenado por determinada perspectiva. 

E como tal, constrói fatos sociais e culturais4. 

  

Pode-se perceber que família, na concepção da comunidade, extrapola a 

consangüinidade. O princípio de classificação consiste na proximidade do ego com os 

outros membros que integram a dinâmica da cooperação familiar no cotidiano. Para a 

pesquisada, a referência é a casa, quem mora dentro da casa, ou seja, o laço biológico é 

central na proximidade entre parentes, mas não é suficiente (Comerford, 1996). A 

cooperação é, por excelência, um aproximador dos parentes à família: Se um precisá de 

um copinho de arroz, o outro teno, todos têm. Este ano não fiz roça, os outro que plantô 

melancia, abóbora já mandô me chamá pra ir lá pegá, porque sabe que eu não tenho.  

 

A cooperação entre determinados grupos de parentes consangüíneos, ou não, 

determina um universo familiar, os quais são regidos pelos princípios da consideração e 

do respeito. Esses elementos implícitos podem aproximar ou distanciar um integrante da 

família, seja consangüíneo ou não. A entrevistada citada acima no primeiro momento 

não incluiu o filho como da família, porque mora distante, na cidade e, portanto, não faz 

parte de sua rede de cooperação, mas incluiu um vizinho. Como diria Lévi-Strauss 

(1989), as relações familiares se definem simultaneamente, pelos indivíduos que 

englobam e também por aqueles que excluem. 

  

Quanto mais os integrantes de uma casa conseguirem aglutinar cooperação em 

torno de si, maior será sua rede familiar, conseqüentemente maior o sentimento de 

reconhecimento, de “bem-quisto” e de prestígio. Os parentes biológicos mais distantes, 

assim como um agente de fora, podem fazer parte da família, ou seja, aproximar, desde 

que entrem no circuito de troca, de consideração e solidariedade.  

  

Assim, existem redes de famílias menores e maiores, mais e menos influentes. 

Normalmente, as maiores são também as mais fortes. Tomarei como exemplo a rede 

familiar do Seu Mulato, visivelmente umas das maiores e, certamente, a mais influente  
                                                 
4 Para DaMatta, a casa é mais que um espaço geográfico ou coisas comensuráveis. Ela é também uma 
“entidade moral, uma esfera da ação social, províncias de positividade e domínios culturais 
institucionalizados, capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens” (DaMatta, 
1997. p.15). A casa é um lugar e um mundo de ethos, a partir do qual os “sistemas de disposições” 
fundamentais se constroem e configuram. 
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do quilombo. Da família dele descendem quatro gerações com suas respectivas famílias, 

e que incluindo membros não consangüíneos. O Seu Mulato teve 18 filhos. Desses, 11 

estão vivos, 10 são casados e já têm filhos, netos e bisnetos. Ao todo, essa rede soma 

aproximadamente 80 núcleos familiares ligados uns aos outros, residentes em Mata-

Cavalo.  

  

A família do Seu Mulato forma o grupo politicamente mais influente. Dona 

Tereza, sua filha, é a presidente-geral do quilombo. Uma das filhas dela preside uma das 

associações de Mata-Cavalo, outra é professora, cuja filha também é professora e 

representante nacional e internacional do quilombo. Dona Tereza também tem um filho 

que é vereador e representa a comunidade em Livramento. Nessa família estão as 

pessoas politicamente de maior representatividade local, tanto para os “de dentro” como 

para os “de fora”, e pode ser considerada “dominante e englobadora na medida em que 

predomina um controle dela sobre a comunidade” ( DaMatta, 1997).  

   

 Seu Mulato revela o que é família para ele: Quem faz parte da minha família é 

quem me ajuda aqui. Quem me considera e quem eu considero. Nesse rol de 

consideração, ele citou uma prima de 4º grau, que é proprietária de supermercado em 

Livramento. Ele afirma que ela é parte da família porque o considera: o que eu preciso, 

sou atendido, tendo dinheiro ou não tendo, eu sou atendido. Ou seja, mesmo um agente 

distante é englobado na família por fazer parte da rede de cooperação e consideração. 

No arquétipo da família brasileira, os parentes mais distantes têm pouco 

reconhecimento, fato que não coaduna com a percepção matacavalense. 

  

Nos grupos familiares menores, os integrantes considerados da família são o 

chefe da casa, a esposa e os filhos, e seus respectivos grupos familiares: noras, genros e 

netos: quem faz parte da minha família são meus seis filhos e meus netos. Agora 

parente é particular. Se eu fosse contar os parentes, ficaria um dia ou mais. (Seu, Ney, 

72 anos, seis filhos). Os seis filhos do Seu Ney moram todos próximos, em casas 

separadas. São cinco mulheres e um homem.  Daquelas quatro são mães solteiras e uma 

não tem filhos. O único homem também é pai solteiro. Todos eles têm roça, ou 

trabalham fora. Todavia, há um trânsito intenso de uns nas casas dos outros. O pai viúvo 

mora uma temporada, ora com um dos filhos ora com outro. O Seu Ney se orgulha do 

respeito que todos nutrem por ele: todos me respeita e, eu considero a todos. Se eu 
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comprá um pacote de açúca, é um pouquinho para cada um, se eu compro um 

pedacinho de carne é um pedacinho para cada um, tudo de bom coração! O meu dever 

é esse. E os filhos entre si também se ajudam mutuamente. 

  

É importante observar que o líder da família, às vezes, considera“pessoas da 

família” irmão, irmãs, cunhado, cunhada, sobrinhos, primos, primas, só pelo seu lado;  

quando se trata do lado do cônjuge, estes são referidos como parentes. Os parentes da 

esposa/esposo são considerados da família apenas quando moram próximos e quando 

fazem parte da rede de ajuda mútua. 

 

Entre os grupos situados em determinadas redes solidárias, as trocas entre eles 

ocorrem constantemente e de forma natural, fazem parte do ethos das pessoas. As coisas 

são dadas sem “interesse” ou intenção. Se houver alguma, esta não passa do querer 

“ajudar” ou “agradar. As coisas dadas são aceitas porque, pelo sistema moral do grupo, 

não de deve “fazer desfeita”. Não aceitar algo de alguém é equivalente a não considerar 

a pessoa ofertante. A retribuição também é obrigatória. Descumprir essa regra é 

demonstrar-se “mal-agradecido” com aquele que sempre dá, sempre ajuda.   

 

Nos mutirões, seja para qual finalidade for, é regra quem já foi ajudado ajudar os 

outros. São as “trocas de dia”. Os que recebem o trabalho e não retribuem, são mal- 

vistos e às vezes excluídos das relações de trocas. Dizem eles: “ fulano só quer venha a 

nós, vosso reino nada”. Isso quer dizer que a pessoa é mal-agradecida, não tem  

consideração pelos outros. Essas são características que desprezam com muita 

veemência.  

 

Não há, entre as pessoas, a preocupação com a equivalência: coisas de diferentes 

gêneros e valores simbólicos ou econômicos são trocados, galinha por uma lavagem de 

roupa; melancia por arroz; farinha por um dia de cuidado com uma criança etc. Essas 

trocas não são negociadas verbalmente. Não se diz que espera retribuição ao dar, e ao 

retribuir tal intenção quase nunca é explicitada. Quando o é, a pessoa “simula” não 

querer receber... Justifica: “Não precisava! Mas, depois, aceita: Deus que te ajude, 

então”! 
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As solidariedades praticadas entre as famílias incluem principalmente divisão ou 

troca de alimentos, roupas; empréstimo de ferramentas, de sementes para plantio, 

dinheiro; ajudam-se nas reformas ou construção das casas; nos cuidados com as 

crianças; na produção das festas etc. A unidade de produção é familiar conjugal; porém, 

vez ou outra, a família extensa é convocada para o mutirão na colheita, na produção de 

farinha de mandioca, na matança de uma criação maior; para a construção de uma casa; 

para um roçado ou outro trabalho mais pesado. 

  

As famílias pesquisadas declaram ser vantajoso ter número grande de filhos, 

acreditam que assim não faltará ajuda: é bom tê bastante filho, quando um é ruim pra 

você, o outro é bom, não vai fartá ajuda, carinho (Dona Tereza, 68 anos, 14 filhos). 

 

 As famílias da amostra tiveram entre 4 e 18 filhos. Seu Mulato teve 18 filhos e 

acha que: pra mim foi vantage, foi alegria, tudo me adora, não me deixa ficá 

disprezado, se tem um que anda errado, tem outro que já ajuda. 

 

 O Seu Sebastião (71 anos, 11 filhos) afirma: Quem tem bastante filho e sôbe 

criá, a vantage é que ajuda o pai. Agradeço muito a Deus, porque meus filho, tudo eles 

me ajuda. 

 

As falas evidenciam que a vantagem de ter grande número de prole é a ajuda que 

estes possam prestar aos pais, sobretudo ajuda com o trabalho na roça,  financeiramente, 

e por outro lado, também patenteiam o retorno afetivo: quem tem muitos filhos tem 

mais chance de não ser desprezado, de receber atenção e carinho, pois entendem que 

nem todos os filhos crescem sendo bons filhos, ou seja, trabalhadores, atenciosos e 

carinhosos com a família. 

 

Para alguns, atualmente, ter muitos filhos é visto como ruim, por conta das 

dificuldades econômicas e educativas: na era que estamo é muito difícil criá bastante 

filho, tudo está caro, a mãe não é mais capaz de dominar os filho, está difícil. (Dona 

Josefa, 51 anos, 4 filhos). Para o Seu Mulato, ter poucos filhos ou muitos não faz 

diferença: o trabalho é o mesmo, lutá  com dez é o mesmo que lutá com um.  
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Das famílias pesquisadas, todas criaram  de três a sete filhos adotivos. São estes: 

a) netos, filhos de mães solteiras que trabalham na cidade e deixam os filhos com os 

pais, ou de mães solteiras que não têm condições financeiras, ou cabeça, pra criá-los, 

como revela uma senhora que cuida de três netos: as criança quando ficava com ela 

[com a mãe, sua filha],  ficava  jogado. Amiga com um não dá certo, amiga com outro 

não dá certo, aí eu peguei pra criá. Além da mãe das crianças não conseguir uma 

relação estável com um parceiro, não consegue também dar atenção suficiente aos 

filhos; b) filhos de parentes em que a mãe morre. Há uma recorrência de casos em que, 

quando a mãe morre, o pai entrega os filhos para os parentes criarem; c) filhos de 

conhecidos pobres, normalmente afilhados dos pais adotivos: criei filho de uma 

conhecida que deu pra mim batizá e criá; d) filhos de conhecidos portadores de 

necessidades especiais: a mãe dele era tonta, variada da cabeça, não tinha condição de 

cuidá, aí eu peguei. 

 

Em meio à evidente generosidade da atitude de cuidar de filhos alheios, são 

recorrentes nas narrativas expressões que denotam recompensa. Um pai fala com muito 

orgulho de um de seus filhos adotivo: Valeu a pena criá esse rapaz, ele me ajudô 

bastante, todo serviço que eu pegava, ele me acompanhava, compensou. Quando se 

trata de criança, normalmente neto, a recompensa é a alegria, a distração que ela 

representa ou a ajuda nos serviços domésticos. Uma senhora revela a importância do 

neto de oito anos, que mora com ela: Ainda bem que esse menino veio pra cá, meu 

marido tem pobrema na mão, então, ele [o neto]  é que tira leite, corta lenha, é minha 

mão direita aqui. 

 

Dessas famílias, três entregaram seus filhos aos cuidados de outras famílias e, 

em dois casos, a entrega foi por motivos escolares: entreguei dois pra madrinha, porque 

eu não tinha condição de pôr na escola, na época aqui não tinha escola, mas eles já 

tava grandinho.  Os filhos foram, adolescentes, para a cidade estudar. Em troca prestam 

serviços para a família como doméstica ou babá no caso das meninas e, jardineiro, 

faxineiro externo das casas, no caso dos meninos. A outra deu o filho porque: a vida tá 

difícil, tenho aqui nove criança, seis meu e quatro neto, acho que lá ele vai sê bem 

cuidado, o pessoar de lá gosta dele. O curioso é que essa mãe doou o filho, mas cria os 

netos. 
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 A importância que os pais dão à grande quantidade de prole, o que para eles 

denota mais ajuda, tem sentido prático em Mata-Cavalo, uma vez que redes familiares 

maiores ou menores concorrem de forma desigual nas distribuições de solidariedade, 

embora todos concordem que, “antigamente, as família era mais unida”. No entanto, 

observo que as famílias, cuja rede de solidariedade é extensa ainda tem êxito nos 

mutirões. Já as pequenas, não têm os mesmos benefícios. Para o Seu Ney, por exemplo: 

muitos não gosta de ajudá, dá desculpa, porque é isso... porque é aquilo... qué dizê, a 

pessoa faz disfeita. por isso que nós tamo parano com esse negócio de muchirum 

[mutirão]. Dessa forma, Seu Ney só pode contar com seus filhos: Aqui é só meus filho 

mesmo, juntam os filho tudo e ajuda um ao ôtro.  

  

No caso da rede familiar de Dona Tereza, filha do Seu Mulato, assim como 

também para outras mais extensas, o mutirão funciona. Presenciei, em várias ocasiões, 

grande quantidade de pessoas consangüíneas e não consangüíneas ajudando-os no 

plantio, colheita, feitura de farinha, melado, rapadura, na produção de festas, na 

construção de casas etc. 

  

A extensão maior ou menor da família, e sua capacidade de trocar solidariedade 

também gera e representa poder político, a partir do momento em que se consegue 

aglomerar cada vez mais pessoas em torno dela. Nos relacionamentos sociais em 

cadeias, como lembra DaMatta (1997: 121-2), “as pessoas posicionadas numa teia de 

elos pessoais passam a ser automaticamente tratadas como amigas e podem ser uma 

fonte potencial de recursos de poder como meio de manipulação social e político pelo 

favor”. A ajuda dada no mutirão, nas festas e em outros eventos a uma rede familiar 

forte, dá ao colaborador o direito de obter colaborações, ao passo que, para o 

colaborado, pode aumentar sua força política. 

  

A diferença de capacidade mobilizatória, entre grupos familiares, configura um 

complexo de valores usados performativamente na comparação e hierarquização das 

famílias. Essa hierarquização social tem relação também com a proximidade ou a 

distância das raízes negras escravizadas. De modo que se fala em quilombolas mais 

legítimos, os mais próximos dessas raízes, e grupos de famílias menos legítimas, as 

distantes dessas raízes ou sem nenhuma ligação com elas. 
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Há vários troncos familiares, pois os escravizados para quem a terra foi doada 

somam 29, conforme pesquisa documental realizada por Bandeira (1992). Os troncos 

familiares a quem as famílias fazem referência são as gerações posteriores aos 

escravizados ou ex-escravizados que os mais velhos vivos conseguem lembrar, ou as 

referências são feitas aos membros mais velhos vivos, de determinado tronco. A questão 

é que existem divisões em determinadas grandes famílias, filiadas a determinados 

troncos, e essas divisões acabaram desenhando o mapa social do quilombo, ao se 

aglomerarem em regiões diferentes. A família do Seu Mulato, por exemplo, a maioria 

mora na região de Mata-Cavalo de Baixo; quanto à família de Dona Rosa, a maioria na 

região do Mutuca5 (cf. capítulo III, como se distribuem politicamente os moradores nas 

terras do quilombo). 

   

Os grupos de famílias que se consideram pertencentes ao mesmo tronco familiar 

são mais unidos entre si do que com os de outros, ainda que existam relações de 

parentesco distantes entre um grupo e outro. Contudo, esse sistema de organização, 

somado à hierarquização que ela suscita, gera, com freqüência, conflitos entre grupos 

familiares de troncos diferentes. A troca pressupõe relações, ao mesmo tempo  que as 

produzem. Mas não se troca com quem se tem vontade de criar laços. 

  

Os conflitos em Mata-Cavalo estão presentes cotidianamente nos comentários 

longos e contínuos. Mesmo os “de fora” que, circunstancialmente, entram em contato 

com a comunidade, é inevitável ter conhecimento deles. Evidentemente, as narrativas 

são moduladas de acordo com a situação e o ouvinte. Assim, em meu primeiro contato, 

em um clima formal, cercado de desconfiança, acabaram resultando em uma pobreza de 

narrativas de conflitos e uma riqueza de comentários sobre a união existente  entre as 

famílias. Bastou uma interação maior para que fossem reveladas as intrigas que 

perpassam o cotidiano. 

  

                                                 
5 Determinados grupos familiares, descendentes de diferentes troncos, aglomerados em determinadas 
áreas do quilombo (politicamente reconhecido como Associação de Produtores Rurais), pouco a pouco 
estão construindo micro comunidades independentes da Associação Geral do Quilombo, têm promovido 
eventos culturais próprios, atividades políticas próprias e, aos poucos, estão se fazendo representar fora do 
quilombo, como comunidade independente. Inclusive uma delas, Mata-Cavalo de Cima, reivindica uma 
história de origem para si, diferente da história de fundação do Quilombo em seu todo. Segundo uma 
moradora dessa área, a terra onde estão seus parentes não é terra de herança dos escravos, mas sempre foi 
uma área de um fazendeiro que um de seus ascendentes antigos adquiriu por compra. 
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Dentre as motivações mais comuns das situações conflitivas, destacam-se os 

motivos políticos, em que determinados grupos familiares se sentem prejudicados em 

determinadas decisões, ações ou eventos liderados por quem está na posição de 

poder/representação/direção. O conflito entre um líder de um grupo familiar com um de 

outro, dependendo dos motivos, pode estender-se, automaticamente, a todos os 

membros de ambas as partes interdependentes. No entanto, é perceptível que são esses 

conflitos que dinamizam a produção de união e dão sentido a esses núcleos familiares e, 

por extensão, à cultura organizacional do quilombo. 

  

As famílias pesquisadas habitam as casas sob diferentes arranjos, do ponto de 

vista do líder ou do chefe, conforme o termo oficial utilizado pelo IBGE. Temos: 1) o 

homem-chefe, a mulher  e neto; 2) a mulher-chefe e netos; 3) a mulher-chefe e filhos; 4) 

a mulher chefe, e companheiro (casamento não oficializado), filhos e netos da chefe; 5) 

a chefe-mulher, filhos e agregados (não consangüíneos); 6) o homem-chefe, esposa, 

filhos, netos e parentes consangüíneos – cunhadas, cunhados e sobrinhos; 7)o homem-

chefe e o filho; 8) o homem- chefe, mulher e filhos. 

  

Há uma riqueza de arranjos familiares, mas a recorrência maior, levando em 

conta todos os núcleos familiares visitados, é o formado pela mulher-chefe com filhos e, 

casal e netos. A menor freqüência é da família pequena nuclear: o homem-chefe, a 

mulher e filhos. Como visto nas páginas precedentes, compõe também o universo 

familiar os filhos casados que moram próximo e outras pessoas que fazem parte da rede 

solidária dos moradores da casa, os quais freqüentemente comem juntos, trocam 

alimentos e outros favores. 

 

Percebe-se, nesses arranjos familiares, uma distinção ante o modelo nuclear 

dominante,  que corresponde à família conjugal comum nas classes médias, (Fonseca, 

1995). Por outro lado, há uma riqueza de organização de outros tipos, que os estudos 

antigos e atuais sobre família consideram um desvio, “retrocesso”, patologia ou  

fragmento de família. O oposto, à família “normal” ideal, seria a nuclear: unida, 

formada em torno do casal e seus filhos, vivendo sob o mesmo teto.  

  

São comuns os filhos que se casam e que não têm uma independência financeira 

morarem próximo à casa dos pais. Estes filhos, noras ou genros, bem como netos, 
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participam cotidianamente da casa dos pais, mesmo mantendo sua própria roça, comem 

juntos, reúnem-se à tarde para conversar, e os filhos do casal freqüentam a casa dos 

avós o maior período de tempo.  Já os filhos independentes moram mais distantes ou 

mesmo nas cidades próximas. 

  

De qualquer maneira, as tarefas assumidas comumente pelos membros de um 

grupo familiar, tais como as atividades de mutirão, as atividades políticas nas 

Associações de Produtores Rurais  e mesmo as intrigas intergrupais, têm um efeito de 

fortalecimento dos laços intrafamiliares. 

  

 

5.3.1 - Papel das mulheres e dos homens na família  

 

 

 É destacável a figura da mulher em Mata-Cavalo, pois elas formam a maioria 

das lideranças da comunidade. Nas seis Associações de Produtores Rurais que 

compõem o Quilombo, quatro são representadas por mulheres. Destaca-se que a 

Presidente-Geral das Associações é uma mulher. São elas que fazem as vezes da 

comunidade nos movimentos sociais e políticos, na órbita estadual, nacional e 

internacional. São elas também as professoras na escola da comunidade, com 

importante papel na organização e mobilização dos moradores locais. Estão perante as 

mobilizações de reocupação de novos pedaços de terra dentro do quilombo, entre 

outros. 

  

Outra evidência do papel de liderança da mulher é dentro da casa, nos grupos 

familiares observados. São elas que respondem pela representação da família ante o 

mundo exterior, que permitem ou ordenam o relacionamento intrafamiliar e 

extrafamiliar, que lideram as tomadas de decisão, que movimentam a finança da casa, 

mesmo quando o dinheiro ou a mercadoria provém do trabalho do homem; esposo, 

companheiro, ou filhos adultos. Dona Maria relata orgulhosamente: meus filho quando 

era solteiro, trabalhava, no final do mês entregava todo o dinheirinho deles na minha 

mão, eu é que sabia o que fazer. 
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Entre as famílias observadas, apenas em duas, a mulher não demonstrou posição 

de líder. A liderança feminina na casa é muito visível. Durante as visitas tive 

oportunidade de observar que, ao chegar algum visitante à procura de alguma coisa, se o 

homem é quem o recebe, ele, imediatamente chama a mulher, para resolver as questões 

que o visitante traz.  

 

Durante as conversas da mulher com o visitante, seja masculino seja feminino, o 

homem fica de soslaio, sentado um pouco mais atrás, ouvindo a conversa. Vez ou outra 

participa do diálogo ou apenas balança a cabeça em sinal de concordância. As decisões 

sempre são tomadas pela mulher, às vezes independentemente da anuência do 

companheiro. 

  

A liderança da mulher na família tem sido analisada em diversas pesquisas como 

peculiaridade dos grupos negros, sob a designação de matriarcado. Enfatiza-se a 

preeminência feminina, ora como derivada da cultura africana, ora como decorrente da 

desagregação da família. Essa última análise reporta à formação da família no período 

escravista e pós-emancipação, bem como sua incapacidade de absorver o modelo 

fornecido pela sociedade em que se integrou. O matriarcado negro é interpretado como 

uma adaptação do negro – sadia para uns e patológica para outros - às condições de sua 

inserção na sociedade. Em ambos os casos, o modelo da família negra tende a ser visto 

como uma “compensação funcional” das ausências de que padece em decorrência de 

sua formação e desenvolvimento históricos (Barcellos: 1996). Entre os autores que 

defendem essa linha de pensamento, incluem-se Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, 

como exposto nas páginas precedentes. 

  

Por outro lado, alguns pesquisadores modernos buscam desconstruir a 

concepção de desagregação da família e enfatizar que a concepção nuclear patriarcal é 

um modelo familiar idealizado pela classe média e representa apenas uma das 

possibilidades de organização, nem melhor nem pior que as demais. Ao mesmo tempo 

apontam a dificuldade de estabelecer uma conexão entre a organização da família 

africana e a forma familiar matrifocal brasileira.   

 

A figura do homem na família, que o tem, pode ser considerada de importância 

tanto simbólica quanto prática. Ele deve ser respeitado, pois representa a segurança, 
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sobretudo no sustento da casa. Esta importância da figura masculina aparece mais no 

plano discursivo: 

 

A obrigação dele é trabalhá, cuidá, dá atenção. Ele sai do serviço, 

vem pra casa fica aqui com nós, num sai pra lugar nenhum, não fica 

andano por aí. Se ele sai é pra capiná, campiá um cavalo, pra ir pra 

roça. Mas não faz nada de errado, esse pra mim que é o papel do 

homem (Dona Olíria). 

 

Tem muita gente casada, que pega um dinheirinho e sai. Já eu num 

tenho isso, porque meu compromisso é aqui. Pra mim papel do 

homem é trabalhar, dá atenção em casa, ficá em casa. Porque pra 

saí pra rua pra fazer o que?  (Seu José, esposo de Dona Olíria). 

 

A função do home na casa primeiramente é sê o esteião, dá 

respeito, trazê as coisa pra dentro de casa: comprá as coisa, í na 

roça, trazê uma mistura, trabalhá (Seu Arnaldo). 

 

O home deve dá respeito, sustentá e não deixá faltá nada dentro de 

casa. Num deixá fartá comida pra  criança nem para a muié (Seu 

Sebastião). 

 

Ele tem que dá tudo, dá moradia para a mulher, dá o que comê, o 

que vesti (Dona Josefa). 

 

 Tanto homens quanto mulheres afirmam que o homem tem o dever de trabalhar, 

dar casa para mulher e filhos, trazer o alimento. O papel do homem também é produzir 

uma imagem e um efeito de respeito na casa. Ele encarna o respeito em si, é uma 

autoridade simbólica, de uma significação social que extrapola o interior da casa. Tanto 

que a mulher com filhos, morando sem a presença física de um homem, é vista com 

desconfiança. No entanto, para que o homem seja essa representação, precisa cumprir 

seu papel: andá direito, não andá pela rua, não bebê, tratá bem a família, sobretudo 

trazer o sustento.  

 

 Percebe-se que, nesses discursos, permeia a ideologia dominante que determina 

o papel do homem, pai de família na sociedade brasileira, este o papel ideal dele. Mas, 
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de fato, o homem em Mata-Cavalo não consegue representar esse papel. Ele pode até 

desempenhar bem a função moral, de respeito da casa, mas poucos conseguem prover a 

manutenção econômica da família. Muitas vezes, essa função é transferida para a 

mulher, ou para os filhos ou netos, por meio dos rendimentos auferidos pelas políticas 

sociais, tais como a bolsa-família. 

 

Não observei manifestações autoritárias do marido/chefe, sobre a mulher, filhos 

ou netos/crianças. Há uma representação de que os filhos são da mãe, ou da avó. São 

elas que têm a autoridade sobre eles, têm obrigação de conduzi-los e educá-los. O pai 

tem certa participação, mas exclusivamente na educação do filho, sobretudo no que diz 

respeito a ensiná-lo a trabalhar. Entretanto, as crianças tendem a demonstrar maior 

respeito ao pai do que a mãe. É como se a mãe fosse uma autoridade íntima, mais 

maleável, e o homem uma autoridade mais formal, dura. Assim também a mulher vê na 

imagem do homem quase um ser sagrado ou, às vezes, como uma mãe diante de um 

frágil bebê que precisa ser cuidado.  Ela tem a liberdade de tomar todas as decisões 

possíveis dentro e fora de casa, sair e chegar quando quiser, mas o respeito e os 

cuidados com o homem têm que ser mantidos. Afinal esse é um dos papéis da mulher na 

família. Vejamos algumas falas: 

 

O paper da mulhé na família é andá direito, é sê honesta, é dá bom 

exemplo pros filho, e não pode deixá as criança ficá por dentro de 

tudo que está passano.(...) Se a mãe está no mau caminho, não é 

casada, não pode dexá a filha sabê, se não ela vai querê fazê tamém 

(Seu Ney). 

 

O papé da muié é honrá o marido e trabaiá tamém, (...) em casa, na 

roça, em tudo que é jeito. A minha muíé quando era nova ia pra 

roça comigo ajudava na coiêta, cortava arroz, rancava feijão, vinha 

pra casa fazia comida, guaraná, lavava roupa, costurava. Agora, 

nunca deixei ela fazê sirviço pesado, como derrubá carpí, isso não 

(Seu Mulato). 

 

A muié deve trabalhá em casa, limpá, lavá, cuzinhá e, cuidá das 

crianças e respeitá o home (Seu Sebastião). 
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A obrigação da muié é acordá cedo, cuidá da casa, limpá a casa, 

lavá a vasilha, fazê a comida do marido, chegá meio-dia, esperá o 

marido com a comida pronta, e com as criança tudo cuidado. Eu 

cuido bem dele [do marido] (Dona Olíria). 

 

Meu papé é cuidá dos meus filho, do meu marido, da casa, trabaiá 

pra ajudá ele [o marido] (Dona Josefa). 

 

Percebe-se que do homem é esperado um esforço mais físico - o trabalho -, 

enquanto que, para as mulheres se acumulam as atividades físicas: trabalhar para 

ajudar os homens e serem o eixo afetivo, emocional e psíquico da família. Repete-se 

nas falas dos diferentes sujeitos a categoria “cuidado”, como uma atividade 

exclusivamente feminina no imaginário tanto do homem quanto da mulher. Faz parte 

das funções femininas cuidar do homem, cuidar dos filhos, cuidar dos netos, cuidar da 

casa, cuidar da ordem moral da casa: a muié tem que andá direito, se não andá direito, 

ele larga. O homem é visto como o respeito da casa em pessoa. Saindo ele,  perde a 

ordem moral da casa. Portanto, é papel da mulher zelar pela permanência do homem 

junto a ela, o que significa manter a ordem moral da casa e, por extensão, da família. 

 

É importante ressaltar que o trabalho da mulher em casa, em Mata-Cavalo, não 

se resume à limpeza e à manutenção, mas também faz parte, do cuidado com a casa, 

cuidar das criações: dar de comer e de beber para galinhas e porcos; apanhar água no 

rio, às vezes a uma distância considerável; plantar hortaliças, legumes, frutas. A mulher 

que não planta nada é vista como relaxada, preguiçosa. Nessas tarefas, as crianças 

desempenham papel de ajuda importante, para quem as tem. 

 

As oportunidades de lazer para os adultos e jovens na comunidade são limitadas. 

Exceto as festas religiosas que acontecem quase todos os meses do ano, não há 

praticamente outra oportunidade de lazer. Dessa forma, as famílias ou as redes de 

famílias se divertem entre si; contam “causos” no final da tarde; tiram “sarro” uns dos 

outros e se divertem com as “fofocas” que surgem na comunidade. 
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5.3.2 - As crianças na família: “não tem querer”! 

 

 

Como visto nas linhas precedentes o “cuidado” com as crianças é uma tarefa da 

mulher: mãe ou avó. Nos grupos familiares pesquisados, a maioria das crianças está sob 

os cuidados desta última: são filhos de mães ou pais solteiros que trabalham fora do 

quilombo. As mães que saem para trabalhar na cidade, normalmente desempenham 

função de empregadas domésticas, moram no serviço, recebem baixos salários, não 

contam com pensão alimentícia dos genitores ou, se recebem, o valor é muito baixo. 

Cumulativamente, esses fatores lhes impossibilitam cuidar dos próprios filhos ou pagar 

alguém que lhes faça as vezes nesse cuidado.  

 

Outras dessas mães moram na própria comunidade, mas também não têm 

condições financeiras ou psíquicas para cuidar dos filhos. Como revelou uma avó: 

minha fia não tem paciência com as criança, judia muito deles. Quando estava com ela 

vivia jogado, doente, aí eu peguei pra criá (Ana Maria, cria três netos). Algumas destas 

são mães adolescentes, que não têm maturidade suficiente para exercer a função 

maternal. 

  

A relação das mães com os filhos, em geral, é relativamente estável. Há aquelas 

que ficam no trabalho durante a semana e aos domingos vão para a casa dos pais e 

ficam juntos das crianças, dão algum apoio econômico aos guardiões de seus filhos. Há 

as que moram no quilombo, visitam com regularidade os filhos, ou estes ficam um 

tempo com ela. Já as relações das crianças com os genitores são quase nulas e, na 

maioria dos casos, ele não é conhecido pelas crianças, nem pelos familiares. Há as 

crianças que não conhecem nenhum dos genitores. Estas são aquelas provenientes de 

famílias estranhas, que não fazem parte da rede de parentesco de quem as cria. 

  

É importante sobrelevar que não vi tratamento diferenciado dos pais/avós entre 

seus filhos legítimos em relação às crianças adotivas, sejam aquelas que ficam 

temporariamente sob seus cuidados, sejam aquelas que foram completamente 

absorvidas pela casa, provenientes de genitores da rede familiar ou não. 
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As crianças deslocam com certa freqüência de um espaço familiar para outro, 

ficam certo período de tempo com a avó, outro com a mãe, outro com outros parentes. 

Não há nenhuma casa que nunca tenha tido uma criança, sob qualquer das condições: 

para ser cuidada circunstancialmente ou morando por determinado tempo. São formas 

culturais desses grupos familiares, as quais acobertam algum sentido implícito, tanto 

positivo quanto negativo. O negativo diz respeito às múltiplas e diferentes referências 

com as quais a criança tem de se socializar. Por outro lado, os deslocamentos infantis se 

revestem de um sentido de partilha na responsabilidade, revelando um comportamento 

familiar de solidariedade, de ajuda mútua. 

  

As crianças têm uma circulação fluida por outras casas do quilombo, as quais 

fazem parte do seu grupo familiar, embora com certo controle das avós e mães. Em boa 

medida, as visitas são orientadas para finalidade de levar recado, emprestar alguma 

coisa, buscar ou levar algum donativo, prestar ajuda em algum serviço, etc. Há uma 

preocupação das suas guardiãs em garantir uma disciplina: criança tem que tê limite, 

não pode ficá andano por aí, fazeno o que qué. Criança não tem querê! 

  

Quando as crianças saem para casas vizinhas com a finalidade de brincar, ficam 

entre pessoas que fazem parte de sua configuração familiar, ou seja, entre família no 

sentido amplo, sendo conhecidas por todos. Dessa forma, seus pais/avós têm certeza de 

que estão seguras e se fizerem algo considerado fora das normas estabelecidas serão 

admoestadas pelos adultos da casa. Essa repreensão é considerada legitima, tanto pelos 

guardiões das crianças quanto pelos adultos da casa onde as crianças brincam. Toda a 

rede familiar tem compromisso ou obrigação perante a educação das crianças que fazem 

parte dela, ou seja, o cuidado com a criança é uma responsabilidade da coletividade. 

  

O trabalho é uma das principais ferramentas pedagógicas que os pais e avós 

empregam na educação das crianças. É consenso entre todos os pesquisados que ensinar 

a trabalhar é o principal legado que os pais podem dar aos filhos, assim como também é 

dever das crianças aprender a maior quantidade possível de ofício. Ser trabalhador ou 

trabalhadora é considerado um dos valores mais importantes que uma pessoa possa ter. 

Como revela o Seu Sebastião que tem todos os filhos maiores de idade: Agradeço a 

Deus pelo meus filho, não aprenderam muito, não tem muita leitura, mas eu ensinei eles 

a trabalhá, todos tem sua casas, seu serviço, sabe enfrentá quarqué serviço. Esse 



 155 

“qualquer serviço” a que o pai se refere são os trabalhos da roça, derrubar, plantar, 

carpir, colher, criar animais, construir casa, entre outros, próprios do meio rural. 

  

Conforme suas concepções, na pessoa do trabalhador se incluem outros valores: 

o homem trabalhador não fica de bar em bar bebendo, não tem tempo para andar à toa, 

não deixa faltar nada em casa, respeita a família, dá respeito aos filhos e à mulher. Estão 

implícitos aí valores morais: formação do caráter, dignidade e honestidade.  Ensinar a 

trabalhar é preparar principalmente o homem para a vida futura: eu já vi gente falá que 

não casa com gente pobre. Pobreza pra mim não é defeito. Defeito é não gostá de 

trabaiá, o importante é trabaiá, se ele trabaia, devagá constrói as coisa” (Dona Olíria). 

  

Sempre tomam a si mesmos como exemplo, embora se lembrem de sua infância 

extremamente difícil, sofrida e permeada de acontecimentos trágicos em função  da 

dureza  inerente  ao trabalho agrícola. Consideram também, numa dimensão de uma 

complexa “pedagogia do sofrimento”, que este trabalho imposto foi um bem que os 

encaminhou para uma vida honesta e digna, e os tornou merecedores de respeito:  

 

Desde cedo comecei a trabaiá, trabaiava co papai, nós trabaiava 

unido. Ajudava ele a plantá, coiê. Meu pai cortava cana, nós ía 

madrugada fazê açúca. (...) Um dia tomamo muita chuva, minha 

irmã e eu pegamo a moléstia da pneumonia. Minha irmã morreu e 

eu fiquei três dia de cama, mas sarei. (...) pra mim foi uma grande 

vantagem [ter aprendido trabalhar] (Seu Mulato). 

  

O orgulho do Seu Mulato está no fato de que ele se tornou um trabalhador, teve 

18 filhos, criou 4 filhos alheios, mas conseguiu porque aprendeu a trabalhar e assim 

ensinou seus filhos: ensinei meus filho trabaiá, coloquei na escola, graças a Deus. 

 

Quando eu era guri, criança pequena, eu ia pra roça com meu pai, 

estava com sete ano, uma vez fomo arrancá mandioca, uma cobra 

mordeu a mão do meu pai e ele morreu (...) fiquei com meu tio, 

quando ele ia viajá com a boiada, ele já deixava serviço de enxada 

pra mim. Eu montava no cavalo, fazia o serviço da roça. Então, 

graças a Deus eu fui criado trabaiano. Não arrependo porque ele me 
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deu educação, não me levou na escola, mas aprendi a batalhá. Hoje 

eu não sofro, nunca sofri (Seu José). 

 

Eu trabaiei desde criança e num morri! (Dona Josefa). 

  

Há uma valorização do que se ganhou em troca do sofrimento. Nada supera o 

ganho, nem a morte: o aprender a trabalhar e absorver os saberes provenientes do ofício 

desde criança. Percebe-se, no momento das falas, o orgulho da trajetória que tiveram. 

Há também um sentimento de heroísmo, quando narram as dificuldades passadas; 

quanto mais difíceis de ser superadas, maior a altivez que lhes invade a alma. 

 

Há uma questão interessante na fala do Seu José, assim como entre outras: ter 

leitura, entendido como grau escolar, é diferente de ter educação. Ter educação é ter 

aprendido a trabalhar e ter valores, tanto morais quanto éticos, provenientes desse saber. 

O Seu José  se diz muito grato à educação que recebeu do tio porque: ele sempre me 

dava conselho, falava; - olha se você achá arguma coisa que o dono está procurano. 

Entrega. Nunca fica com ele, - é o que eu fazia e faço até hoje. 

 

Uma pessoa educada não é necessariamente aquela que freqüentou a escola. A 

educação nessa perspectiva é anterior à instituição escolar e concomitantemente maior. 

Antes de freqüentá-la, o menino e a menina aprendem com sua família o respeito, a 

obediência, o trabalho, a moral, os ensinamentos sobre a vida. As falas deixam entrever 

que ter escolarização é importante, mas ter educação é muito mais valorizado: não 

adianta ter estudo, mas não ter educação. 

 

É nessa perspectiva que essas avós e mães procuram instituir normas de conduta 

para as crianças. Ao chegar nas casas, pouco presenciei crianças brincando, na maioria 

das vezes elas estavam fazendo algum tipo de serviço. Quando os adultos precisam se 

ausentar, são comuns estas tomarem conta da casa: preparam o almoço, lavam vasilhas, 

limpam a casa, buscam água, cuidam dos irmãos ou primos menores, cuidam dos 

animais, não raras vezes sob a supervisão de vizinhos, outros familiares consangüíneos, 

ou não, que moram nas proximidades. O grupo familiar unido, como alguns de Mata-

Cavalo, está sempre apto a proporcionar um controle sistemático maior sobre as 

crianças. 
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A gente tem que dá obrigação pra criança, não pode ficá muito 

brincano... não pode dá muita vaga preles ficá á toa... dá muita 

chance pra eles pensá no que num presta. Tem que dá obrigação. A 

gente tem que prestá atenção neles e eles tem que tê obrigação 

tamém ( Dona Olíria). 

 

Criança tem que começá trabaiá desde cedo, pra mais tarde ele num 

ficá preguiça, pra aprendê (...). Minhas criança trabaiam desde 

cedo, coloco pra varrê quintal, buscá água no rio, varrê a casa. 

Fernandinha [a neta] tem 6 ano e já lava vasilha que é uma beleza, 

(...) Franciely [outra neta] tem 9 ano e já faz comida, ela é boa pra 

fazer um café!. O Lucas tem 7 ano, ele acorda no amanhecê, tira 

leite, aí que ele vai pra escola, quando chega vai pra roça com o pai 

(Dona Josefa). 

 

Deste 8 ano já deve botá o filho para trabaiá. Se o filho não trabaia, 

se fica aqui sentado o dia intero desde pequeno, quando ele crescê 

vai trabaiá? Não trabaia mais! acostumô ficá sentado, sentado fica. 

Meus filho desde pequeno trabaiava, vamos debuiá milho, vamos 

fazê uma cova, os maiorzinho abrem a cova e os pequeno fecha. 

Tem que ir ensinano de tudo, pros filho crescê sabeno: tirá leite, 

muntá no cavalo. Entrá com eles no currá pra ensiná  laçá... (Seu 

Mulato). 

 

O trabalho, principalmente dos meninos, na maioria das vezes, é realizado com 

os homens adultos: pai ou avô. Esse acompanhamento tem um sentido pedagógico 

fundamental, tanto para o ensino/aprendizagem do trabalho em si como para 

aprenderem o respeito e a obediência. 

 

Não foi citado uma só vez caso em que os meninos fazem os serviços 

considerados de dentro da casa: lavar vasilhas, limpar e arrumar a casa, fazer comida. 

Eles, no máximo, limpam quintal e ajudam a cuidar dos animais e das plantações em 

volta da casa, pegam água, lenha. O principal papel deles é ir à roça com o pai: criança 

tem que aprendê a trabaiá. Principalmente guri macho. Macho tem que trabaiá se não 

quando ele ficá grande não vai querê fazê nada. As meninas acompanham a mãe nos 
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serviços de casa. Embora, na comunidade, muitas mulheres também trabalham na roça, 

fazem serviços considerados próprios dos homens, estes não se envolvem com trabalhos 

tidos por femininos. 

 

A relação entre pais/avós é balizada pelos princípios da dádiva. Os pais se 

sentem obrigados a dar aos filhos/netos o que, em sua cultura, se julga mais importante: 

a educação, entendida como o trabalho e todos os saberes a ele ligados, tais como, 

responsabilidade, dignidade, respeito e obediência. Esperam que os filhos aceitem seu 

ensinamento de bom grado. Em troca, esperam atenção, respeito, obediência, ajuda nos 

trabalhos, e terem em à volta “bons filhos”. Os filhos, por sua vez, sentem-se em dívida 

eterna com seus pais/avós, procuram sempre que possível retribuir. Embora nem todos 

os filhos efetivamente se comportam dessa maneira, mas não deixa de ser considerado o 

ideal de ser. 

 

Há uma preocupação entre os pais/avós pesquisados com as possíveis 

conseqüências da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns já ouviram 

falar da Legislação, entendem que esta proíbe o trabalho de menores de 14 anos. 

Discordam veementemente, acham que a legislação impede de dar boa educação aos 

filhos/netos, no sentido de formação do caráter. Para eles, as crianças devem começar a 

trabalhar, à medida que derem conta de fazer determinados serviços. Falam que a idade 

ideal para iniciar é entre 6 e 12 anos. Segundo eles, essa legislação é a grande culpada 

pelo desencaminhamento das crianças e adolescentes da cidade. Como pode se ver na 

fala do Seu Sebastião: 

 

Eu tô revortado com essa Lei que de menor não pode trabaiá. Num 

concordo não. Naquele tempo que a criançada tudo criava no 

serviço, num tinha malandro, num tinha ladrão, num tinha 

estrupadô, num tinha fumadô de droga. Porque num dava tempo. 

Hoje em dia é tanta violência feita pelo de menor. Porque eles têm 

tempo pra inventá moda, qué dinheiro, não tem, porque não trabaia 

aí então vai roubá. 

 

Outra dimensão pedagógica que baliza a relação dos adultos com as crianças e 

para as quais estes envidam todos os esforços é a formação do caráter, fundado no 
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respeito e na obediência. A criança, além de ter que aprender a trabalhar, tem que 

aprender a respeitar e  a obedecer. 

 

A criança tem em primero lugá respeitá a mãe dele, andá direito 

com a mãe (Seu Ney). 

 

O papé da criança é respeitá a mãe, o pai e trabaiá. Criança tem que 

se repreendida, porque eu não quero que meus filho seja 

repreendido por outra pessoa, quero que todo mundo gosta dele. 

Quero que eles seja educado (Seu Mulato). 

 

 Pareceu-me que os pais/avós privilegiam os conselhos e as conversas como 

principais instrumentos educativos, além do bom exemplo que procuram dar e do 

encaminhamento dos filhos ao trabalho, desde cedo. Não presenciei nenhuma criança 

sendo admoestada fisicamente, embora nas conversas afirmem que, quando a criança 

precisa, tem de apanhá. A surra é vista como algo positivo, principalmente quando a 

falta da criança é grave. Os exemplos de faltas graves mais citados são quando a criança 

insiste em desobedecer e responder aos mais velhos e quando pega coisas escondidas 

dentro da própria casa ou da alheia.  

 

Uma frase que os pais e avós repetem freqüentemente é que a criança é o 

espelho da família, ou seja, o comportamento da criança depende dos ensinamentos ou 

da educação que os pais lhes dão em casa, em forma de exemplo, de repreensão e 

conselhos. O mau comportamento de uma criança, segundo os padrões da comunidade, 

repercute na reputação da família perante outros. Isso pode ser constatado quando uma 

criança transgride alguma norma ou regra, tal como responder ou desobedecer a um 

adulto, brigar, pegar algo escondido de alguém, estragar, quebrar alguma coisa alheia, 

ou fazer qualquer peraltice. A chamada de atenção é: Seu pai/mãe não te deu educação 

,não! A criança bem-educada é aquela que segue o exemplo dos pais/avós e seus 

conselhos. 

 

Há aqueles pais/avós que não conseguem administrar sua relação doméstica, de 

acordo com as normas estabelecidas na comunidade: seja na condução/educação dos 

filhos/netos, seja nos assuntos administrativos da casa. Elias (2000), buscando entender 
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situação semelhante encontrada por ele, em um grupo familiar americano, levanta as 

seguintes hipóteses; a) é possível que essas famílias não tenham vindo de uma tradição 

familiar que pudesse ensinar-lhes a rotina elementar da vida doméstica ordeira; b) talvez 

lhes tenham faltado exemplos individuais quando eram pequenas; c) é possível que 

transtornos e catástrofes na situação de família tenham desorganizado sua vida 

doméstica, quando eram pequenos; d) a pobreza e a instabilidade no emprego figuram 

entre os principais fatores de instabilidade e desorganização familiar nas classes 

trabalhadoras dos centros urbanos. O autor chegou à conclusão de que a razão imediata 

dos desvios de organização dos padrões familiares de Winston Parva era de origem 

sociológica: características de personalidade da geração dos pais, “vários dos pais-

problema eram, evidentemente, filhos de outros pais-problema” (Elias, 2000:163). 

 

No entanto, pude perceber que a pequenez de renda, ou quando não sua total 

ausência, não figura entre as razões imediatas pelas quais algumas famílias não 

conseguem organizar sua vida doméstica; existem outras em estado semelhante  que, no 

entanto, conseguem mantê-las sob controle. Nem mesmo lhes faltaram bons exemplos 

familiares: os pais destes pais tiveram uma vida regular, dentro dos padrões exigidos. 

Essa é uma questão para a qual não tenho resposta. Talvez outro estudo mais 

aprofundado sobre essa questão, com metodologia e abordagem mais adequadas, possa 

revelar as razões de assim ser. 

 

Em suma, de modo mais geral, a família é entendida pelos membros de Mata-

Cavalo como redes de cooperação e consideração. As famílias pesquisadas apresentam 

variações, principalmente no que diz respeito à sua composição domiciliar 

(monoparentais, recompostas, nucleares etc), mas guardam similitudes, como por 

exemplo, na sua organização extensa formada por redes de trocas e reciprocidades que 

podem englobar membros consangüíneos, ou não, e não raro congregando os dois. São 

também permeadas por relações de solidariedades, de interesses, de conflitos inter-

grupais  e são essas dinâmicas que dão existência  à Mata-Cavalo e torna singular seus 

habitantes. 

 

As relações no interior da família são regidas por regras culturais próprias à 

comunidade. Ressalta-se, entre elas, o papel de representação e decisão relevante da 

mulher nos espaços públicos e privados (da casa), enquanto ao homem é reservado o 
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papel do mantenedor da moral e da ordem doméstica. Discursivamente, estas regras 

culturais aparecem, nas falas dos entrevistados, misturadas às concepções cristalizadas 

na sociedade brasileira sobre o papel do homem e da mulher, o primeiro como provedor, 

a segunda como zeladora do marido, dos filhos e da casa. Em Mata-Cavalo, esse 

modelo de organização ainda é visto como o ideal, mas está bem longe de ser real, 

principalmente diante da incapacidade do homem de prover a família com o necessário 

para sobrevivência, como conseqüente o trabalho de mulheres e crianças. 

  

A mãe/avó é a grande responsável pela socialização da criança, no que diz 

respeito à forma mais ampla do educar. Porém, é também responsabilidade da 

coletividade da rede de consideração e de trocas zelar pelas crianças que fazem parte de 

seu grupo. O trabalho é a ferramenta mais importante de que os pais/avós se utilizam 

para educar seus filhos. Consideram que o trabalho propicia responsabilidade, 

dignidade, respeito, obediência etc.  

 

Como percebido, as famílias de Mata-Cavalo, longe de ser “desorganizadas”, 

como as denominariam algumas literaturas, possuem uma organização, diríamos, até 

rígidas, mas segundo os princípios culturais que regem suas concepções e suas práticas.  

Ao contrário das proposições de alguns estudiosos, de que na família negra não existe 

solidariedade, nos grupos familiares de Mata-Cavalo, são as trocas, as solidariedades e a 

generosidade  é que constituem o elo que mantém os grupos e garante  sua existência. 

Ou seja, é o centro de existência da comunidade. 

 

No capítulo que se segue o meu olhar se voltará para a educação escolar de 

Mata-Cavalo, o foco incidirá no interior da escolar, sua composição e seus movimentos.  
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Capítulo VI – A educação escolar no quilombo 

Introdução 

 

A proposta deste capítulo é, a partir da referência teórica da dádiva (Mauss, 2003) 

e das teorias críticas da educação, verificar como a escola se posiciona nas relações de 

trocas-dádivas que permeiam a vida dos quilombolas de Mata-Cavalo. Objetivo é verificar 

como a escola se configura enquanto uma instituição de trocas, no sentido de compreender 

quais tipos de saberes são produzidos e partilhados no fazer escolar e, ainda, em quais 

condições esses saberes são produzidos e partilhados. Nessa mesma vertente, detectar se os 

saberes em circulação estão a favor da produção de laços sociais e do desenvolvimento da 

vida dos que se dispõem a entrar no circuito que a dádiva encerra para uma relação 

equânime com a sociedade.  

 

O conceito de dádiva, proposto por Mauss (2003), apresenta-se como um  

paradigma teórico inovador, por meio do qual se pode refletir criticamente o campo 

educativo como um espaço-tempo de produção e desenvolvimento do ser humano. Embora 

Marcel Mauss e seus discípulos não tenham produzido uma reflexão sistemática sobre a 

educação, tenho que seu pensamento constitui campo fértil para pensar a produção e a 

circulação dos saberes, bens simbólicos, para além da formalidade e da generalização, 

pautados na solidariedade, no cooperativismo, na generosidade e no estabelecimento de 

laços sociais, brotados das experiências e identidades reais, sejam elas particulares, sejam 

coletivas. Nessa perspectiva, a educação seria uma força inclusiva e estaria a serviço de 

vínculos para a convivência igualitária entre as pessoas na sociedade. 

 

Segundo Mauss (idem, 187), a dádiva é um “fenômeno social total”, ou seja, 

“exprime-se de uma só vez, nas mais diversas instituições: jurídicas, econômicas, religiosas, 

morais – sendo estas políticas e familiares ao mesmo tempo”. Se a dádiva perpassa as 

diversas instituições, torna-se pertinente olhar a instituição educativa por essa ótica e 

conhecer como a dádiva se manifesta na escola. 
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É importante esclarecer, mais uma vez, que dádiva/dom de que se trata aqui são 

sinônimos e se materializam por meio do sistema de trocas. Portanto, não se confunde com 

algo que se dá ou se recebe gratuitamente, e nem é um “toma-lá-dá-cá”, ou seja, uma 

simples troca aos moldes utilitaristas e economicistas. Na dádiva, a “coisa” dada e recebida 

é retribuída em forma circular entre todos os envolvidos na comunidade ou grupo em 

questão. A dádiva, conforme Mauss (op. cit.), encarna três obrigações igualmente 

importantes: dar, receber e retribuir.  Essas obrigações são moralmente respeitadas por 

todos que participam da comunidade de trocas. A quebra de uma delas significa o 

rompimento dos laços do indivíduo, que a praticou, com os demais integrantes do grupo. 

 

A dádiva, portanto, apresenta traços aparentemente paradoxais: tem um caráter 

“voluntário”, “livre e gratuito” e, no entanto, é “obrigatória e interessada” (Mauss, op. cit. 

p. 188). A lógica da obrigatoriedade da dádiva se pauta em princípios morais, quem sabe 

éticos, criados e estabelecidos pelos próprios integrantes da comunidade. Não há leis ou 

regulamentos jurídicos prescritos; é um comportamento “natural”, criado e perpetuado pelo 

grupo. O interesse que imbrica essas relações é transcendente ao interesse vigente nas 

relações capitalistas de mercado, mas, sobretudo, busca-se um vínculo social e a produção 

da vida dos grupos. “Recusar a dar, negligenciar convidar, assim como recusar a receber e 

[retribuir], equivale a declarar guerra; é recusar a aliança e a comunhão” (p. 202). 

 

A “coisa” trocada nesse sistema não é imediatamente utilitária, mas notadamente 

simbólica, tais como saberes, amabilidades, sociabilidades, ritos, festins, crenças, serviços, 

pessoas, palavras etc. As “coisas” trocadas não são necessariamente do mesmo gênero ou 

do mesmo valor simbólico. Não há a preocupação com a equivalência. Ao contrário, 

procura-se dar sempre mais do que recebeu. E o valor não é quantificável, não há um 

cálculo racional nos moldes capitalista mercantil. Um aprendizado, um abraço, um olhar 

complacente, um muito-obrigado, por exemplo, dependendo da circunstância, podem ter 

valor incalculável para a pessoa a quem os gestos ou a ação foi dirigida. 

 

O conhecimento apreendido como dádiva é um bem social a ser construído, dado e 

recebido pelos membros de uma coletividade nas redes sociais concretas. E retribuído em 

um movimento circular no qual o individual é elevado ao nível de desenvolvimento 
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coletivo. Dentro dessa perspectiva, o saber circula a serviço do desenvolvimento da vida 

com o intuito de criar, manter ou reconstruir meios para que o homem produza, 

conjuntamente, formas comunitárias e igualitárias de viver, sem dissolver a afirmação da 

identidade dos sujeitos particulares. Nesse sentido, a educação escolar será aqui 

compreendida, ao mesmo tempo, como um bem simbólico e como um espaço social valioso 

de produção e circulação de símbolos e experiências: conhecimentos formais e culturais 

particulares, o que supõe uma visão de pedagogia democrática cidadã.  

 

Pensar a educação escolar como um espaço de dádivas é revitalizar sua função na 

qualidade de lugar de desenvolvimento do coletivo humano, resgatando-a do caráter 

puramente utilitarista, unicamente na condição de credencial para a entrada no mercado de 

trabalho e/ou alternativa para auferir ganhos pecuniários.   O capitalismo, com sua força 

plasmadora e ordenadora das sociedades contemporâneas, revestiu e tenta gerir uma 

sociedade que exalta o individualismo e o economicismo, introjetando esse ideal no corpo e 

na alma individual e coletiva. 

 

 A educação, seguindo seus passos, desembocou em um pragmatismo tacanho, 

desviando a proposição cultural da educação para orientações puramente acadêmicas e 

propedêuticas, para as quais o desenvolvimento da inteligência é regido por referentes que 

pouco tem por ver com sua aplicação na melhoria e/ou na reconstrução da sociedade em 

que os indivíduos sociais sejam o centro  (Sacristán, 2002). 

 

Por outro lado, ainda na trilha de Sacristán (op. cit.), sob a orientação da 

modernidade, insistiu-se tanto na importância da autonomia e da liberdade do indivíduo 

como ser independente da comunidade, que corremos o risco de perder de vista a 

importância das relações de interdependência entre as pessoas, como parte de sua natureza e 

como cultura necessária para a vida em comum. Nesse contexto, a educação dadivosa se 

configura como alternativa para reatar os laços entre o indivíduo e o coletivo. Isto 

considerando que a dádiva serve à criação de relações solidárias, e seu papel fundamental é 

o desenvolvimento positivo da vida humana. 
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Nas últimas décadas, novos movimentos sociais, culturais e grupos organizados, 

(entre eles o movimento negro, feminista) que ficaram à margem do processo capitalista, 

têm se insurgido reivindicando o olhar da escola a seu favor. Nesse contexto, os conceitos 

de democracia e de cidadania, que se encontravam esvaziados de seu conteúdo semântico, 

pela banalização de seu uso, são revitalizados como as grandes narrativas da educação em 

sua tradição emancipatória e inclusiva.   

 

Nesse pressuposto, a cidadania, como afirma Sacristán (2002:146), é uma categoria 

que promete e garante direitos para o exercício das liberdades, visando alcançar certas 

condições materiais de vida favoráveis ao desenvolvimento com dignidade.  O exercício da 

cidadania é a condição indispensável para a mais elementar e básica inclusão social dos 

indivíduos nas sociedades complexas. Nestas, sem educação, não se pode ser um indivíduo 

tido por um sujeito “que conta”, nem participar de nenhuma das facetas públicas: como ser 

político, como pessoa ou como agente produtivo. A educação em si mesma é instrumento 

“gerador” de cidadania nas condições da sociedade moderna. 

 

A democracia, não é somente um conjunto de regras e instituições. Seu sentido 

mais genuíno é o da participação dos indivíduos nos espaços públicos. Algo que não é 

possível se não existem condições mínimas para desenvolver o conhecimento prático de 

caráter intelectual e ético, que requer tal participação. A inclusão tem que ver com a 

inserção do indivíduo nas atividades produtivas; exige o entendimento do mundo, o que, 

por sua vez, exige uma escolaridade prolongada. Portanto, da perspectiva democrática 

participativa a educação é uma condição para a inclusão social (op. cit., p.153). 

 

A partir da lente teórica da dádiva associada ao pensamento crítico sobre a 

educação escolar, proponho, neste capítulo, descrever e analisar a Escola Municipal São 

Benedito do quilombo Mata-Cavalo. Particularmente no que diz respeito à sua estrutura 

material e humana, à história da escola, ao currículo em ação: livros didáticos, plano anual 

de ensino e práticas pedagógicas das professoras. Bem assim no que toca ás relações 

humanas e raciais, a fim de apreender os saberes formais e informais produzidos e em 

circulação nesse espaço. Intuito primeiro é responder às seguintes questões: que tipo de 

conhecimento é produzido pela escola? Em quais condições esses conhecimentos são 
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produzidos? Qual o posicionamento da escola no sistema de trocas-dádivas que permeia a 

comunidade?   

 

6.1 – Retrato da escola 

 

6.1.1 - A história da Escola São Benedito 

A criação da primeira escola do quilombo, em 1921, está ligada à luta do Seu 

Mulato pela educação dos seus filhos. Para propiciar-lhes uma vida melhor do que a que 

teve foi em busca da solução: conseguir com o prefeito de Livramento a concessão de uma 

professora para o quilombo. Vale ouvir sua própria voz:  

(...) eu perdi, por eu não tê leitura. Porque se eu tivesse eu tinha 

ficado no quarté... Nem que eu não ficasse, eu tava bem na 

minha vida hoje, nessa idade que eu tô eu tava rico, não 

precisava mais nem de  trabalhá. Aí tive meu filho, Mané, falei, 

agora, eu quero botá meu filho na escola. Não quero botá meu 

filho na casa de gente pobre, porque meu pai botô eu na casa da 

irmandade dele, acabavam com que meu pai mandava pra mim 

comê, mandavam eu vendê rapadura, banana. Aí acabava esse 

,falava: vai buscá de novo! Vai lá no seu pai buscá sortimento, aí 

quando chegava, acabava com tudo, vendia tudo em Livramento. 

Aí eu pensei: quero botá meu filho na casa de pessoar rico pra 

estudá, não quero botá na casa de gente pobre, como eu sofri..!. 

Aí eu conversando com José, meu irmão, José meu irmão falô, 

deixa lá no seu Afonso. Ele é um homem muito bom, sempre 

tem criança alheia estudano lá com ele em Livramento. Aí eu 

falei pra seu Afonso: olha, eu tenho aí umas dez vaca, enquanto 

o meu filho tivé estudano, o senhor vai ter as vaca pra leitiá, 

quando o peito secá eu levo esse e trago ôtro, enquanto meu filho 

tiver estudano aqui. Ai ele me falou: ah bom, daqui mais um dia 

eu mando te avisá pra você trazê. Aí eu espero nada, espero 

nada, tá passando... Economizei, comprei fardamento [roupas e 
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calçados], mandei fazê roupa pra meu filho, calçado, tudo, e eu 

fiquei esperano a ordem. Ele falô pra meu cunhado... mandô 

recado três vez pelo meu cunhado, pra me entregá, pra meu filho 

ir  estudá e meu cunhado não me deu o recado. Aí, passado dia 

eu falei, seu Afonso não me mandou recado e eu quero que meu 

filho entra na escola, e decidi i lá. Quando cheguei lá. Cadê o 

menino? Já mandei recado pelo seu cunhado três vez, pra você 

trazê o menino. Falei: até hoje ele não me falô. Ele falô: agora 

não precisa mais, José Lourenço troxe as vacas e dexô o menino 

dele aqui. Se quisé venha aqui vê. Veja como é as coisas... e aí... 

e agora... Como eu fiquei sem graça...! Pra onde que meu filho 

vai estudá meu Deus...!? Aí eu fui na venda de Maneco.... Eu já 

tinha 6 filhos e o que era pra estudar lá, o mais velho, já tinha 11 

anos. Aí... Na venda estava o prefeito, seu Emiliano Monteiro. 

Aí eu falei: ô seu Emiliano, o sinhô é prefeito, eu estou com 

minhas criança lá quereno i na escola, não tem mais escola pra 

meu filho aqui. Ele falou: onde que você qué que eu cedo 

escola? Na sua casa? Falei: eu não tenho muié, minha muié já 

morreu, eu quero que meu filho aprende. Ele falo: caça uma casa 

lá pra sê escola, amanhã eu arrumo a escola. A muié dele falou, 

ôôô Emiliano, boas idéias de Antônio, ajuda ele! Aí eu vim e 

falei com Manoé Montero. Ele falô: que serviço bom que você 

fez, eu também tenho meus filho aqui. Pode falá pra Emiliano 

mandá a professora aqui que eu arrumo a casa. Aí Emiliano falou 

pra mim arrumá os aluno. Eu escrevia malemá, comprei um 

caderno e saí de porta em porta, arrumei 63 criança, e levei pro 

prefeito a quantia de criança. Aí veio Assíria, pai dela era pobre 

e, como ela estudou... arrumei ela de professora, dei esse ganho 

prela. Criançada ficaro contente. Aí, eu fiz uma festa! A Assíria, 

a professora, ficou contente de eu arrumá esse serviço prela. Aí... 

no segundo dia meu filho vem, com o livro na mão bem cedo, 

perguntei: o que que foi que você vortô, meu filho? Brigô lá? 

Não sinhô, a professora mandô eu vim imbora. Por que você 

brigô lá? Não, não briguei. Fui lá na escola, bom dia! O que que 

meu filho fez aqui que foi dispachado? Ele brigô? Não brigô 
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não? A professora falô: não teve nada de briga. Seu filho não 

briga com ninguém aqui! Aí a professora sentô perto de mim, 

falô 63 crianças, é muita criança. Só pode tê 20, 25 criança, 

agora aqui 63 criança! Só ficou criança de Manoel Monteiro, Zé, 

só dos branco, preto não. Aí eu falei, logo meu filho que eu que 

sou dono da escola aqui. Fica despachano meu filho, não qué que 

meu filho estuda! Eu vô lá no Livramento dá parte da sinhora pro 

prefeito. A professora falô: a escola é de Manequinho [o 

fazendeiro que cedeu a casa-escola], ele que pediu a escola. Mas 

ela falô: mande seu filho, então. Aí meu filho vortô, o resto dos 

pretos ela despachô tudo e ela era preta também.  

  

A fala de Seu Mulato desnuda, de todo em todo, o caráter agonístico enfrentado pelo 

homem negro, do campo, ao perseguir a escolarização. As agruras para o depoente têm 

início com a tentativa de investida na própria escolarização. A desumanidade e a exploração 

sempre aguardam, na cidade, esses deserdados da escola e do sistema. Antes de alcançarem 

o portão escolar e forçarem a entrada, é preciso matar um pedaço de si mesmo ao 

desenraizarem, e depois, se submeterem à violência do meio que o “acolhe”. 

 

A angústia do Seu Mulato, gerado pelo anseio em escolarizar seus filhos, conduziu-

o à peregrinação para forjar uma escola, depois, para reunir alunos e encontrar uma 

professora para compor a escola. Por fim, quando pensou que a batalha fora ganha, a 

professora dispensou seu filho e outras crianças negras. Foi necessário novo embate para 

garantir a permanência do filho na escola. Seu Mulato venceu, mais uma vez. Outros alunos 

negros não puderam contar com a mesma vitória. O preconceito racial foi decisivo na 

escolha de quem tinha prioridade na escolarização e quem não tinha. Esse fato escancara, 

mais uma vez, que a educação escolar, para o sujeito negro, não figura como um bem de 

direito seu, na nossa sociedade. Portanto, sua inserção e permanência nesse espaço é um 

processo sempre penoso.   

 

É importante ressaltar que, embora, a professora também fosse negra, estava afetada 

pela mesma lógica racista da sociedade em que foi socializada. Sabemos que não basta ser 
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negro para ser consciente de atos racistas. Isso demanda uma outra socialização que abra 

possibilidade para reflexão e reelaboração do pensamento e das ações. 

  

Na escola de Mata-Cavalo, como explicitou o Seu Mulato, as aulas se davam nas 

casas de famílias. Iniciou-se na fazenda do Seu Manoel Monteiro e, posteriormente, mudou-

se para a casa de Dona Tereza, uma das filhas do Seu Mulato, a qual, ao concluir a quarta 

série, passou a ministrar aulas. Em seguida, a filha de Dona Tereza, a Professora Lúcia, 

também passou a dar aulas em sua própria casa.  

 

Eu comecei a dá aula na minha casa mesmo, num barraquinho de 

palha, fiz uma área na frente e dei aula lá. Depôs resolvemos 

fazê um barraco longe de minha casa, um barraco de palha pra 

mim e minha irmã dá aula, eu dava aula pelo Estado e minha 

irmã pela prefeitura. Nós dividia a sala, o meu quadro ficava pra 

lá e o dela pra cá. Ela dava aula para 3ª e 4ª e eu para a 1ª, 2ª 

série e o pré. Depôs, não me lembro o que que aconteceu, eu fui 

dá aula na casa de mamãe, num salão que ela fez lá (Profa 

Lúcia). 

 

Os gastos na construção e montagem da sala-escola ficavam a cargo das 

professoras. A prefeitura se obrigava apenas com o salário delas. A ex-professora do 

quilombo, Dona Tereza, lembra que certa vez empregou todo o seu salário e o dinheiro da 

venda de uma cabeça de gado na compra de uma mesa grande e dois bancos para que os 

alunos pudessem se sentar e escrever. Naquele momento, ela nem pensou em pedir 

ressarcimento dos gastos, pois, várias vezes, havia solicitado a compra do material e não 

fora atendida. 

 

 Além das professoras construírem a escola com recursos materiais e humanos 

próprios, equipá-la com mobília mínima (bancos e mesas), eram elas as responsáveis pela 

limpeza, pelo preparo do lanche - também com recursos próprios -, quando havia; 

prestavam assistência à saúde dos alunos, caso apresentassem necessidades mais imediatas; 

realizavam as matrículas indo de casa em casa, a pé, às vezes perfazendo longas distâncias. 

Exerciam, portanto, as funções de professoras, administradoras, merendeiras e faxineiras, e 
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seus familiares - normalmente marido ou filhos - eram os construtores, zeladores e 

responsáveis pela manutenção física da casa-escola. 

  

A existência de casa-escola não é um fenômeno específico da comunidade de 

Mata-Cavalo. Em diversas comunidades rurais e mesmo em bairros urbanos pobres ela 

existe ainda hoje. Tampouco são experiências recentes de nossa história. Pesquisas 

documentais realizadas por Schueler (2006), sobre as instituições escolares públicas na 

Corte Imperial (1854-1880), no Rio de Janeiro, demonstram que as primeiras instituições 

primárias de ensino público funcionavam em casas alugadas pela corte, onde também 

residiam os professores e seus familiares. Essas escolas eram destinadas às classes 

populares formadas por negros libertos e seus descendentes livres, recém-forros e brancos 

pobres. 

  

As análises da autora supracitada, no tocante aos relatórios elaborados, em 1873, 

pela comissão de professores contratados para inspecionar essas escolas, chamadas de casa 

de escola, ou escolas isoladas, revelam a precariedade de seu funcionamento: proporções 

espaciais exíguas, condições materiais e higiênicas inconvenientes à instrução; falta de 

recursos didáticos, entre outros. Aquelas escolas, assim como as residências das professoras 

eram precárias. Se comparadas com as casas-escolas que existiram em Mata-Cavalo ou a 

escola que existe hoje, percebe-se que em quase nada se diferenciam, mesmo já passados 

133 anos. 

 

O relatório dos inspetores dessas escolas denuncia também, segundo a autora, a 

precariedade da moradia dos professores nessas casas e, ao mesmo tempo, fala sobre a 

importância de residirem eles no espaço escolar: 

 

(...) a maior parte das casas de escola não possuía espaço suficiente para a 

residência dos professores, fato que consideraram lamentável, pois 

acreditavam nas inúmeras vantagens para o ensino primário – e, em 

contrapartida, para o Estado – proporcionadas pela manutenção da residência 

dos mestres nos espaços das escolas, destacando-se a economia dos recursos 

públicos. Isto porque (...) as atividades como a organização administrativa, a 

limpeza da escola e do jardim, a disciplina e o tratamento dos alunos doentes, 
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seriam atividades mais facilmente realizadas pelos professores e seus 

familiares. A escola deveria, portanto, ser uma extensão de sua família, 

devendo ser educados e tratados como filhos. Estava claro, para estes 

professores, que a sua função, e a da escola primária, não se limitava a 

instruir as crianças (op. cit., p. 135). 

 

Em razão das baixas condições sociais e econômicas dos alunos que freqüentavam 

essas escolas, a comissão emitiu opinião sobre a importância de ensinar-lhes princípios 

religiosos e noções de moralidade, como se pode conferir a transcrição que a autora faz de 

um trecho do relatório da comissão: 

 

Infelizmente quase a generalidade das crianças que freqüentam a escola 

pública pertence à parte menos aquinhoada da população, quer pelo lado da 

fortuna, quer pelo lado da educação (...) o pobre, é esse que utiliza da escola 

pública, e são justamente esses os meninos que não primam pela educação, e 

que poucas vezes encontram na família elementos necessários para a 

formação de um bom caráter moral e religioso. Para esses, principalmente, a 

escola significa, educação e instrução (op. cit., p. 138). 

 

Ao analisar comparativamente a situação das casas-escolas do período imperial, 

quando iniciava a implementação da educação primária pública no Brasil, em relação às 

casas-escolas ou à escola atual de Mata-Cavalo, percebe-se que pouca coisa mudou quanto 

ao público a quem ela era destinada: crianças negras e pobres. Quanto às condições da 

escola: precariedade de funcionamento tanto estrutural quanto material.  

 

No que respeita às representações preconceituosas que as instituições faziam das 

crianças pobres, negras, e de suas famílias, são similares ao que se vê contemporaneamente. 

Talvez essa seja a razão do descomprometimento do poder público com essas escolas. Essa 

população teria pouca importância para as políticas educacionais, por isso a idéia de 

“economizar os investimentos” (sic) para empregá-los a outros fins “mais relevantes”.  

 

Apesar das condições de precariedade que, possivelmente, as casas-escolas de 

Mata-Cavalo apresentavam, a instalação delas no quilombo foi considerada, pela 
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comunidade, uma vitória, ainda que atendessem somente as séries iniciais. A ausência de 

escola na zona rural, ainda hoje, representa um desafio às famílias, forçando-as, 

especificamente as mais desprendidas, a enviar alguns de seus filhos para estudar na cidade, 

como revelou o depoimento do Seu Mulato. É importante ressaltar que nem todos os pais 

permitem que os filhos se distanciem da residência familiar. Mesmo naquelas mais 

“abertas”, normalmente um ou dois são entregues a outras famílias com a finalidade de 

estudo. Outro fator que interfere nessa decisão é que a saída dos filhos, principalmente 

meninos, desfalca a mão-de-obra necessária para o trabalho na roça e, por outro lado, há 

dificuldade de encontrar famílias suficientes e com condições para receber a quantidade de 

crianças que necessitam estudar. 

 

 No entanto, como revela a experiência do Seu Mulato e de outras famílias com as 

quais conversei, na maioria das vezes essas tentativas acabam sendo frustradas em virtude 

da exploração e da violência que os patrões ou guardiões impõem como condição para que 

a criança permaneça sob sua guarda. Estas acabam por não resistir as situações adversas 

com as quais passam a conviver: saudades da família, solidão, insegurança, medo, falta de 

liberdade e de afetividade, somados aos abusos a que são submetidas, tais como trabalho 

excessivo, muitas vezes pesado para sua estrutura física. Não raras vezes, são também 

espancadas, humilhadas e abusadas sexualmente. 

 

 Em relação às meninas, a gravidez indesejada ainda é freqüente durante esse 

processo. Algumas retornam à família, outras tentam uma vida independente na cidade. 

Acabam por engravidar outras vezes e enviar os filhos para seus pais. Diante dessas 

turbulências, o sonho pela escolarização vai ficando cada vez mais distante, até ser 

esquecido.  Nesse contexto, a criação da escola veio aliviar, em grande medida, a 

preocupação das famílias, pelo menos enquanto as crianças ainda são pequenas, já que as 

maiores, após concluírem a 5ª série, ainda precisam  se deslocar para estudar fora. 

 

As aulas, em Mata-Cavalo, passaram a ser ministradas na escola em 1996, em 

decorrência do aumento do contingente de alunos. A intensificação do retorno das famílias 

quilombolas que moravam na cidade demandou uma estrutura maior. 
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6.1.2 - Retrato da Escola São Benedito hoje 

 

 

Atualmente, em Mata-Cavalo, existem duas escolas. Uma delas, a Escola Rosa 

Domingas, foi criada em 2002, com auxílio financeiro de uma Organização Não-

Governamental (ONG). Localiza-se na região do Mutuca, é de alvenaria, oferece boa infra-

estrutura: tem quatro salas de aula, banheiro e cozinha. No entanto, nunca funcionou com 

número expressivo de alunos, pois não é legitimada pela maioria dos moradores do 

quilombo. Segundo relatos dos informantes, a razão é que os materiais para a sua 

construção, provenientes da doação, deveriam ser entregues para a Associação de Mata-

Cavalo de Baixo, uma vez que foi esta quem elaborou e enviou o projeto da escola para a 

ONG. Ao invés disso, o presidente da Associação do Mutuca se apossou dos materiais. Por 

esse motivo, mesmo os alunos que moram próximo a essa escola não a freqüentam para 

evitar atrito com a Associação de Mata-Cavalo de Baixo, que também é a Associação Geral 

do quilombo. 

 

                      

                                         Ilustração 20 – Escola Rosa Domingas 

 

A Escola Municipal São Benedito, fundada em 1996, localiza-se na região de 

Mata-Cavalo de Baixo, onde se situa também a sede das Associações de Produtores Rurais 

de Mata-Cavalo. É a região onde mora a Presidente-Geral do quilombo, Dona Tereza, ex-

professora, e duas das atuais professoras, filha e neta da presidente. É a escola freqüentada 

pela grande maioria dos alunos do Quilombo. Por isso, foi a escolhida para esta pesquisa.  
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Em 2004, a escola era dividida em duas partes, ou duas classes. Uma, coberta com 

telha de amianto, paredes de madeira de compensado, em estado adiantado de deterioração, 

dado que algumas já  haviam se desprendido, deixando grandes buracos abertos.  Os pilares 

eram de mourão e o chão de contrapiso.  Esse barracão era dividido, internamente, em dois 

ambientes. Em cada um deles havia um quadro-negro e um armário de aço, com alguns 

livros didáticos. As carteiras eram do tipo comum, todas em condição precária: faltavam 

braço, assento ou encosto. Nesse ambiente, funcionava o pré-escolar e as 1ª e  2ª séries. 

 

A outra parte da escola era coberta com folhas de babaçu, sem paredes, chão de 

contrapiso; havia dois quadros-negros e carteiras igualmente em mau estado de 

conservação. Nesse espaço funcionavam, ao mesmo tempo, as 3ª e 4ª séries. A primeira sala 

era separada dessa segunda por uma meia-parede de madeira. Isso, certamente, exigia mais 

concentração de alunos e professores para não se entreterem com o que transcorria na sala 

ao lado. Na época do levantamento, em 2004, estavam matriculados 32 alunos ao todo. A 

merenda dos alunos era preparada na casa da merendeira, que morava próximo à escola. 

 

                          

                                          Ilustração 21: Escola São Benedito, até 2005 

    

Em 2005, a escola se mudou para mais perto do poço artesiano, aproximadamente 

800m distante da primeira. Essa mudança facilitou aos alunos, professores e merendeira, o 

acesso à água para beber e para preparar a merenda. Esta segunda escola é feita de palha, 

tanto o teto quanto as paredes; o piso é de chão batido e não há nenhuma divisão interna. 

Metade da escola tem paredes, metade não. Na parte onde há paredes, funciona o pré-

escolar, a 1ª e a 2ª séries. Na parte sem paredes, funciona a 3ª e 4ª séries.Todas as salas de 

aula funcionavam até 2005, somente no período matutino. Em 2006, passou a funcionar 
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uma sala de educação para jovens e adultos no período noturno. Ao lado da escola, foi 

construída uma pequena cozinha de palha, com fogão à lenha, onde é preparada e 

distribuída a merenda escolar.  

 

No ano de 2006, foi criada também uma turma de 5ª série, que assiste às aulas no 

“prédio” da igreja católica. A parte da frente da igreja-escola é construída de madeira. As 

laterais e os fundos são  de palha, coberta com telha de amianto e com chão  de contrapiso; 

esta se localiza em frente da escola maior. 

 

         

Ilustração 22 – Escola São Benedito atual                                              Ilustração 23 - Escola São Benedito atual, vista interna. Nessa 

                                                                                                                      sala, funcionam o pré, a 1ª e 2ª séries. 

 

         
Ilustração 24 – Cozinha da escola – hora do lanche                          Ilustração 25 – Interior da cozinha 
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Ilustração 26– Igreja-escola                                                                     Ilustração 27 – Interior da igreja- escola 

 
Como observada nas fotos, a precariedade dos espaços onde são ministradas as 

aulas não propicia conforto mínimo para o aprendizado dos alunos. O sol e a chuva, 

elementos importantes para gerir a vida rural, sobretudo no que diz respeito ao cultivo de 

plantações alimentícias, tornam-se inimigos dos professores e alunos, em dadas épocas do 

ano. Nos períodos quentes ou de chuvas, dificilmente se encontra, dentro da escola, um 

lugar que consegue protegê-los do sol, da chuva, das ventanias, do calor ou de picadas de 

animais peçonhentos.  

 

O sistema de ensino na Escola Municipal São Benedito é o multisseriado. Uma 

professora leciona para duas ou três turmas concomitantemente. O sistema multisseriado de 

ensino ainda é uma realidade freqüente nas diversas regiões periféricas urbanas, mais 

acentuadamente nas regiões rurais do Brasil1. A escola comporta, ainda, na mesma turma, 

alunos de diferentes faixas etárias: crianças, adolescentes, jovens e adultos, de idade entre 6 

e 51 anos. Há também alunos portadores de necessidades especiais. Todos parecem 

conviver bem, apesar dessas diferenças. 

 

Na escola São Benedito, é principalmente a professora Gonçalina quem a dirige, 

coordena, toma decisões as mais variadas: quem contratar, caso necessário; abertura de 

novas turmas, quando há possibilidade; definição dos horários, registro das faltas. Enfim, 

                                                 
1 Segundo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), em 2004 
existiam 81 mil escolas funcionando nesse sistema. Das escolas existentes na zona rural, 83% são 
multisseriadas ou mistas e 40% têm apenas uma sala de aula. De acordo com os dados do SAEB (Sistema de 
Avaliação da Educação Básica), a qualidade de ensino que circula nessas escolas é crítica: 45% dos estudantes 
da 4ª série do ensino fundamental foram mal alfabetizados e não dominam a leitura. Esse índice é de 19% na 
zona urbana. (INEP, 2004). Pelas minhas observações, verifiquei que a situação de Mata-Cavalo caminha pela 
mesma toada. 
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cuida de todo o funcionamento da escola, embora receba um salário apenas pelos serviços 

prestados como professora. A matrícula dos alunos é feita por todas as professoras. Elas 

caminham longas distâncias, de casa em casa, a pé ou de bicicleta, para matricular os 

alunos. 

   

A escola está ligada à Secretaria de Educação do município de Nossa Senhora do 

Livramento. Segue, oficialmente, o mesmo calendário escolar. A Secretaria de Educação de 

Livramento também é responsável pelo fornecimento dos materiais didáticos, da merenda 

escolar, e paga o salário de duas professoras e da merendeira. Outra professora recebe 

salário pago pelo Estado.  

 

A escola não possui biblioteca, nenhum material audiovisual - mesmo depois da 

chegada da energia elétrica no início de 2006 - ou qualquer outra infra-estrutura que 

propicie atividades extra-escolares. Resume-se apenas às cadeiras escolares, aos quadros- 

negros, aos livros didáticos e a uma pequena mesa de tábua, onde as professoras colocam 

seus materiais pedagógicos. 

 

A estética da escola, no que diz respeito à sua estrutura material e humana, não 

destoa da estética da comunidade, de forma geral. Os alunos e as professoras são 

provenientes de um mesmo extrato social e cultural - resguardadas leves nuanças de 

diferenças que possam existir, sobretudo cultural, entre professoras e alunos. Alunos e 

professores possuem os mesmos códigos lingüísticos e lógicas simbólicas. São todos 

moradores do quilombo, vivem igualitariamente seus problemas e se consideram parentes2 

uns dos outros. 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Importante relembrar, como já foi exposto no capítulo V, que família, na concepção da comunidade, não 
está restrita aos membros consangüíneos próximos, mas são todos aqueles membros que convivem no mesmo 
espaço comunitário - vizinhos, compadres, comadres ou parentes de quarta ou quinta geração etc. -  que 
participam da rede de cooperação e consideração. 
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6.2 - Retrato das professoras 

                                                                                           
Ilustração 18 – Da esquerda para a direita, professara Arlete, Gonçalina e Lúcia 

Ao pensar em escola, conhecimento e ensino-aprendizagem, é indispensável pensar 

também na biografia dos professores como inerentes à cultura da educação escolar. 

Goodson (1995:72) argumenta que (...) “o estilo de vida do professor dentro e fora da 

escola, as suas identidades e culturas ocultas têm impacto sobre os modelos de ensino e 

sobre a prática educativa”.  

Considerar os professores em suas historicidades particulares é compreendê-los em 

seu contexto histórico pessoal, racial, social, econômico e educativo. É compreender que o 

conhecimento e as ações pedagógicas que carregam, possuem as marcas do contexto 

político e social em que foram produzidos e das políticas públicas e científicas nas quais 

estão inseridos. Por igual, apresentam as marcas das executoras da educação escolar – 

agentes essenciais na produção do ensino. 

 

A história da Escola Municipal São Benedito, assim como a história das 

professoras, está ligada à família do Seu Mulato. Foi ele o responsável pela criação da 

primeira escola, como descrito nas páginas precedentes. Exceto a primeira professora do 

quilombo e a professora Arlete que trabalha atualmente, as demais foram as suas filhas. Em 

seguida, as suas netas e bisnetas. 

 

Dona Tereza, filha do Seu Mulato, foi a primeira a lecionar no quilombo. Iniciou 

suas atividades em 1958. Tempos depois, em 1983, a professora Lúcia, filha da Dona 

Tereza, a qual estudou com a mãe, também iniciou a atividade docente, o mesmo ocorrendo 
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com sua irmã. Em 1997, Gonçalina, filha e ex-aluna da professora Lúcia, também começa a 

ministrar aulas. O magistério do quilombo guarda, portanto, um sentido familiar. 

 

 
Retrato 1 

 

 

A professora Gonçalina tem 28 anos de idade, é negra, natural de Mata-Cavalo. 

Casada, seu esposo é negro, completou o ensino médio e trabalha como agente comunitário 

de saúde no próprio quilombo. Filha da professora Lúcia e neta da ex-professora de Mata-

Cavalo, Dona Tereza. Gonçalina tem o ensino médio completo, estudou o curso de 

habilitação para o magistério das séries iniciais em Nossa Senhora de Livramento. Teve 

uma trajetória escolar regular: nunca foi reprovada ou desistente. Foi aluna de sua mãe nas 

séries iniciais, na escola de Mata-Cavalo. Estudou o ensino fundamental e médio no 

Município de Nossa Senhora do Livramento, cursou também, até o 2º ano de História, em 

uma universidade privada do município de Várzea Grande. Em 2004, desistiu do curso, por 

conta da distância e do alto custo da mensalidade, somados ao gasto com transporte. Em 

2005, matriculou-se no curso superior normal, ministrado a longa distância, via satélite. 

cujas telessalas estão localizadas em Cuiabá. 

 

Gonçalina, além de esposa, mãe de uma filha, professora, é secretária da 

Associação Geral  de Mata-Cavalo e faz parte da Coordenação dos Quilombos do Brasil, 

como membro executivo (CONAQ). Em 2005, foi eleita presidente do GRUCON – MT 

(Grupo de União e Consciência Negra do Estado de Mato Grosso). 

 

Revelou que iniciou sua carreira de magistério na Escola São Benedito, em 1997. 

Quando a prefeitura estava precisando de mais um professor para a comunidade, como era 

quilombola e tinha formação de magistério, foi contratada pela prefeitura. Segundo 

Gonçalina, havia dificuldade de encontrar professores de fora do quilombo que quisessem 

lecionar em Mata-Cavalo: Muitos professor não queria vim pra cá porque não tem 

estrutura, porque não tem sala de aula construída, porque tinha que corrê atrás dos aluno, 

porque corria risco aqui dentro da área por causa dos fazendero, então não quisero  pegá.  
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Gonçalina diz que fez o curso de habilitação para o magistério porque era o único 

curso profissionalizante que havia em Livramento, mas não tinha certeza de que queria ser 

professora, até então, fiz o que tinha pra fazê. Mas já tinha alguma experiência professoral, 

anterior à sua formação, pois sua mãe, a professora Lúcia, já era professora e sempre a 

punha para dar aulas. A professora Gonçalina ministra aula para a 5ª série, em todas as 

disciplinas. 

 

 

Retrato 2 

 

 

A professora Lúcia nasceu e cresceu em Mata-Cavalo. Filha da Dona Tereza, 

professora aposentada, declara-se negra. É casada há 30 anos, seu esposo é negro e 

analfabeto. Professora Lúcia estudou regularmente até a 2ª série e teve quatro filhos; três 

meninos e uma menina. Esta é a Professora Gonçalina, a que já me referi no retrato anterior. 

Lúcia tem 50 anos e 22 anos de magistério. Começou a trabalhar inicialmente como 

professora substituta de sua mãe, que era professora leiga. Afirma: Comecei dá aula 

primeiramente por necessidade. Não tinha outra profissão que desse pra gente trabaiá. Era 

só doméstica. Desde que mamãe dava aula, às vezes, ela me punha pra  substituí ela. Com 

o tempo, a professora Lúcia resolveu abrir uma turma em seu nome. Quando começou a 

lecionar, havia concluído a 4ª série primária. Em 2001, concluiu o curso de docência, 

organizado pelo Programa de Formação de Professores em Exercício - PROFORMAÇÃO. 

Esse programa tinha como finalidade propiciar formação docente para professores leigos 

em exercício. 

  

Teve uma vida escolar bastante acidentada: estudou, quando pequena, com a mãe, 

até a 4ª série. Por falta de escola no quilombo que tivesse as séries seguintes, não pôde 

continuar. Tentou várias vezes fazer o Provão – Exames Supletivos destinados àqueles que 

não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade própria. Para se submeterem 

aos exames, os candidatos se preparam sozinhos e, por isso, a professora não teve condições 

de ser aprovada. Outras vezes, a gravidez e a necessidade de cuidar dos filhos pequenos a 
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impediam de continuar os estudos. Parou na 4ª série. Somente em 2001, por exigência do 

governo do Estado, fez o curso do PROFORMAÇÃO, equivalente ao ensino médio. 

 

Em 2005, a professora Lúcia e sua filha, a professora Gonçalina, iniciaram o curso 

superior normal, ministrado a distância, via satélite, cujas telessalas estão localizadas no 

município de Cuiabá. Segundo a professora, o curso está difícil, mas dá pra levá. A 

professora Lúcia ministra aulas para a pré-escola e para a 1ª e a 2ª séries no mesmo período, 

e concomitantemente. 

 

 

Retrato 3 

 

 

A professora Arlete, 39 anos, nasceu em Cuiabá, reside em Mata-Cavalo, há três 

anos. Classifica-se como parda, orientada pelo que diz seu registro de nascimento. Diz não 

ter religião, filha de pais analfabetos. É mãe de três filhos, dois deles moram em Cuiabá e a 

mais nova em Mata-Cavalo. Separada há 4 anos do pai dos seus filhos, agora tem novo 

companheiro, lavrador, que estudou até a 4ª série, natural de Cuiabá. 

 

Em Cuiabá, trabalhou como empregada doméstica e lavadeira. Estudou depois de 

adulta. Todas as escolas que freqüentou eram públicas, localizadas na periferia de Cuiabá. 

Terminou o segundo grau, na modalidade supletivo, em 2000. Arlete está trabalhando como 

professora pela primeira vez. Disse que foi lhe oferecida essa oportunidade e ela aproveitou. 

Estava desempregada há mais de três anos. Disse estar gostando da experiência de ser 

professora: pra mim caiu do céu. 

 

No período matutino, ela trabalha na escola e à tarde divide seu tempo entre o 

trabalho na roça e em casa. A trajetória escolar da professora foi muito difícil, como revela: 

 

Foi difícil. Mamãe trabaiô muito pra dá estudo para nós. Depois 

de grande ainda desisti de estudá pra trabaiá, porque não tinha 

tempo. Terminei meu 2º grau, com muita dificuldade, cansada, 

trabaiano mais consegui. Terminei meu segundo grau com mais 
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de 30 anos. Entrei na escola com  8 anos, mas aí vim desistindo, 

nunca reprovei de ano, mas foi por desistência. Tinha pobrema 

em casa, irmã doente, irmão doente, mamãe trabaiava eu tinha 

que ficá em casa cuidano das crianças. Eu parava, continuava, 

até que terminei com muita luta. 

  

Arlete mora com a irmã e seus filhos em um barraco de palha, cujo estado de 

carência é acentuado. Na época da entrevista, ela e seu companheiro ainda não moravam 

juntos. Então, segundo a professora: sem home, a vida  na roça, fica mais difícil. 

Trabalhava na escola, dedicava-se aos serviços da roça, além de realizar os trabalhos 

corriqueiros de casa: lavar, cozinhar, cuidar das crianças, buscar lenha no mato, rachar os 

troncos, baldear água do rio e andar a pé ou de charrete seis quilômetros para chegar à 

escola. A professora Arlete ministra aulas para a 3ª e 4ª séries, no mesmo período e 

concomitantemente. 

 

Observa-se que as trajetórias escolares, principalmente das duas últimas 

professoras, foram penosas, acidentadas e recheadas de desafios. Os obstáculos aparecem 

por todos os lados: na infância, as carências materiais são as principais. Em relação à 

primeira professora, soma-se a falta de escola onde pudesse dar continuidade aos estudos. 

Na adolescência, surge a necessidade do trabalho para ajudar no sustento da família. Na 

passagem da adolescência para a vida adulta, a gravidez. A chegada dos filhos e a 

necessidade constante de trabalhar em casa e fora dela são situações que completam o 

círculo de dificuldades que essas mulheres enfrentaram no processo de escolarização.  

 

Percebe-se que essas trajetórias de vida, marcadas por luta e superação, são 

comuns às mulheres negras brasileiras, como já demonstraram diversos estudos, sobre a 

temática. Esses fatos confirmam a existência da operacionalização violenta e eficaz da 

exclusão, que opera cumulativamente assentada no tripé: gênero, classe social e raça. Nesse 

contexto, o negro, especificamente a mulher negra, é levada a lutar com forças sobre-

humanas para conseguir condições mínimas de vida e, se “ousar” estudar, ainda que para 

obter um ensino mínimo, é necessário despender esforços redobrados.  
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As dificuldades ainda persistem para todas elas. As professoras Gonçalina e Lúcia 

continuam “batalhando” para concluir o curso Superior Normal. Duas vezes por semana, 

dispensam seus alunos mais cedo e se deslocam para Cuiabá, onde assistem às teleaulas. 

Chegam em casa sempre depois de 1h30, acordam cedo para lecionar. Sem falar das muitas 

“faltas” que entremeiam suas vidas: alimentação, roupas, calçados, dinheiro para a o 

pagamento mensal da faculdade e para o transporte até a faculdade, entre outros. A luta é 

grande!  

 

O exercício do magistério para as três professoras não foi uma escolha pessoal, 

mas uma oportunidade de trabalho que “apareceu”. Os depoimentos das professoras Lúcia e 

Arlete evidenciam também que o ingresso no magistério representa um rompimento com 

uma história de exclusão reservada e preestabelecida na sociedade brasileira. Diga-o em 

maior número para as mulheres negras, que é o trabalho de menor status social e 

rendimento, tais como faxineira, empregada doméstica, servente, entre outros3. Vale a pena 

repetir a fala da professora Lúcia: Comecei dá aula primeiramente por necessidade. Não 

tinha outra profissão que desse pra gente trabaiá. Era só doméstica.   

 

Com exceção de Gonçalina que cursou habilitação para o magistério para as séries 

iniciais, as outras duas aprenderam a profissão na prática e por necessidade. Mesmo tendo 

todas as três, completado o ensino médio há bem pouco, fica evidente que, nas condições 

em que vivem, estudaram e exercem a profissão docente, não há condições plenas para a 

realização de uma educação competente. Torna-se complexo atribuir-lhes todas as 

responsabilidades pela qualidade do ensino-aprendizagem que conseguem produzir e fazer  

circular na escola da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que, em 2000, 55% das 
empregadas domésticas eram pretas e pardas. 
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6. 3  –  Retrato dos alunos 

 

 

                                                         
Ilustração 29 – Os alunos em sala de aula 

 

Os alunos da escola são todos residentes no quilombo. Alguns já moraram e 

estudaram na cidade (Cuiabá, Poconé, Livramento), outros nasceram e sempre estudaram 

em Mata-Cavalo. A maioria mora com seus avós, ou somente com a avó. Há daqueles que 

têm contato com a mãe nos fins de semana, quando esta retorna do trabalho na cidade. Os 

que têm mãe no quilombo, estes ficam, no mais das vezes, em trânsito, ora na casa da avó, 

ora na da mãe. E há outros que têm pouco contato com a mãe. Já a convivência da criança 

com o progenitor é quase nula. Na maioria dos casos, ele não é conhecido nem pelas 

crianças nem por outros familiares. 

  

Alguns alunos moram nas proximidades da escola,  outros ficam distantes de um a 

seis km. Eles vão para a escola a pé, de bicicleta, a cavalo ou de charrete. Os que moram 

mais longe saem de casa por volta 5h, para chegar à escola às 7h. O retorno para casa é mais 

dramático, tendo em vista o sol intenso e o calor típico da região. Saem às 11h30 e acabam 

chegando em casa por volta das 14h. É inevitável passarem fome e sede nesse percurso. São 

comuns as crianças se queixarem de dor de cabeça. Talvez essa seja uma das razões pelas 

quais faltem muito às aulas, segundo depoimento das professoras. 
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Ilustração 30 – Crianças voltando da escola                Ilustração 31 – Crianças voltando da escola 

 
 

A maioria dos alunos já são trabalhadores. Mesmo os pequenos (cf. cap.V), cabe a 

eles fazer serviços diversos: cuidam da casa, dos arredores da casa, dos animais, buscam 

água no rio, apanham lenha no cerrado, e vão para roça trabalhar com os pais/avós. Como 

dito em páginas precedentes, o trabalho tem para a comunidade quilombola um valor 

cultural, econômico e um princípio de socialização entre as crianças e seus pais. No entanto, 

esses valores não deixam de ser conflitantes. O trabalho de crianças, em fase escolar, tem 

sido apontado por diversas pesquisas como um dos fatores que interferem negativamente na 

sua escolarização.  

  

Em 2005, constavam 32 alunos matriculados, dos quais, 7 estavam na faixa etária 

entre 18 e 51 anos, 8 entre 12 e 14 anos e 17 alunos entre 6 e 11 anos. A média de 

defasagem idade/série para os adultos é de 19 anos. Registra-se que entre as crianças e 

adolescentes, a defasagem é de um ano e meio. Conforme o depoimento das professoras, 

raramente há na escola casos de reprovação. A maioria dos alunos desiste da escola. Os 

principais motivos são de ordem econômica e social. Entre os adultos e adolescentes, as 

principais razões são o cansaço ou a falta de tempo resultante do trabalho pesado da roça, 

ou por causa da migração para a cidade, motivada pelo desemprego no quilombo. Entre as 

crianças, os principais motivos verbalizados pelos pais/avós/professores são as doenças: dor 

de cabeça, desânimo, náuseas entre outras, muito ligadas a distância que elas têm de 

percorrer, notadamente o sol escaldante que têm de enfrentar no trajeto entre a casa e a 

escola. A distância e a falta de condução soma a outros desestimulantes para que os alunos 

continuem a freqüentar a escola. 
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Ao observar os cadernos dos alunos e sua atuação em sala de aula, constatei que o 

nível de conhecimento/aprendizagem que possuem está muito abaixo do exigido em relação 

às séries que estão cursando. Mesmo os da 5ª série, estes não dominam as habilidades 

elementares, tais como a leitura, a escrita e as quatro operações matemáticas. 

   

Embora as crianças e seus pais se queixem da distância que percorrem para ir à 

escola, declaram gostar muito da escola. Perguntei para um grupo de 23 alunos o que mais 

gostam de fazer na escola. Desses, 18 citaram aspectos lúdicos, de socialização e a merenda 

como as coisas que mais os afeiçoam à escola: gosto mais de brincá; gosto mais de  

encontrá com os colega; gosto porque encontro outras colega  para conversá; gosto mais 

da merenda; gosto porque na estrada eu e minhas colega brincamo desde lá de casa até 

aqui na escola, corremo, entramo no mato. Essas alunas caminham, em média, 7 km para 

chegar à escola. 

  

A minoria, no apontar aspectos cognitivos, respondeu: gosto de estudá; gosto de 

escrevê; gosto porque a gente aprende muita coisa (mas não consegue falar que coisa é 

essa); gosto da escola porque ensina lê e escrevê.  Esta última fala da criança é fragmento 

de um enredo mais amplo, que elas protagonizam com os outros: pais/avós e pessoas 

adultas da comunidade. Essas percebem a leitura e escrita como a principal finalidade da 

escola, também como o principal alvo de seus desejos, como será mais bem mostrado no 

próximo capítulo. 

  

Quando o aluno e seus pais/avós são inquiridos a falar sobre os benefícios da 

escola, boa parte deles continua afirmando que é ensinar a ler e a escrever. Em segundo 

plano, citam o desenvolvimento da capacidade comunicativa: “conversá melhó com as 

pessoa”. Por outro lado, esses mesmos entrevistados acreditam que a escolarização pode 

facilitar o ingresso no mercado de trabalho, propiciando-lhes o desenvolvimento de 

atividades de melhor remuneração: tê um emprego melhó. Na percepção deles, o domínio da 

leitura e da escrita é um credenciamento para uma vida mais digna. Dela se pode auferir 

mais respeito e melhor lugar nos espaços sociais.  
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É interessante observar que os alunos, ao falarem da importância do estudo como 

credencial para o emprego, verbalizam outro aspecto da visão que têm seus pais e/ou avós. 

A finalidade deles é estudar e conseguir emprego para, futuramente, ajudar sua família. 

Percebe-se que esse discurso é semelhante ao de seus pais/avós, os quais investem na 

educação (trabalho, respeito, obediência, escola) para que os filhos, futuramente, possam 

retribuir com amabilidade, carinho, sendo bons homens e mulheres de valor. 

 

 

 

6.4 – O currículo e as relações com  o aluno negro 

 

 

Proponho, nesta seção, fazer uma análise reflexiva de como o pensamento 

curricular brasileiro tem tratado as questões raciais no contexto educacional. 

Posteriormente, examino o currículo em ação na escola São Benedito de Mata-Cavalo, com 

o objetivo de verificar quais conhecimentos circulam na escola e qual o papel desta na 

elaboração e na manutenção do laço social, e do desenvolvimento das pessoas e da 

comunidade. 

 

O conceito de currículo que subsidia a leitura desta pesquisa é o proposto pelos 

autores da concepção crítica, nomeadamente Apple (1989, 2000); Pacheco (2003, 2004); 

Moreira (2002, 2004); Silva (1995, 2002), 2003) e Sacristán (1995). Para o último autor, 

currículo é toda experiência real do aluno na situação de escolarização. É a soma de todo 

tipo de aprendizagem e de ausência que o aluno obtém como conseqüência de estar sendo 

escolarizado. Dessa forma, o currículo não é só a especificação de temas, objetivos e 

conteúdos. O currículo real é mais amplo que qualquer “documento”, pois, na situação 

escolar, temos diversas variáveis que influenciam em sua materialização, dependendo da 

experiência de interação entre alunos e professores, ou entre os próprios alunos, dos 

materiais com que os alunos se relacionam, das atividades concretas que são desenvolvidas. 

Portanto, o currículo é uma construção cultural, um modo de organizar práticas educativas, 

tendo em vista relações significativas que envolvem poder, identidade, conhecimento, 

resistência e conflito.  
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Ao examinar o currículo em suas proposições e intenções, bem como sua 

materialização no espaço escolar, verifica-se que ele também instaura silenciamentos, 

negações e exclusões. Isso pode ser evidenciado pelas dificuldades que o negro, 

historicamente, tem enfrentado no processo de inserção no sistema escolar. Como 

escravizado foi proibido por lei; como liberto pela Lei do Ventre Livre ou, como alforriado, 

também não lhe foi permitido o acesso pleno à escolarização. Contemporaneamente, é-lhe 

permitido o acesso, mas nem sempre lhe são oferecidas condições de permanência. Poucos 

conseguem chegar ao nível superior de ensino. As estatísticas mostram que, em 2000, 

apenas 6,2% de pretos e 39,1% de pardos ingressaram no ensino superior, enquanto os 

brancos somaram 53,8%. Percebe-se que, para os pretos, a exclusão escolar é ainda mais 

cruel. 

 

Pesquisas documentais realizadas por Cunha (1999), Meneses (1992) e Fonseca 

(2001 e 2002) sobre a escolarização do negro, no fim do século XIX, mostram que o 

escravizado era legalmente proibido pela legislação de freqüentar a escola4. Somente após a 

Lei do Ventre Livre, em 1871, é que o Estado manifestou alguma preocupação voltada à 

escolarização das crianças nascidas a partir de então. Mas, a preocupação se ancorava em 

princípios preconceituosos em relação aos alunos negros, e a educação deles era canalizada 

para fins moralizantes, higienizantes, domesticadores e profissionalizantes. No pensamento 

das elites brasileiras, era necessário transmitir valores (morais, éticos, estéticos etc) para 

aquela população negra, a fim de torná-la “cidadã” dentro de uma sociedade que tentava 

trilhar a civilização e o progresso pautado na concepção européia de desenvolvimento. O 

objetivo fundamental era preparar os futuros trabalhadores e combater “os vícios e as más 

inclinações” que essa clientela traria das senzalas, ou de sua “inclinação” de negros 

escravizados. 

 

No entanto, a escolarização dessas crianças ficou facultativa à vontade dos 

senhores das mães, os quais tinham a posse obrigatória da criança, circunscrita a oito anos. 

                                                 
4 Cabe ressaltar que alguns escravos, mesmo diante da proibição da freqüência à escola, conseguiram aprender 
a ler e a escrever em espaços privados, às vezes escondido do senhor, normalmente sob orientação de pessoas 
ligadas à família a quem prestavam serviços, com quem conseguiam estabelecer alguma relação de amizade e 
confiança. 
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Após ultrapassar essa idade, o senhor faria uma escolha: ou ficaria com o menor até 21 anos 

- podendo inclusive utilizá-lo como escravizado -5 ou entregaria ao Estado, mediante 

indenização, cabia a este o encargo de educá-lo. É evidente que os senhores não estavam 

dispostos a assumir tal compromisso. Primeiro porque a retirada dessas crianças do trabalho 

produtivo, para receberem instrução, afetaria seus lucros, como também despertaria o 

descontentamento dos escravizados não detentores desse benefício. Segundo, o governo não 

possuía estrutura capaz de recebê-las, muito menos estava disposto a criá-las sob sua inteira 

direção e responsabilidade (Fonseca, 2002). 

 

Várias medidas e discussões foram iniciadas em relação à instrução pública, não 

sem ressalvar que se limitaram ao plano discursivo. As poucas medidas tomadas, como a 

criação de Asilos, não vingaram em sua maioria. Os poucos que deram certo, não fizeram 

diferença diante do grande contingente de crianças e jovens que continuaram escravizados, 

sem saber ler e escrever6. Além do quê, esses asilos, passaram a acolher outras crianças 

pobres e órfãs, ficando diluídas, nesse meio, as crianças negras (Fonseca, 2001). 

 

A pesquisa do autor, acima citado, demonstra que a reforma do ensino, de 1837, no 

Rio de Janeiro ainda prescrevia que “eram proibidos de freqüentar a escola: os que 

sofressem de moléstias contagiosas, os escravizados e os pretos africanos, ainda que 

libertos”. Essa proibição se esteava em uma concepção de dominação em que os 

escravizados não poderiam ter acesso às práticas como a leitura e a escrita e, muito menos, 

desenvolver suas faculdades intelectuais. Na percepção do Estado e dos senhores, tais 

atividades facilitariam a resistência dos negros e a organização de rebeliões, expondo ao 

perigo uma sociedade onde grande parte da população era composta por escravizados. 

 

                                                 
5 Segundo a pesquisa de Fonseca (2001), os senhores, como era de esperar, não entregaram os menores ao 
governo após completarem oito anos. Em um relatório de 1885, seis anos após a primeira geração de crianças 
completarem a idade  que possibilitaria ao senhor fazer a escolha entre ficar com o menor ou entregá-lo ao 
Estado, apenas 113 haviam sido entregues num contingente de 403.827 menores. Isso significa que quase a 
totalidade de crianças livres continuou na mesma condição de escravo, sem direito à instrução. 
6 O governo, de fato, não se obrigou diretamente com a educação das crianças nascidas pós Ventre Livre. 
Passou a obrigação para o Ministério da Agricultura, prometendo auxiliar nas despesas. Vários Asylos foram 
criados para cumprir o papel de guardar e educar as crianças e jovens. No entanto, praticamente todos 
fracassaram, uma vez que o governo não cumpriu o prometido e também devido ao baixo contingente de 
crianças que foram entregues a essas instituições. Das poucas que vingaram, não fizeram diferença diante do 
contingente de negros que não conseguiram entrar nesses espaços (Fonseca, 2001). 
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O negro somente terá acesso à educação escolarizada com o final da escravidão e a 

instalação da República. Mesmo assim, ocupando as escolas profissionalizantes, o que 

demonstra claramente os interesses das elites em mantê-lo como mão-de-obra barata e, 

posteriormente, ingressando nas escolas primárias públicas que, como sabemos, sempre 

impuseram, mesmo silenciosamente, muitos obstáculos à permanência dessa população 

(Cunha, 1999). Nesse momento, a criança negra se encontra diluída na categoria de “massa 

popular”, sem nenhuma política ou iniciativa pedagógica que pensasse a sua condição 

específica.  

 

A consciência da educação como direito de todos e dever do Estado só vai se 

tornar mais forte na década de 20. Motivado pela expansão do ensino, iniciou-se também 

nesse período o desenvolvimento do pensamento curricular brasileiro. Os princípios 

teóricos que balizavam o pensamento intelectual e político do Brasil eram as teorias 

racistas, que se desenvolveram na Europa no século XIX. Dentre essas teorias, podem se 

destacar os preceitos absorvidos no positivismo de Comte e no darwinismo social. Baseado 

nos princípios da evolução da espécie e da seleção natural, os darwinistas acreditavam 

numa “raça pura, mais forte e sábia” - a branca européia - que eliminaria as “raças mais 

fracas e menos sábia” - a negra e outras não européias -, desenvolvendo, portanto, a 

eugenia. 

 

No Brasil, essas teorias foram difundidas, principalmente, pelo médico baiano 

Nina Rodrigues (2004), o qual se identificava como positivista, e pelo sociólogo Oliveira 

Viana, que se declarava darwinista social. Embora possuam algumas discordâncias, ambos 

postulam a inferioridade biológica, cultural, intelectual e moral dos negros e índios em 

relação aos brancos, descendentes de europeus. Nina Rodrigues acreditava em diferenças 

naturais e biológicas entre os grupos/classes que compunham a sociedade. A educação 

escolar através do pensamento curricular brasileiro embarca nessas teorias. Por isso, não 

questiona a presença e a difícil inserção, bem como a permanência do negro no sistema 

escolar.  

 

A partir dos anos 30, o currículo brasileiro passou a ter claro compromisso de 

formar quadros profissionais para atender ao processo de industrialização e 
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desenvolvimento do país.  No período pós-30, o ensino primário se expandiu, mas grande 

parte da população, especialmente as crianças das massas populares, engrossada pelos 

negros, não conseguiu ingressar nela. E outros tantos que ingressavam, não conseguiam 

nela permanecer. A repetência e a evasão já se apresentavam como problemas estruturais da 

educação, partindo do princípio que o negro é naturalmente inferior, tanto culturalmente 

como intelectualmente, porque investir na aprendizagem e na aquisição do conhecimento de 

alguém avaliado e tratado como incapaz?  Esse era o pensamento vigente, embora de forma 

velada.                                                                                                                                                                                                     

 

Em assim sendo, os currículos escolares não foram pensados levando em 

consideração os alunos negros, uma vez que estes não são vistos como sujeitos com 

potencial para se tornarem intelectuais ou dirigentes de que tanto a nação precisava. Ao 

contrário disso, o currículo era construído para formar mentalidades cristãs, brancas, 

burguesas, preferencialmente masculinas. Conforme Veigas-Neto (2001), o currículo 

escolar sempre esteve envolvido com práticas de exclusão, promovendo-as e reforçando-as, 

sejam elas de cunho epistemológicos, sejam elas socioeconômicas e culturais. Os currículos 

são monoculturais, racial e culturalmente cegos. São elaborados sobre uma noção de 

“universalidade”, que nada mais é do que uma construção simbólica, a partir de valores 

raciais e culturais dominantes. 

 

Esse tipo de currículo se configura a partir de um processo de filtragem, 

constituindo limitação e mutilação para os alunos que não fazem parte da cultura 

dominante. Como afirma Sacristán (1995), a desatenção a essa falta de “representatividade” 

cultural do currículo escolar repercute, imediatamente, na desigualdade de oportunidades e 

na incapacidade da cultura da escola para dotar os alunos de instrumentos que lhes 

permitam compreender melhor o mundo e a sociedade que os rodeia.  

 

No contexto escolar brasileiro, somente a partir da metade da década de 80 é que 

começam a surgir preocupações com o aluno negro, sobretudo motivado por denúncias de 

movimentos culturais e políticos de grupos negros e por pesquisas que começam a ser 

desenvolvidas. Essas pesquisas trouxeram à tona as desigualdades sociais e educacionais 

existentes entre negros em relação aos brancos, demonstrando que o racismo existe e de 
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forma não tão tácita como se pensava, abalando assim as antigas e persistentes  crenças de 

que no Brasil existiria uma democracia racial. 

  

Segundo Teixeira (1998), todas as pesquisas realizadas com dados secundários dos 

sensos e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm apontado para 

diferenças raciais no acesso à escola. Quando o negro entra, geralmente seu ingresso é 

tardio. Quanto ao desempenho escolar, evidenciam-se taxas de repetência, evasão e atraso 

escolar mais elevadas. Mesmo que analisadas essas populações por níveis diferentes de 

renda, verificam-se taxas de mobilidade social vertical menores para esses segmentos. 

Segundo a autora, nesses dados está implícito que a escola reproduz a desigualdade social e 

o preconceito étnico-racial presente na sociedade. Esses fatos desestimulam ou impedem 

que o aluno negro tenha acesso ou permaneça nela. 

 

Examinando a discriminação racial na escola pública, Gonçalves (1987) afirma que 

existe incompatibilidade entre a prática escolar e o sucesso do negro dentro dela, ao mostrar 

que os mecanismos de funcionamento do “ritual” pedagógico excluem, dos currículos 

escolares, a história das lutas dos negros na sociedade brasileira e menospreza, ou folcloriza 

as suas produções culturais, impondo, ao mesmo tempo, às crianças, um ideal de ego do 

branco. Aponta também que a escola produz um discurso sobre “tratamento igual de 

crianças brancas e negras” que escamoteia a realidade educacional. Esta situação se 

perpetua, na escola, não apenas pelo que é dito, mas pelo que é silenciado, principalmente. 

  

Essas pesquisas, associadas às lutas do movimento negro, têm fomentado políticas 

públicas e um número considerável de iniciativas governamentais, tanto na esfera federal 

como na estadual. Especificamente, na área educacional, fomentaram discussões e reformas 

curriculares, na busca por uma educação inclusiva, que não somente valorize a presença e 

as contribuições do negro para a construção do país, mas igualmente, problematize as 

relações raciais existentes na sociedade brasileira. 

 

Entre as principais iniciativas governamentais, podem-se citar as duas mais 

recentes: A primeira, diz respeito à tentativa de incorporar o estudo da diversidade cultural, 

étnica e religiosa, no currículo escolar, por meio das diretrizes dos Parâmetros Curriculares 
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Nacionais de Educação - PCN, instituídas pelo ministro da educação em 1998. Embora 

assim, inúmeras críticas especializadas alertam que os PCNs aportam lacunas, imprecisões, 

superficialidade no tratamento dos temas, equívocos conceituais. Denunciam seu caráter 

tecnicista, burguês e impositivo. No  entanto, no que tange à sua grande inovação - os temas 

transversais – em meio a elas a inclusão do tema diversidade cultural, sabe-se de sua 

importância no fomento das discussões sobre a temática da pluralidade cultural, ao 

reconhecer a necessidade de uma escola que valorize as características étnicas e culturais 

dos diferentes grupos, é inegável que a proposta suscitou debates importantes. 

 

A segunda se refere à Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que torna obrigatório, 

nos estabelecimentos de ensinos fundamental, médio e superior, público ou privado, o 

ensino da História e Cultura Afro-Brasileiras, incluindo o estudo da História da África e dos 

Africanos, a luta dos negros no Brasil, a Cultura Negra Brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional. Seu objetivo é resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à história do Brasil. O primeiro passo tem sido 

desenvolvido por meio de formação dos professores, em diversas capitais brasileiras. Ainda 

são iniciativas esparsas e tímidas, mas aos poucos estão se expandindo. 

 

Outras medidas estão sendo tomadas pelo Ministério de Educação e Cultura - 

MEC, como a reformulação do material pedagógico, principalmente os livros didáticos e 

paradidáticos. Uma vez que inúmeras pesquisas têm denunciado que estes materiais não 

contemplam o negro na representação de seus personagens, quando o personagem negro é 

representado, isto é feito de maneira negativa, além do mais os livros aduzem conteúdos 

desvinculados da história e da cultura negra. 

  

No campo acadêmico, verifica-se hoje um esforço de construções teóricas e 

evidências empíricas multiculturalistas, voltadas para a problematização das questões 

étnico-raciais no currículo escolar. Novas práticas discursivas têm sido construídas; têm 

aflorado discussões relevantes sobre ações reparadoras com relação às injustiças sociais 

ligadas a preconceitos históricos, tais como as ações afirmativas que garantam cotas de 

vagas para o negro em universidades e nas empresas. No entanto, a despeito de todos os 
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esforços, ainda persistem na educação, de forma geral, currículos que buscam generalizar, 

unificar e despersonalizar tanto quem aprende quanto quem ensina.  

 

Recentemente, Paraíso (2003), realizou uma pesquisa sobre como o currículo 

formal e as práticas pedagógicas de professoras, de diferentes disciplinas do curso do 

magistério, tratavam das questões étnico-raciais. Verificou que, no currículo formal, a 

questão fora ignorada. Questionadas sobre o silêncio em relação às questões raciais, as 

professoras responderam achar a discussão irrelevante. Uma professora observa: “a gente 

não se preocupa com isso. Todos vivem bem juntos: brancos e pretos. Pra nós, todos são 

iguais". Outra acrescenta: “você sabe que eu entro na sala e nem vejo a cor dos meus 

alunos? Graças a Deus! Acho bom isso, porque evita a gente discriminar. Para mim é como 

se fossem todos brancos”. 

 

Paraíso (op. cit.) observa, nas falas das professoras, uma complexidade de 

elementos compostos por um emaranhado de fontes que deixam os negros invisíveis às 

professoras: “é como se fossem todos iguais”. As professoras, nessas falas, para negar a 

existência da discriminação entre elas, estão negando a própria identidade étnico-racial 

negra na escola. Elas homogeneizam todos, negando as diferenças. Além disso, operam 

com a “branquidade”: “é como se fossem todos brancos”. Acreditam que, ignorando a 

diversidade, estão agindo democraticamente. Dessa forma, fazem desaparecer os negros e 

mestiços, transformando-os em brancos. 

 

Como bem observa a pesquisadora, os resultados dessa forma de educação 

certamente terão influências específicas no processo de construção de identidade das jovens 

e futuras professoras. Nesse sentido, adverte Apple (1994), em sociedade complexa como a 

nossa, marcada por uma distribuição desigual de poder, o único tipo de coesão possível é 

aquele em que reconhecemos, abertamente, diferenças e desigualdades. É a partir do 

reconhecimento das diferenças que o diálogo do currículo pode prosseguir. 
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6.5 - Currículo em ação em Mata-Cavalo 

 

Nesta seção, serão descritas e perscrutadas quatro dimensões do currículo em ação 

na Escola São Benedito em Mata-Cavalo, quais sejam: o livro didático, o planejamento 

anual de ensino; a prática pedagógica das professoras e as relações interpessoais e raciais, 

no interior da escola. Classifico como currículo em ação, as práticas curriculares reais, 

compartilhadas no circuito escolar entre a comunidade que a compõe, ou seja, é o que, de 

fato, ocorre e o modo pelo qual se efetiva no trabalho escolar. São as ações 

processualizadas no “chão” da escola e seus sentidos, as quais extrapolam os currículos 

prescritos pelas políticas da educação institucional (nacional, estadual, municipal), nas suas 

intenções modelizadoras do trabalho docente. 

 

O currículo praticado na Escola Municipal São Benedito é direcionado pela 

proposta política pedagógica do Estado de Mato Grosso. Esta, por sua vez, procura 

acompanhar a política da educação nacional veiculada pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Mesmo estando a escola situada em uma região rural, cuja comunidade é 

formada por população negra e quilombola, não há a preocupação, por parte da política da 

educação, em pensar um currículo mais adequado a essas especificidades. Portanto, na 

Escola São Benedito, tenta-se desenvolver um currículo genérico, mal-transplantado do 

meio urbana para o meio rural. 

 

As professoras revelam não ter tido contato direto com as publicações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Uma das professoras declara: “nunca nem vi esses 

livro”. Mas, chegam-lhes alguns fragmentos das propostas dos PCNs por meio dos livros 

didáticos oferecidos à comunidade, bem como outras políticas pedagógicas da Secretaria 

Municipal de Educação do município de Nossa Senhora do Livramento, à qual a Escola de 

Mata-Cavalo está subordinada.  

 

As professoras praticamente não têm um acompanhamento técnico-pedagógico que 

possa lhes auxiliar na elaboração e na execução de seu programa de ensino: organização de 

conteúdo, objetivos a serem alcançados, metodologia mais adequada, avaliação de suas 

práticas e das necessidades dos alunos. Não há momentos para reflexão sobre as teorias e 
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suas práticas pedagógicas, sobre as dificuldades ou potencialidades dos alunos, de tudo 

quanto possa ser mais significativo para o desenvolvimento deles. Não se busca realizar 

experiência de currículo junto à comunidade, ativar participação das famílias dos alunos 

etc. As professoras trabalham praticamente sozinhas, isoladas, ao deus-dará.  Cada uma 

seleciona o que entende ser mais importante, segundo a própria concepção, ou o que é 

capaz de partilhar com os alunos.  

 

A escassez de material pedagógico diversificado - livros, TV, vídeo, internet, 

revistas educativas, entre outros - dificulta às professoras condições que possam estimular a 

criatividade e enriquecer a elaboração do currículo educacional. O único recurso a que têm 

acesso é o livro didático que lhes é enviado pela Secretaria Municipal de Educação de 

Livramento, ou outros que elas próprias solicitam da Secretaria para usar como 

complemento, tirar exercícios, como dizem. No entanto, esses parcos recursos pouco 

podem lhes auxiliar, como veremos no item seguinte. 

 

 

6.5.1 - O recurso didático da escola: o livro 

  

 

As práticas pedagógicas das professoras, por falta de alternativas diferentes, têm se 

baseado praticamente nos conteúdos organizados pelos livros didáticos. Este é o suporte 

básico e fundamental que organiza e dita as aprendizagens que circulam pela escola. Daí, a 

importância de fazer, aqui, o exame do conteúdo desses livros, pois, a partir deles, será 

possível conhecer parte significativa dos saberes escolares que vigoram entre professores e 

alunos. 

  

Os livros didáticos têm como objetivo fornecer subsídios básicos ao professor no 

processo de ensino-aprendizagem, mas, ao que parece, aqueles oficialmente utilizados na 

escola, mais impõem dificuldades às professoras do que as auxiliam, como se verifica nas 

apreciações que as mesmas fazem desses materiais: 
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Argumas coisa está muito fora da nossa realidade. Texto que fala 

de coisa que os aluno não conhece, aí eu tento expricá preles o 

que é aquela coisa, como é, e assim vamos indo. Eu procuro 

pisquisá em outros livro também, buscano comprementá o 

contiúdo, trazê outros que é de maió importância preles. Tem  

texto as vez que fala do campo da Maracanã, tem aluno que 

nunca viu esse campo, nunca foi lá. Eu tento expricá o que é, 

como é, mas, eu também não conheço (Profa Lucia). 

 

 Eu não gosto desses livro. Mas eles já tão aí, tem que trabalhá 

com eles. Mas eu não gosto não. Nos livro não têm a realidade 

da gente, acho que os livros deveria partir da realidade onde a 

gente mora, do nosso local, nosso cotidiano. A maioria dos livros 

que vem para cá é elaborado em São Paulo e Rio de Janeiro, vem 

via MEC. Eu uso esses livro, mas vou adaptano. Eles são 

importante pra norteá no trabalho, mas temo que ir adaptano o 

conteúdo. Porque tamem pra a criança lê ela precisa de um livro 

para ir manuseano (Profa Gonçalina). 

 

Esses livro é difícil, menina! Nem aqueles pra idade deles, eles 

não consegui fazê aquilo não.... Tem uns que é mais fácil, mas 

ôtros são difíci. Nem eu não entendo muita coisa que vem nele. 

E também eles [ os coordenadores da secretaria de educação]não 

quer que você fica usando só aqueles livro. A gente tem que ficá 

caçano otros livro. Eles não qué que a gente fica só com aqueles. 

Então  procuro otros livros pra tirá exercício (Profa Arlete). 

  

 Os livros didáticos adotados em Mata-Cavalo são os da coleção “Viver e 

Aprender”, da editora Saraiva. Destacarei aqui algumas observações a respeito deles, as que 

se apresentaram mais marcantes na minha percepção. Como não tive acesso a toda  coleção, 

faço aqui referência apenas ao livro de História e Geografia, da 1ª série, o de ciências, da 2ª 

série, e o de matemática, da 3ª série. 
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Esses livros são produzidos em São Paulo, a maioria elaborada por professores 

licenciados ou mestres formados na Universidade de São Paulo (USP). O contexto do livro: 

textos, exercícios; as imagens: gravuras, fotografias, desenhos, enfim toda a linguagem 

visual ou escrita é urbana, mais especificamente paulista. Vez ou outra aparecem, em menor 

proporção, fotos da arquitetura antiga de Minas Gerais, e algumas referências ao Estado do 

Amazonas, principalmente no livro de ciências, quando trata dos tipos de vegetação e 

animais silvestres.  

 

São livros aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)7 do 

Ministério de Educação e Cultura (MEC), um dos mais adotados nas escolas públicas de 

todo o país. Na nota do livro, dedicado ao professor, os autores esclarecem que a coleção foi 

reformulada com base “nas críticas e sugestões colhidas nas salas de aula, nos PCNs e na 

análise do MEC” e foi escrito “A partir da vivência da criança (...), utiliza situações 

concretas e considera a experiência da criança, partindo do conhecimento que ela traz para a 

escola”. 

 

No entanto, ao analisar os livros, é perceptível  que as salas de aula onde os autores 

colheram as críticas, as vivências e experiências das crianças, valorizadas por eles e pelo 

MEC,  não incluem a escola de Mata-Cavalo, de nenhum dos quilombos, sociedades 

indígenas e nem de qualquer outra região rural brasileira. Entretanto, não se menciona a  

que tipo de aluno ou escola os livros se destinam, passa como se a realidade paulista, 

urbana, fosse a realidade de todos os alunos brasileiros. 

 

É certo que os livros didáticos, hoje, são escolhidos pelos professores. No entanto, 

não há muita alternativa de escolhas, principalmente para as regiões rurais, quilombolas e 

indígenas. A política de produção dos livros parece desconhecer as diversificadas regiões, 

                                                 
7 O Programa Nacional dos Livros Didáticos, ligado ao Ministério da Educação e Cultura, foi criado em 1996. 
Tem como objetivo avaliar  a qualidade pedagógica dos livros didáticos com a finalidade de atender às 
denúncias das pesquisas acadêmicas, movimentos sociais e comunidades específicas sobre os  estereótipos, 
preconceitos, discriminação de cor, etnia, gênero, religião, região geográfica, origem, classe social, entre 
outros, muito presentes nos livros didáticos produzidos até então. Mais recentemente, com a vigência dos 
novos Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados em 1998, os livros foram reformulados para atender a 
essas novas exigências, cujas principais inovações foram a introdução de temas transversais: ética, pluralidade 
cultural, orientação sexual, meio ambiente, saúde,  trabalho e consumo. 
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etnias e formas de vida que não seja a urbana. Ou, se as conhecem, não as reconhecem nas 

especificidades de suas necessidades. 

 

Ao analisar alguns livros da coleção “Viver e Aprender”, foi possível verificar 

alguns avanços, possivelmente orientados pelos PCNs. Os livros procuram retratar as 

diversas cores, fenótipos e povos que compõem a nação brasileira por meio de seus 

personagens. Os negros e brancos estão representados em maior proporção. Em menor, os 

japoneses, chineses, portugueses, entre outros; o índígina ainda está em desvantagem nas 

representações; apenas duas vezes ele está presente em um livro de estudos sociais, em 

contextos que se referiam às diferenças entre as pessoas e, ainda assim, sua representação 

está estereotipada. Exceto o estereótipo do índio, significativas também foi a ausência de 

outros estereótipos cristalizados nos livros no que diz respeito à imagem do professor, do 

negro, da família, da mulher, dos avós, entre outros. Embora atenda às diferenças nas 

representações dos personagens, os livros não problematizam as conseqüências dessas 

diferenças na sociedade brasileira. 

 

Por outro lado, a grande maioria dos textos e das imagens está muito distante do 

repertório sociocultural da criança que habita as regiões rurais e de todo seu contexto de 

existência. A linguagem dos livros é um código indecifrável, na quase totalidade, tanto para 

alunos quanto para as professoras de Mata-Cavalo. Para citar alguns exemplos, há à farta 

usos de expressões paulistas, como “elevado” e outras que se referem ao cenário urbano, 

como “metrô”, “prédios”, “fábricas” ou linguagem de classe social média ou alta, como os 

que aparecem nos exercícios de matemática, em que o aluno deve resolver um problema 

que envolve cálculo, “quanto rendeu na poupança?” “Quantos pedaços de pizzas 

sobraram?” “O que custa mais o MPR3, o prince, o classic ou o sport?” (marcas ou modelos 

de carros).  

 

Os livros trazem grande quantidade de propostas de atividades que o aluno que 

habita a área rural não tem possibilidade de resolver, por força do afastamento da 

proposição com o lugar em que ele vive. Seja exemplo os que aparecem no livro de história 

da 1ª série: “Desenhe o semáforo que há próximo à sua casa”; “Responda: O uso de 
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aparelhos domésticos mudou a sua vida familiar?” “Qual seu endereço completo? 

Rua/avenida/alameda/praça/quadra/travessa?”. 

 

Quando se referem à maneira de vida no campo, realidade próxima aos alunos de 

Mata-Cavalo, isto é feito de uma maneira que dá a entender que esse estilo de vida é 

atrasado, ou como se fosse coisa de antigamente. Há um texto que fala de modernização, 

mostrando que, “antigamente se passava roupa com ferro a brasa”; “antigamente se 

cozinhava no fogão à lenha”. Os autores parecem desconhecer que, em muitos lugares do 

Brasil esse uso ainda está em vigor. Como ocorre em Mata-Cavalo, por exemplo. 

 

O ambiente rural é mostrado tangencialmente como um lugar distante, uma 

realidade à parte, um paraíso ecológico onde estão as plantas, os animais e os rios. As 

pessoas que moram no campo são pouco retratadas, mas a idéia é que são simples, mas 

felizes. As fotos que ilustram esses textos são as das grandes fazendas, com muito gado, 

casa de alvenaria. Não se faz referência ao proletariado rural, das lutas que há no campo. Os 

conflitos de terras, o abandono governamental aos pequenos agricultores, o êxodo rural, o 

problema dos sem-terra e dos quilombolas não existem nesses livros. 

 

O livro de História da 1ª série, embora elucide os diferentes tipos de condições de 

moradia, retratando casas de bairros de classe média, das favelas, do cortiço, e outros que 

moram na rua, não problematiza o que está por trás dessas diferentes formas de morar, tais 

como as desigualdades sociais e o desemprego. Essa omissão de informação não dá margem 

para a formação do pensamento crítico do aluno. Cabe ressaltar que não há referência aos 

modelos de casas rurais (taipa, madeira, palha etc). Apenas no livro de Geografia da mesma 

série, é mostrado uma moradia indígena de palha. 

 

Em resumo, constatei que a visão de Ciências, de Linguagem, da História, da 

Geografia, da Matemática e a sua interpretação, transmitidos pelos livros didáticos 

analisados, pouco ou nada contemplam as necessidades dos alunos da escola de Mata-

Cavalo, nem podem servir como estimuladoras para a ampliação de seus conhecimentos. 

Por outro lado, pode-se ter um efeito eficiente para estimular a criação de realidades 
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fantasiosas, de escamotear as desigualdades entre classes, gêneros, cores, etnias, regiões 

geográficas, veicular idéias da classe dominante e reproduzir condições de dominação.  

 

Os livros não propiciam uma interatividade entre vida comunitária e vida escolar. 

São fundados a partir de princípios e lógicas diferentes das existentes na comunidade. Dessa 

forma, O conteúdo escolar em Mata-Cavalo se caracteriza como “materiais culturais 

alheios”, usando as palavras de Sacristán (1992).  Como afirma Bourdieu (1992: 20), a 

imposição arbitrária da cultura dominante para aqueles que não a têm, é exercer 

inevitavelmente a violência simbólica. Ainda perfilhando o pensar do mesmo autor: 

 

Toda a ação pedagógica é objetivamente uma violência 

simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de uma 

arbitrariedade cultural. 

 

A arbitrariedade está no fato de que os saberes postos em circulação não são 

deduzidos de nenhum princípio universal, mas são provenientes de um grupo específico: o 

da cultura dominante, que quer se apresentar como a mais ou talvez a única legítima. O 

desafio do projeto pedagógico da escola, que funciona pela lógica da dádiva, é estabelecer 

relações entre a cultura legítima, mais universal, com as culturas locais, específicas aos 

grupos. É necessário o “equilíbrio entre o que está próximo aos sujeitos e o que é distante, 

mas o afeta; entre o próprio e o alheio que os contamina” (Sacristán, 2002: 94). 

 

Em outras palavras, faz-se necessária a percepção das circunstâncias históricas 

específicas do lugar, mas sem obscurecer o papel da escola como via de acesso ao 

conhecimento formal como uma ponte de interligação entre o conhecimento espontâneo da 

comunidade e o conhecimento científico. É fundamental  que esses conhecimentos circulem  

e sejam reapropriados por todos, de forma a criar um vínculo harmônico entre os saberes 

formal e a vida (Silva, 2006). 
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6.5.2 – Planejamento de ensino e práticas pedagógicas 

 

 

Ao observar o planejamento anual das aulas das três professoras, constatei que este 

se compõe de uma listagem de conteúdos transcritos tal e qual se apresentam nos livros 

didáticos, oficialmente usados na escola pelos alunos e professoras. Somente a professora 

Gonçalina acrescentou ao seu programa de educação artística as danças regionais: o siriri e 

o cururu. Ou seja, o livro didático funciona também como o programa dos cursos, ao menos 

na formalidade. O plano anual escrito é elaborado para corresponder às exigências da 

Secretária de Educação. Os conteúdos correspondem ao que a instituição espera que seja 

trabalhado em sala de aula. No entanto, não há garantia de que esse plano seja desenvolvido 

efetivamente pelas professoras em suas práticas reais.  

 

Os depoimentos das professoras em relação às inadequações dos livros, das 

dificuldades que elas e os alunos têm de compreendê-los, e pelas observações que fiz nos 

cadernos dos alunos e nas salas de aulas, sinalizam que, possivelmente, nem um terço do 

conteúdo desses programas é possível de ser posto no trabalho real em sala de aula. 

 

Não encontrei nos planos de curso de nenhuma das três professoras quaisquer 

outras referências ao tema do negro. A história da comunidade, a sua luta pela terra, a 

cultura local, a identidade negra, enfim a realidade vivida por eles na comunidade. Isso 

transparece que suas próprias histórias foram silenciadas pelo currículo formal. 

 

Não seria indispensável às professoras tomar posse da história da comunidade, de 

sua origem para lançar um olhar positivo sobre a cultura de tradição africana; sobre a 

história e cultura afro-brasileira e sobre a participação importante do negro na construção e 

manutenção do Brasil? A partir da realidade de exclusão vivida, das lutas incansáveis pela 

terra, e das violências sofridas problematizar – por que a maioria da população , e não outra, 

vive nessas condições? Não seria oportuno lançar mão de metodologia que valorizasse o 

rico patrimônio cultural da comunidade, com seus fazeres muito próprios e, a partir daí, 

ampliar os fatos culturais, sociais, raciais e políticos que envolvem a vida dos alunos? Já 
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que o acesso ao conhecimento sistematizado é condição estruturante para que o repertório 

cultural da pessoa possa se expandir? 

 

No entanto, nas entrevistas, as professoras argumentaram que essas questões já são 

vividas por todos eles e, portanto, é uma discussão natural, como podemos constatar nas 

respostas da professora diante da questão: você trabalha em sala de aula temas ligados à 

história da África, à cultura afro-brasileira, a histórias dos quilombos, ao preconceito racial, 

à discriminação? 

 

As vez. Eu tenho aqui nos livro didático. A história da África, 

dos negro. Não é muito aprofundado, mas a gente dá uma idéia 

geral pras criança. Eu discuto a questão do preconceito racial. 

Falo preles que nós temo que orgulhá da  nossa cor. O mesmo 

sangue que corre na veia do branco,  corre na veia do negro, do 

pobre, do rico. Porque o racismo é grande no Brasil. As vez eu 

levo texto pra lê. Prucuro texto em otros livro, e levo preles. 

Como a história daqui, a luta por esta terra, as criança precisa 

sabê mais coisa daqui da cumunidade, da vida do negro. Da vida 

sufrida, por causa do racismo, os branco faz pôco caso dos 

negro. A gente vai em algum lugar a gente não é bem ricibido 

(Profa Lucia). 

 

Percebe-se que há uma disposição em abordar a temática, mas tal não é feito de 

forma sistemática, somente às vezes, e, quando se toca na questão, o recurso ainda é o livro 

didático que, como sabemos, pouco fala da problemática atual do negro na sociedade 

brasileira e, no mais das vezes, o pouco da história que apresentam é distorcido, 

reducionista e estereotipado. Como a própria professora Gonçalina reconhece: 

 

A História do negro que vem no livro didático é distorcida, então 

tem que contar a verdadeira história do negro. Até pra valorizá, 

para dá o verdadero valor que o negro merece. Por exemplo, a 

história dos Quilombo, nos livro didático ela é contada como se 

fosse coisa do passado. Nós não somos passado, somos presente 

e seremos futuro. Então é preciso mudar essas coisa. 
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 As professoras esbarram na ausência de preparo para lidar com esses temas. Elas 

não possuem ferramentas teórico-metodológicas suficientes para tanto. Vejamos na resposta 

da professora diante da questão: você se sente preparada para trabalhar, em sala de aula, 

temas ligados à história da África, à cultura afro-brasileira, a histórias dos quilombos, ao 

preconceito racial, à discriminação? 

 

A questão da auto-estima, da história do Quilombo, sobre 

preconceito sim, mas, a história da África não. Não tem ainda 

material nas escolas para trabalhá isso. Tudo que eu sei sobre a 

questão da África eu participei de seminário preparado por quem 

pesquisa essas questões. Mas, em livros didático você não 

encontra, quando eu estudei não tinha, hoje não tem, é muito 

difícil. Tudo o que eu sei li em revista, livro que comprei, coisas 

que a gente vai escutano vai assimilano e vai aprendeno. Mas, 

nos livro didático, nas capacitação pra professores não tem, não 

se vê falá sobre isso (Profa Gonçalina). 

 

A escola e os professores de Mata-Cavalo estão esquecidos pelas políticas 

públicas, tanto no plano social como educacional. A escola é ao mesmo tempo vigiada, no 

sentido do controle e, ao mesmo tempo ignorada pela Secretaria de Educação que deveria 

lhes dar suporte, como afirma a professora: 

 

O supervisor da Secretária da educação este ano não apareceu 

aqui. Até agora (agosto) ele não veio aqui, nem se qué olhá pra 

nossa cara.  Quando a gente custa pra levá diário aí eles ficam 

vino aqui. Mas pra vê a escola eles não vem, são bom só  pra 

pegá no nosso pé. Não tem nem secretária de educação, o 

prefeito que é, ele que faz tudo (Profa Lúcia). 

 

Há um reconhecimento de que o negro está posicionado de forma diferente na 

cultura e na sociedade, o que provoca diferenças e desigualdades, e que, por isso, é 

importante problematizar a questão. Como afirma a professora: 
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(...) mesmo os Quilombolas têm visão distorcida da questão do 

negro, resultado de resquício do passado, daquela história que 

branco é melhó. Então muitos Quilombolas ainda têm isso, de 

querê melhorrá a raça, essas frase que demostra o racismo que 

eles tem dentro deles mesmo. Também porque era muito mais 

interessante ser branco do que ser negro. Ninguém queria casá co 

negro para o filho não nascê mais nigrinho, preferia casá com 

pessoa cada vez mais crara pro filho embranquecê e tê mais 

oportunidade. Hoje mesmo essa questão ainda é forte. Embora 

muitos estão mais flexível (Profa Gonçalina). 

  

A fala da professora revela a penetração da ideologia racista do branqueamento, 

entre as famílias de Mata-Cavalo. Ideologia essa enfaticamente divulgada no Brasil, por 

meio dos campos teóricos e políticos, a partir do final do século XIX. Embranquecer por 

meio  do casamento representava um esforço para salvar a nação do subdesenvolvimento. A 

“inferioridade” moral, psicológica, estética e intelectual do negro seria diluída na mistura 

com o branco “superior”. A assimilação desse pensamento pelos negros traz conseqüência 

nefasta, guarda, em suas entrelinhas, a noção inconsciente ou mesmo consciente da 

aceitação dos estigmas que lhes foram atribuídos, a negação dele próprio como negro e o 

desejo de ser branco. Desejos estes nutridos também pela dificuldade que o negro encontra 

de se inserir satisfatoriamente nos espaços sociais. 

  

As expressões “melhorar a raça”, “cabelo bom” ilustram o desejo que elege o tipo 

mestiço como intermediário para chegar ao ideal supremo que é tornar-se branco. Esse 

desejo de mistura visto como libertador dos sortilégios da cor, “submete os negros a efeitos 

destrutivos, na medida em que substitui o desejo racional de ser reconhecido como igual 

pelo desejo de semelhança e da homogeneidade em relação ao tipo ideal” (d’Adesky, 2001: 

174).  

 

Essas são problemáticas importantes que precisam ser tratadas enfaticamente 

dentro da escola. As professoras são conscientes delas. No entanto, o despreparo 

pedagógico as impede de enfrentar a discussão de forma efetiva e produtiva. A 

conseqüência é que o aluno e, por extensão, a comunidade fica sem elementos para 
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decodificar sua condição racial de existência,  tampouco estará preparado para interagir com 

o mundo branco a partir dela, sem negar a si mesmo e supervalorizar o outro. Não basta ser 

negro para ser consciente de sua negritude. A sociedade brasileira ensinou, historicamente, 

os negros a negar a si mesmo 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 desconstrução. 

 

Ao observar a aula das professoras, percebi que a participação do aluno não é 

estimulada, ele se comporta como ouvinte, ou como um copiador. As metodologias 

utilizadas são as dos moldes tradicionais. As professoras passam o conteúdo no quadro, 

explicam e os alunos resolvem, ou tentam resolvê-los. O nível do conteúdo está um tanto 

abaixo do exigido para as séries que os alunos estão cursando. A maioria deles, mesmo os 

da 4ª e 5ª séries, lêem e escrevem com dificuldade. Em Matemática o ensino se pauta mais 

nos conteúdos que envolvem soma, subtração, divisão e multiplicação. No ensino de 

Ciências, História e Geografia, preponderam os conteúdos propostos pelos livros didáticos, 

os quais são passados no quadro seguidos de exercícios. Durante as minhas visitas à escola, 

em dias de aulas, não presenciei nenhuma atividade diferente dessas, tais como debate, 

reflexão sobre algum tema que problematizasse a vida, a sociedade, nem mesmo atividades 

práticas em que o aluno pudesse criar, participar ativamente em sua produção. 

  

Não se trata aqui de vitimizar ou culpar as professoras. O intuito é refletir 

criticamente sobre a radicalidade do problema, a relação excludente que o Estado estabelece 

com a escola e com a comunidade, e as implicações provenientes dessa relação. Imputar aos 

sujeitos abarcados no processo ensino-aprendizagem a responsabilidade pelo fracasso da 

escola, retratado pelas estatísticas educacionais e pela experiência vivenciada em Mata-

Cavalo, é desresponsabilizar o Estado por seu histórico descompromisso com a maioria das 

populações rurais, e com as populações negras rurais e urbanas. 
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6. 5.3- As relações interpessoais na escola 

  

 

 Quanto às relações no interior da escola, estas se mostraram harmoniosas, de 

respeito, de solidariedade, o que certamente é garantido pela ausência de padrões culturais 

díspares entre eles, como também pela relação de parentesco e pela cooperação comunitária 

corrente entre as diferentes famílias das pessoas que compõem a escola. Isso já o assinalei. 

Vejamos algumas falas de mães, avós e professora sobre o convívio na escola: 

 

Somos bem tratado. Os professores são legal, sabe ensiná, têm 

paciência (Ana Maria – mãe e avó de alunos). 

 

Graças a Deus o tratamento é bom. Eu não tenho nada pra falar 

dos professores, de ninguém do colégio, não tenho que quexá 

de nada. Os professores trata bem as criança. Até a merenda 

eles dão no colégio. Não tenho nada que quexá (Dioneide – 

mãe de alunos). 

 

Eu sou bem tratada, meu neto tamém. Acredito que a 

professora gosta muito dele (Maria Benedita – avó de aluno). 

 

As criança é tratado de forma normal. Assim, pelo meno na 

onde eu trabalho, na minha escola. Mas, minha experiência é só 

aqui dentro. Nunca trabalhei fora daqui. É tudo mundo da 

mesma família. Todos freqüenta a casa um do outro (Profa 

Gonçalina). 

 

Nas observações que realizei na escola, durante as aulas, pareceu-me que as 

relações interpessoais ali se configuram como prolongamento da vida comunitária. É 

comum a presença de outras pessoas da localidade para dar recado pra alguma criança levar 

aos seus pais ou avós, ou falar com as professoras assuntos diversos que, invariavelmente, 

não estão relacionados com a escola ou com a escolarização dos filhos/netos. No momento 

da merenda, não faltam visitantes que estão passando ou trabalhando nas proximidades 

partilharem a merenda escolar, ou outras que vão à escola exclusivamente para isso. Na 
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chegada das visitas, dependendo de quem é, as crianças levantam uma a uma e vêm pedir a 

bênção. Às vezes as conversas prolongam ali mesmo na sala de aula. O curioso é que 

algumas crianças, as mais próximas da visita, também entram na conversa, dão palpite, 

complementam informação, acrescentam opinião, dão sugestão, enquanto outras 

permanecem sentadas na carteira, sem maiores rumores. Todos se comportam como se 

estivessem em sua própria casa. 

   

Não presenciei comportamento agressivo, tais como brigas corporais entre os 

alunos, apenas alguns conflitos comuns entre crianças. Da mesma forma, não percebi 

relação repressiva, ou demasiadamente autoritária das professoras em relação aos alunos, 

nem de desrespeito de alunos em relação às professoras. Diante de qualquer desatenção, 

conversas paralelas, brigas entre alunos, com um simples chamar a atenção, do tipo: “senta 

fulano!”, “pára de briga!”, “pára de conversa!” “vou contá pra sua mãe!” “Vou contá pra 

sua avó!”, as crianças voltam a se comportar como o desejado pela professora. 

  

Como pode ser observado, a cultura escolar em Mata-Cavalo, no que diz respeito à 

relação aluno x alunos, alunos x professores, escola x comunidade, é bem distinta das 

escolas urbanas ou mesmo de outras escolas rurais. O sistema de parentesco que organiza a 

comunidade transforma a escola em uma escola de família, uma escola negra para negros, 

cujos membros partilham a mesma linguagem, história social, política, econômica enfim, 

vivenciam as mesmas experiências comunitárias. 

 

É possível inferir que a escola funciona de forma eficiente na agregação das 

pessoas, é o lugar por excelência das trocas: de informação, de idéias políticas, culturais, de 

sociabilidade e amabilidade. É também o espaço que hospeda as reuniões e as lutas 

comunitárias; onde são realizados os diversos cursos fornecidos pelos órgãos de direitos 

humanos, movimento negro, INCRA. Às vezes também é o lugar onde se realizam as festas 

e outros eventos.  Boa parte da vida comunitária no quilombo gira em torno da escola. 

Como afirma a professora Gonçalina, uma das lideranças da comunidade: 

 

Na verdade, depôs que eu comecei a trabalhá com as criança, é 

que eu comecei me identificar com a luta. Me engajei mais na 

luta pela terra, comecei a criá com o pessoal várias coisa, 
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atividades que hoje tem no quilombo, que é a questão do cururu, 

do siriri. Criamos a feira cultural realizada todo dia 20 de 

novembro, todas essa atividade foi sendo criadas a parti da 

escola. Foi uma experiência boa, porque trouxe resultado, hoje a 

maioria das estratégias que usamos para reconquistar o 

Quilombo, é feito a partir da escola. Ficô mais fácil agrupar as 

família a partir da escola. Ficô mais fácil organizá reunião. Se 

você qué fazê uma reunião é só mandá recado pelas criança. Se 

vem médico visitá as família é só manda recado pelas criança. 

Tudo gira em torno da escola. Temos as informação sobre as 

família através das criança, na escola. A gente troca informação. 

As criança leva e traz informação. E tamém, a luta foi ficano 

mais forte porque as pessoa foi se tornano mais consciente, a 

elevação da auto-estima de ser quilombola. Tudo isso fomo 

conseguino através da escola (Profa Gonçalina). 

 

Pode-se notar que a escola estabelece dois tipos de relações com as crianças da 

comunidade e seus familiares. A primeira é a relação de afetividade, amabilidade, 

cumplicidade que nela se cria e circula entre seus membros, fazendo com que permaneçam 

implicados uns nos outros, ancorados no concreto e no vivido, conjuntamente. O segundo 

tipo de relação diz respeito à produção e à circulação de conhecimento. Por esse prisma, é 

possível inferir que o conhecimento escolar  que circula em Mata-Cavalo não se situa no 

mesmo nível de eficácia, para o desenvolvimento das pessoas e seus contextos, como o faz 

a primeira. A escolarização é desejada pela comunidade, mas ambas não formam uma rede 

contínua de trocas, o sistema escolar, na sua atribuição de produção e circulação de 

conhecimento científico, é uma instância que se situa fora da vida das famílias.  

 

Percebe-se, portanto, a importância que a escola tem para a comunidade como 

espaço de organização das lutas comunitárias, de agregação das famílias, de interação entre 

alunos e alunos e, destes com as professoras, de lugar de encontro para os membros da 

comunidade, de espaço para a diversão e lazer. Cabe perguntar: como o currículo em ação 

na escola tem lidado com a diferença cultural própria da comunidade, se os saberes formais 
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que circulam na escola estão direcionados em prol ou em nome do laço social e do 

desenvolvimento das pessoas e da comunidade? 

 

 

6.5.4 - As relações raciais na escola 

 

 

As professoras são negras, assim como também os alunos, na minha percepção, o 

são - a maioria preta e outra pequena parte parda -, embora nas entrevistas, principalmente, 

os pardos se declararam “morenos”. Esse termo é muito usado em Mato Grosso para 

identificar os que estão dentro das linhas cromáticas intermediárias entre pretos e brancos. 

No entanto, pareceu-me que essas nuanças de cor não fazem diferença e nem suscitam 

preconceito de cor entre eles. Como fica evidenciado nos depoimentos: 

 

 Não tem racismo nem preconceito na escola. Tudo é negro. Só 

uma professora que é mais crarinha, as otra é tudo negra. 

(Francisca - mãe e avó de alunos). 

 

Tem colégio que tem, mas aqui graças a Deus, aqui no quilombo 

não tem. Aqui é tudo por igual. Não faz diferença de cor. Nem 

de cor e nem de cabelo (Dioneide – mãe de alunos). 

 

Nunca vi presença de racismo na minha sala. Aqui não tem 

porque a maioria é parente. São da mesma família, um é ligado 

ao outro (Profa Gonçalina). 

 

As falas deixam entrever a ausência de tensões raciais na escola, motivada pelas 

relações familiares nutridas entre os membros que a compõem, bem como pela igualdade 

racial existente. Talvez essa ausência de conflitos, na localidade, seja justificativa ao fato de 

que, para alguns, o preconceito racial se torna invisível, ou como algo distante que ocorre 

em outros lugares, tempos e espaços. As pesquisas de Guimarães (2004), mostram que 

pessoas de estratos sociais mais baixos no que toca a renda e escolarização  - que é o caso 

das famílias de Mata-Cavalo- têm dificuldades para perceber a discriminação racial e seus 
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efeitos. A hipótese explicativa de Guimarães (op. cit.) é que essas variáveis (renda e 

escolarização), estão relacionadas com o conformismo a padrões sociais mais 

hierarquizados e mais discriminatórios. 

  

A ausência do “diferente” (do branco, principalmente), como é o caso de Mata-

Cavalo, causa uma impressão ou um sentimento de igualdade interna com tendência a ser 

transposto para outras instâncias sociais externas, por exemplo, para os espaços públicos 

que os quilombolas  freqüentam fora da comunidade. Como revela a entrevistada: 

 

Hoje em dia não existe mais preconceito, principalmente pros 

negro, de primero os negros iam na escola e eram discriminado. 

E hoje em dia não. Nós temo advogados negro, temos tudo. 

Então o negro está bem evoluído do que antigamente (Eva – mãe 

de aluno). 

 

 No entanto, as pessoas da comunidade são discriminadas desde o momento que 

põem o pé no asfalto em direção a qualquer outro lugar fora do quilombo. Isso notei, por 

conta da percepção negativa verbalizada pelos fazendeiros vizinhos, funcionários dos 

órgãos públicos de Nossa Senhora de Livramento, entre outros, em relação aos quilombolas. 

  

Ao citar os advogados negros existentes, a entrevistada faz referência aos 

profissionais negros da SEPPIR (Secretária Especial para a Promoção de Igualdade Racial), 

os quais têm visitado a comunidade com a finalidade de lhe prestar assistência jurídica, 

formativa e informativa. A presença dessas pessoas tem exercido efeito benéfico sobre a 

auto-estima, tanto das mães e avós de alunos como dos professores . Na pessoa dos 

profissionais negros, os pais vêem a possibilidade de seus filhos e/ou netos ascenderem 

socialmente. Mas, também, em certa medida, parece que contribuiu para obscurecer suas 

percepções acerca do preconceito racial existente na sociedade. Como podemos conferir na 

fala da entrevistada: 

 

Antigamente tinha preconceito, mas hoje acho que não. Antes 

negro não tinha valô, pra formá era muito difícil, você pode até 

vê que em tudo os órgão você enxergava só branco. Agora já 
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está começano a aparecê alguns negro. Agora a gente já está 

sabeno que o negro é igualmente ao branco, não tem diferença 

nenhuma. A gente já tem maior segurança. Já tem um 

pensamento mais erguido. A gente já pensa que os filhos da 

gente pode melhorá de situação, já não é mais como no nosso 

tempo. Pra nós aqui é difícil, mas se esforçá bastante, pode até 

conseguí estudá mais que eu, os pai deles (Ana Maria – mãe e 

avó de alunos). 

  

A entrevistada tem razão ao verbalizar que o preconceito tem amenizado nos 

últimos tempos; de fato, o negro tem estudado mais, tem conquistado melhor espaço no 

mercado de trabalho etc. No entanto, como sabemos, estamos muito longe de alcançar uma 

relação de igualdade em que o negro seja reconhecido como pessoa, como profissional, 

como cidadão, no mesmo nível que um não negro. A entrevistada deixa entrever que 

reconhece que o negro pode até melhorar sua condição social, mas tem que se esforçar mais 

que um branco: A gente já pensa que os filhos da gente pode melhorá de situação,(...) se 

esforçá bastante, pode até conseguí estudá mais que eu, os pai deles.  

 

Os moradores têm uma visibilidade ambígua a respeito do negro e, portanto, a 

respeito de si mesmo. Esse fato me leva a questionar, além de outras coisas, até que ponto a 

homogeneidade de cor é positiva no interior da escola ou de qualquer outro espaço social? 

Não seria a diversidade, com seus conflitos, um mote para a provocação de debate e 

reflexão sobre as identidades raciais e suas implicações, na perspectiva de que a 

visualização de traços diferenciais propicia a tomada de consciência da identidade negra 

negada e às reivindicações de mudança? 

 

De modo geral, as descrições que compõem este capítulo revelam que os mata-

cavalenses estão imersos em um contexto de vida marcado pelo confronto agonístico entre 

exclusão/inclusão representativa da situação em que está exposta a população negra, em 

particular as rurais. Como afirma Gusmão (1997), reflete os ecos de um sistema que, 

privilegiando o branco, faz da realidade do negro um grande desafio, entre eles, o de ter que 

estudar para superar as marcas e os estigmas de seu passado como escravizado ou dos 

negros descendentes. As trajetórias escolares das professoras, seus pais, dos alunos e dos 
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moradores em geral, desde o início, apresentam-se recheadas de obstáculos. Como lembra 

Rosemberg (19991: 30-31), a carreira inicial de crianças negras é por vezes frustrada – por 

ela não ter acesso -, acidentada porque interrompida, retomada e abandonada. É sofrida, 

porque tende a ser de pior qualidade. 

 

Homogeneizar processos educativos em classes multisseriadas travestidos de 

currículos nacionais não formará sujeitos autônomos intelectual ou social, nem romperá 

com a precarização da escolarização de crianças, jovens e adultos situados nas zonas rurais 

dos rincões do País. Romper com a perspectiva de processos homogeneizantes embutidos 

na concepção de currículo nacional, e materiais didáticos desconectados da realidade loco-

regional, munir o professor de instrumentos teóricos e metodológicos críticos é o horizonte 

de uma educação para a cidadania (Freire, 2006).  

 

A escola de Mata-Cavalo parece não deixar dúvida de que é um espaço precário, 

tanto estrutural como material. É uma escolinha perdida no canto da roça, marginalizada 

como espaço de democratização do saber. Na verdade, é um “arremedo de escola”, como 

diz Arroyo (2003). Os saberes produzidos e em circulação nesse espaço são produzidos fora 

da comunidade. A maioria vem da cultura propriamente escolar e, dessa forma, o que a 

escola oferece às crianças, em termos de saberes formais, se assemelha a um presente 

estranho, pouco significativo para os alunos. Conseqüentemente, pouco contribuirá para o 

desenvolvimento das pessoas de sua existência no quilombo, assim como também somente 

precariamente as preparam para o ingresso no mercado capitalista do trabalho e do lucro 

fora do quilombo. 

 

Não será possível ensinar para a participação, desalienação e libertação de classe 

com os mesmos livros didáticos, a mesma estrutura e a mesma prática pedagógica com que 

se ensinaram a ignorância e a submissão de grupos, pessoas e classe. Nem mesmo com 

profissionais mal remunerados, mal preparados e submetidos ao isolamento, tornando-as 

frágeis e vulneráveis aos interesses externos ao processo de ensino. Sempre se 

responsabilizou o professor pelo fracasso da escola, esperou-se dele o milagre de salvar a 

escola e os alunos de uma instituição jogada à deriva e nunca desejada politicamente. É 

hora de derrubar esse mito. Sem dúvida, a escola depende também da competência de seus 
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profissionais. No entanto, isso não pode encobrir o descompromisso do Estado com os 

direitos elementares do cidadão-trabalhador: moradia, saúde, água, saneamento, instrução, 

transporte (Arroyo, 2003). 

 

Como bem observou Arroyo (op. cit.), parece que o fracasso da escola para o povo 

da roça, das favelas, vilas e bairros pobres está em não existir escola. Não fracassa o que 

não existe. A não ser que consideremos como escola, como centro de produção de saber 

sistematizado, uma casinha perdida num canto da roça, no quintal da casa da professora, na 

sacristia, num galpão ou num rancho de palha, onde “leciona” uma jovem ou uma senhora 

professora corajosa do lugar, com três, quatro anos de ensino elementaríssimo. Dizer que 

esse arremedo, essa brincadeira de escola fracassa ou fracassou porque não estava adaptada 

ao meio é escamotear o problema central. Faço minha a pergunta do autor: seria possível 

inventar uma escola mais igualitária em sua miséria e abandono e mais integrada à miséria e 

abandono das classes subalternas a que mal serve? 

 

Como vimos, neste capítulo, algumas reformas curriculares têm sido pensadas, 

escritas, e divulgadas pelo Estado e pela academia. Do ponto de vista prático em Mata-

Cavalo, por exemplo, pouco ou quase nada se sabe sobre o que está sendo produzido ou 

pensado. Isso me leva a concordar mais uma vez com Arroyo (op. cit.) que qualquer 

inovação curricular, filosófica, pedagógica ou capacitação técnica cairá no vazio, enquanto 

a educação escolar continuar descaracterizada como projeto político, entregue a uma 

administração que não respeita a instrução popular e seus profissionais. 

 

O foco do próximo capítulo incidirá sobre as expectativas  que um grupo de dez 

pais/avós tem dessa educação escolar aqui descrita; interessando vascular quais são suas 

formas de investimentos na escolarização dos filhos/netos, quais os fins perseguidos e quais 

são satisfeitos. 
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Capítulo VII – Escolarização e família: uma relação agonística 

 

 

No decorrer dos capítulos anteriores, descrevi e analisei o contexto histórico das 

famílias pesquisadas, suas lutas pela terra, suas condições socioeconômicas. O modo como 

os agentes constroem seu universo cultural e identitário através das vivências históricas 

passadas e presentes, por meio de suas manifestações festivas e religiosas – fronteiras de 

distinção mais preponderantes da comunidade.  Descrevi e analisei as regras que podem ser 

designadas como organização familiar. Fiz também um retrato da escola, dos professores, 

dos alunos, do currículo escolar, recursos didáticos, planejamento didático-escolar, práticas 

pedagógicas, relações interpessoais e raciais na escola. Todo esse percurso foi trilhado com 

o objetivo de contextualizar as famílias no seu espaço-tempo-conjuntura-possibilidade para, 

a partir daí, conhecer suas formas de participação/expectativa/investimento no universo 

escolar. Parti da compreensão de que as atitudes e condutas das famílias negras rurais 

“relativas ao universo escolar só podem ser compreendidas e só ganham sentido quando 

articuladas às condições globais de vida e às trajetórias sociais das famílias pertencentes ao 

mesmo extrato social” (Nogueira e Abreu , 2004:48). 

 

Na perspectiva da teoria da dádiva de Marcel Mauss (2003), que engloba três 

obrigações coletivas, complementares e interdependentes - dar, receber e retribuir -, o que 

se como dom ou dádiva, neste capítulo, questiono quais são as trocas possíveis entre 

escolarização e as famílias de Mata-Cavalo. O que as famílias estão dispostas a oferecer de 

si ao processo de escolarização de seus estudantes (formas de investimento)?  Como 

realizam esse oferecimento (as formas de investimento)?  Quais são os fins perseguidos e 

quais são satisfeitos por elas (pelas famílias)? Quais as  possíveis retribuições que a escola 

pode oferecer às famílias e a seus estudantes? 

 

Pesquisas relativamente recentes no campo da sociologia da educação têm procurado 

desmistificar o discurso do senso comum ou até de muitos profissionais da educação de que 

as famílias de classes populares não se interessam pela educação de sua prole. Dentre os 

autores que têm se destacado nessa empreitada, cito Thin (1998), que desenvolveu sua tese 
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de doutorado em famílias populares do subúrbio de Lyon, na França, e chegou à seguinte 

conclusão: 

 

Contrariamente aos discursos freqüentes sobre a falta de interesse pela escola ou 

sobre a ausência de ambições escolares das famílias populares, nossa pesquisa, 

ao lado de outras, mostra com nitidez que existem, hoje, nessas famílias, fortes 

expectativas que passam pela escolarização das crianças (Thin, 1998: 129 apud 

Nogueira, 2004: 48). 

 

Outro estudo de grande relevância é o de Lahire (1997), desenvolvido com famílias 

de classe popular, também da França, cujo objetivo era estudar as variações que podem 

ocorrer na configuração de cada família do mesmo grupo social que concorreria para o 

sucesso ou fracasso escolar. No que diz respeito ao interesse familiar popular pela escola, 

Lahire (pp. cit.) afirma: “O tema da omissão parental é um mito. (...) Nosso estudo revela 

claramente a profunda injustiça interpretativa que se comete quando se evoca uma 

‘omissão’ parental ou uma ‘negligência’ dos pais” (Lahire, 1997: 334). 

 

No Brasil, duas pesquisadoras têm se destacado nos estudos sobre expectativas e 

investimentos de famílias populares na educação escolar.  Uma delas é Paixão (2006; 

2007). Em uma de suas pesquisas, assegura que a educação é uma das dimensões que 

constituem o projeto de educação mais amplo da família. Projeto construído mais ou menos 

consciente, balizada por expectativas de futuro e por valores em torno de uma ética, de um 

ethos que organiza a vida do grupo familiar. Assim, o significado atribuído pelos pais à 

escolarização suas expectativas em relação ao trabalho realizado na escola, a avaliação que 

fazem da escola e o que esperam dela em relação aos filhos se encontram atados a um 

projeto de educação mais amplo que, por sua vez, aporta as marcas do lugar social 

ocupadas pelas famílias (Paixão, 2007). 

 

Conforme a autora supracitada, a aposta que as famílias fazem na escolarização 

depende do capital econômico, do capital cultural que dispõem, do ethos, dos valores que 

organizam seu mundo e da trajetória da família, entre outros fatores. Essa apropriação, 

pelas famílias, da escolarização no processo de educação dos filhos pode apresentar 
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consonâncias ou dissonâncias com o que é definido pela escola. De um modo genérico, as 

camadas populares tendem a buscar na escolarização dos filhos chances de escapar de 

atividades duras e pouco valorizadas que realizam. De outro turno, a escola tende a ver a 

escolarização dos alunos, considerando os objetivos definidos pela sociedade, em especial, 

nos instrumentos legais e nos demais que ordenam a política de educação. 

 

Outras dissonâncias apontadas estão no fato de que a escola parte de uma concepção 

de determinado arranjo familiar (nuclear) e com divisões de funções entre seus membros 

com tempo, disposições e disponibilidade para acompanhar, orientar, verificar a realização 

dos deveres escolares; participar das reuniões e outros eventos promovidos pela escola. No 

entanto, esse não é o modelo de família concreta em que vivem os alunos de classes 

populares. Outra dimensão dissonante é entre o modo de socialização familiar das classes 

populares e o modo de socializar da escola. Esta considera inadequados os padrões de 

comportamento, modos de falar, hábitos e valores daquela. A escola ao invés de 

desempenhar função integradora das diversidades de socialização que permeiam a escola, 

faz ao contrário: entra em confronto com elas, a fim de eliminá-las e impor soberanamente 

sua forma de socialização como a única legítima.  

 

 Outra pesquisadora que se destaca nesse tema é Nogueira (1991; 2000; 2004). Em 

sua pesquisa com famílias de Belo Horizonte, Nogueira e Abreu (2004) chegam a 

conclusões parecidas com as de Paixão. Há um confronto entre escola e família de classe 

popular motivada pela distância social e cultural existente entre o mundo da escola e dos 

professores, de um lado, e o das famílias populares, o que os desconcerta e os desorienta. 

No entanto, as duas pesquisadoras, também referendadas por outros estudos, reafirmam que 

as famílias populares, como as de qualquer outro grupo social, valorizam e atribuem 

importância ímpar à educação de sua prole, fazem o possível e até o impossível para que 

seus filhos a freqüentem. 
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Quanto aos estudos sobre a relação das famílias negras rurais com a escola, no que 

se relaciona à estrutura familiar, às expectativas, a formas de investimentos, não há estudos 

sistematizados. A singularidade desta pesquisa está em abordar a relação entre escola e 

famílias negras, rurais e quilombolas. São características que engendram situações de 

existência e atitudes muito distintas ante o mundo e a escolarização em relação às famílias 

de classes populares urbanas, ou mesmo outras, simplesmente rurais. Isso porque, 

socialmente, essas diferenças são convertidas em desvantagens cumulativas alimentadas 

pelo racismo, preconceitos de cor somados à localização geográfica, o que faz com que as 

famílias enfrentem desafios distintos e elaborem estratégias também distintas. Esse tema 

será mais bem exposto no decorrer deste capítulo. 

 

Temos pesquisas suficientes, sobre o negro e a educação, a demonstrar que os 

negros, sobretudo dos grupos pobres, por inúmeros fatores já enumerados no capítulo 

anterior, têm dificuldades de inserção e permanência no espaço escolar, e se muitos deles 

têm conseguido certo êxito, ou ao menos insistência pela escolarização, é porque não só 

têm interesse, mas também acreditam e investem nesse projeto. 

 

Neste capítulo, procurarei descrever e analisar os interstícios da relação família e 

escola, considerando a especificidade das famílias na condição de negras, rurais e pobres, 

as quais não têm posse da ciência e rituais escolares ou do seu funcionamento, constituídas, 

na maioria, por analfabetos, que pouco podem contribuir com a escolarização dos seus 

membros estudantes. A despeito de tudo, fazem um esforço extraordinário para investir na 

escolarização e depositam nela uma esperança incomensurável. Mesmo porque a escola é 

considerada por estes como a única esperança de desvencilhar da pobreza, da falta de 

emprego e da desqualificação social. Essas famílias têm formas de participação pouco 

visíveis, ou porque o tipo de participação e valorização não é reconhecido, ou porque é 

invisível por quem está de “fora”.  

 

Este capítulo está dividido em cinco partes. Na primeira, retrato as famílias 

observando sua composição, formas de organização, biografia escolar, condições de 

habitação, condições socioeconômicas, atmosfera intelectual; na segunda parte abordo a 
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experiência escolar das famílias, mais especificamente dos adultos que compõem o núcleo 

familiar; na terceira parte descrevo e analiso as expectativas dos pais/avós em relação à 

educação escolar dos seus filhos/netos; na quarta parte descrevo as formas de investimentos 

das famílias na escolarização dos seus estudantes. Finalmente, na quinta e última parte, faço 

uma análise sobre as trocas- dádivas maussianas entre famílias e escolarização. 

 
  

 

 7.1 - Retratos de famílias 

 

  

 Nesta seção, proponho-me a descrever o retrato (perfis) de 10 famílias, cujos dados 

foram obtidos por meio da etnografia e entrevistas, por meio das quais procurei conhecer 

suas formas de participação, expectativas e investimentos no processo escolar dos 

filhos/netos. Os retratos aqui considerados têm a importância de contextualizar cada 

família, dentro de sua configuração histórica social familiar singular, buscando evitar uma 

explicação unilateral ou apenas a partir da ação final dos sujeitos, sem considerar a 

constelação de fatos que construíram cada sujeito, seus esquemas de percepção e atitudes 

diante da vida e da escola. 

 

 Parto da compreensão que o fato de uma família agir como age, pensar como pensa 

suas relações com o mundo, mais especificamente a educação escolar, não é fruto de causa 

única. Na verdade, essas famílias estão envolvidas num conjunto de estado de fatos 

entrelaçados, vividos na rede de sua existência concreta, fatos estes cujos comportamentos 

concretos cotidianos não passam de uma tradução (Lahire, 1997). E esses fatos são 

imprescindíveis para uma leitura mais aproximada dos determinantes que se escondem por 

detrás das atitudes das famílias na relação com a escolarização.  

 

 Na composição dos retratos de famílias, levei em consideração as principais 

variáveis que podem convergir para compreender as formas de 

participação/expectativas/investimentos das famílias na sua singularidade. Tomei como 

parâmetro os estudos de Bourdieu (1998) e Lahire (1997), os quais apontam traços 

existentes nas famílias populares que contribuem para compreender as relações destas com 
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o universo escolar, quais sejam, o tamanho da família, a forma de composição familiar 

(monoparental, nuclear, extensa, recomposta etc); os recursos econômicos disponíveis, os 

recursos culturais (grau escolar dos pais e parentes próximos), as condições sociomateriais 

das residências, as atividades profissionais dos pais, a ordem moral doméstica, as relações 

afetivas familiares, entre outros. Seguem-se os retratos das famílias. Nesta parte me 

limitarei tão só a descrever os perfis das famílias. As análises serão feitas no andar do 

capítulo. 

 

 

Retrato 01 – José Felício da Costa  
 
 

José Felício mora em Mata-Cavalo desde 1996. Não é quilombola, reside em Mata-

Cavalo na condição de caseiro, é negro, lavrador, tem 63 anos, é separado. Teve três 

companheiras. Com a primeira viveu 15 anos e teve 8 filhos. Já com a segunda, viveu 6 

anos e teve 4 filhos. Com a terceira conviveu apenas 4 meses e não teve filhos.  Está 

separado da última esposa faz 6 anos. Mora só com Rodrigo, o filho mais velho, do 

segundo casamento, que tem 17 anos e estudava, em 2005, a 4ª série na escola São Benedito. 

 

 José Felício nunca foi à escola. É analfabeto, assim como seus pais e seus irmãos o 

são. Quando era criança e mesmo depois de adolescente, não pôde freqüentar a escola 

porque morava na zona rural e lá não havia escola. Segundo ele, faltou também interesse 

por parte de seus pais em enviar os filhos à escola. Ao todo, José Felício teve 12 filhos. Não 

sabe informar sobre a escolaridade de nenhum deles, nem mesmo do filho estudante que 

atualmente mora com ele. 

 

José Felício afirma não ter nenhuma renda familiar regular. Vive dos alimentos que 

o dono da casa lhe traz e dos produtos alimentícios que cultiva na roça e no quintal. A casa 

onde mora é de palha, chão batido, sem praticamente nenhuma mobília. Possui o mínimo 

necessário para viver: roupas em caixotes, rede para dormir, alguns vasilhames bastante 

gastos e fogão à lenha. Não tem energia elétrica, água encanada, nem banheiro. A água 

usada nos afazeres domésticos é apanhada em um pequeno córrego que fica a certa 

distância de sua casa. 
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José Felício  é um tanto solitário. Diz que sai pouco de casa e tem poucas amizades.  

Diferentemente da maioria das famílias de Mata-Cavalo, que no geral são extensas, esta é 

composta apenas pelo pai e filho. A solidão talvez se justifique por não ter parentesco no 

quilombo, já que ele é apenas um agregado. Rodrigo, seu filho, já é mais integrado na 

comunidade. Tem alguns colegas da escola, embora seja tímido e calado como seu pai. 

 

Além de solitário, José Felício é também de poucas palavras. Tem dificuldade para 

expressar seu pensamento por meio da linguagem verbal. Apresenta também problemas em 

compreender o que lhe é falado. Sua relação com o filho parece distante, à primeira vista, já 

que conversam pouco,  embora estejam quase sempre a sós. José Felício pouco sabe falar 

sobre a situação escolar do filho. Na entrevista a esse respeito, ele apenas respondia: 

pergunta pra ele [para o filho]. Isso ele que tem que sabê. Depende dele. Uma situação 

marcante que pude observar é que, se os  alunos de Mata-Cavalo são solitários nos seus 

processos escolares, Rodrigo (filho de José Felício) é o mais solitário de todos. Não 

somente no que diz respeito à escolarização, mas também em relação à afetividade, ao 

diálogo, à família e seu aconchego. Talvez contribua para isso o fato de não ter uma mãe 

próxima a ele. 

 

Não vi no espaço da casa nenhum material escrito impresso, que o menino pudesse 

manusear, ler, ou realizar pesquisas extra-escolares, apenas o caderno e um lápis que   

Rodrigo utiliza na escola. Na casa, não há espaço adequado para realização de tarefas 

escolares. Não senti nenhum “clima” de uma casa habitada por um estudante. 

 

 

 

Retrato 2 – Eva Moreira da Silva  

 
 

Eva tem 34 anos. Classifica-se como morena, é católica, mãe solteira e tem 1 filho. 

Vilmar, seu filho, tem 6 anos de idade. Estudava a primeira série em 2004, na época da 

primeira entrevista.  Eva freqüentou a escola somente por um ano, quando tinha 13 anos de 
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idade. Não sabe ler, nem escrever, nem assinar o nome. Não freqüentou a escola quando 

criança porque sua família morava em Rondônia, no seringal. Segundo ela: Naquela época, 

lá não tinha escola. Era muito longe. Na fase da adolescência e mesmo depois de adulta, 

não se interessou pelo estudo.  Os pais de Eva também são analfabetos, nunca freqüentaram 

a escola. 

  

Eva mora em Mata-Cavalo há dez anos. Sua mãe (falecida) é quem é descendente 

dos ex-escravos que herdaram a terra. Divide o mesmo pedaço de terra com seu pai e seis 

irmãs, todas mais velhas que ela. Essas unidades domésticas formam uma rede de trocas e 

solidariedade Suas irmãs têm suas próprias casas, trabalham independentes, vivem 

igualmente uma situação de privação econômica e são analfabetas, porém solidárias umas 

com as outras. Estão sempre se ajudando mutuamente: Na hora da necessidade, uma ajuda 

as outra. O pai fica ora na casa de uma, ora na casa de outra, pois encontra-se muito doente, 

não anda e depende da ajuda das filhas para tudo, desde simples locomoção até o banho.  

Ele fora acidentado em companhia de sua mulher, fazia dois anos, quando conversamos 

pela primeira vez, em 2004. Ela morreu, ele ficou paraplégico. 

  

Eva, com suas irmãs, tenta trabalhar no plantio de algumas verduras, mas o 

rendimento do trabalho delas é insuficiente para o sustento do grupo familiar. Duas de suas 

irmãs trabalham em casas de família, como diaristas ou lavadeiras. É o que Eva pretendia 

fazer: arranjar algum trabalho de diarista na cidade, pois se vê sem perspectiva na roça, não 

consegue fazer uma plantação que seja suficiente, por falta de dinheiro para arcar com os 

custos de trator para arar a terra, já que ela e suas irmãs, como mulheres, não dão conta de 

fazer esse serviço sozinhas.  Na época da pesquisa, Eva não tinha nenhuma renda. 

Sustentava-se com um sacolão que recebia do INCRA, de dois em dois meses, e da ajuda 

que seu pai lhe dava.  

  

O pai de Eva, Seu Ney, é aposentado, analfabeto, recebe um salário mínimo 

proveniente da pensão do Estado. É com esse único  salário que ele compra seus remédios e 

divide com Eva e outras cinco filhas, e mais seis netos.  Com exceção de uma filha, que não 
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tem filhos, todas as outras são mães solteiras.  Por isso, segundo Eva, a família toda leva 

uma vida muito difícil.   

  

A casa onde Eva mora, assim como as de todas as suas irmãs, são precárias tanto 

estruturalmente, quanto em termos de mobília. Nas visitas que fiz no período das chuvas, 

foi possível perceber que a água entra pelas paredes, tetos, escorre por baixo das palhas 

formando poças de água dentro da casa. As roupas, camas, tudo fica úmido. Nenhum 

membro dessa família possui água encanada, ou banheiro. A luz elétrica chegou até eles em 

2006. 

  

Na casa de Eva não há livros. Como é analfabeta, não tem nenhuma relação com a 

prática da leitura e da escrita, atitude que poderia influenciar positivamente na 

escolarização de seu filho. 

 

Eva é uma pessoa alegre, gosta de falar, rir, brincar. A relação dela com o filho é de 

grande carinho. O fato de ter apenas um filho, facilita-lhe dedicar toda a atenção a ele. A 

organização extensa dessa família propicia uma interação interessante entre as crianças, e 

destas com os adultos. As crianças são muito cuidadas, acompanhadas por toda a rede 

familiar. Eva matriculou seu filho desde os cinco anos no pré-escolar, e alimenta 

esperanças de que ele prossiga estudando, embora se veja sem recursos econômicos e 

culturais - no sentido escolar - para garantir as condições de permanência do filho. 

  

 

Retrato 3 – Maria Rosângela Guia Silva  

 

Maria Rosângela tem 61 anos, nasceu na zona rural, em Acorizal, cidade interiorana 

localizada no Oeste de Mato Grosso. Declara-se morena, é católica, mora no quilombo 

desde 1996. Casada há 21 anos, mas já teve 4 companheiros. Teve ao todo três filhos e cria 

sua neta de 11 anos, desde bebê. Sua neta, Francielly, é filha de seu filho mais velho. Maria 

Rosângela mora em Mata-Cavalo porque seu companheiro tem parentesco com os ex-

escravos herdeiros diretos da terra. 
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 Os filhos de Maria Rosângela começaram a estudar com seis anos de idade. Fizeram 

o pré-escolar, mas duas não chegaram a completar as séries iniciais, e uma estudou até a 8ª 

série. A sua neta Francielly tem 11 anos, começou a estudar com 6 anos, fez o pré-escolar 

e,  em 2005, estava cursando a 4ª série, na escola São Benedito em Mata-Cavalo. É nesta 

neta que  Maria Rosângela deposita toda sua esperança, já que seus filhos não foram pra 

frente. 

  

Maria Rosângela não trabalha na roça, mas cuida da casa, das plantações de 

verduras que tem em volta da casa, cuida das pequenas criações de animais. Seu marido é 

negro, analfabeto, lavrador e se dedica à produção agrícola para subsistência. Ele trabalha 

também como diarista na roça de vizinhos, quando convidado.  

  

A família de Maria Rosângela não tinha nenhuma renda fixa. Nem ela nem seu 

marido são aposentados. O que plantavam não se fazia suficiente para a subsistência. 

Assim, afirma que vive da providência de Deus. Às vezes, recebe do INCRA um sacolão, 

de dois em dois meses. De quando em quando, seus filhos, que moram e trabalham na 

cidade de Várzea Grande,  dão a eles alguma ajuda. 

  

Maria Rosângela foi à escola apenas durante um ano. Quando criança queria 

aprender, mas seus pais pediram que ela ajudasse na roça para aumentar a produção 

familiar. Era a mais velha da família e tinha bastante irmãos pequenos para ser alimentados. 

Como não conseguiu permanecer na roça, foi trabalhar na cidade. Segundo ela: não estava 

dano certo trabalhá no sor[sol]  quente, saia muito sangue de meu nariz. Então fui 

trabalhá na cidade, na casa de família, pra ajudá  minha mãe com meu pai. Depois de 

adulta, tentei estudá, mas  minha cabeça não deu. Minha vista também não ajudô. Aí eu 

não fui mais na escola. Na cidade, Maria Rosângela trabalhou como empregada doméstica, 

lavadeira e passadeira. Nos últimos anos foi cozinheira em um restaurante. 

  

 A casa de Dona Maria Rosângela é simples. A exemplo da maioria, tem três 

cômodos: sala, cozinha e quarto. Na sala há um banco e uma cama de casal, bem assim 
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quadros de santo na parede, um pequeno altar, um relógio suspenso na parede e uma 

garrafa térmica em uma mesinha, onde guarda água para beber. No quarto, uma cama de 

casal, um armário velho onde se guardam as roupas. Na cozinha, um fogão à lenha e um 

armário com vasilhames. Não tem água encanada, nem energia elétrica. A água é baldeada 

de um poço que fica um pouco distante da casa, algo em torno de 800 metros. As roupas 

são lavadas no córrego. Quando o córrego seca, busca-se água do poço. Maria Rosângela 

fala constantemente das dificuldades pelas quais ela e sua família passam. Em um dos dias 

de entrevista, ela disse que só tinha feijão para comer no almoço, ainda assim sem óleo, 

porque este havia acabado. 

 

Maria Rosângela é cuidadosa com sua casa. Apesar da visível pobreza, esta  é 

organizada, bem-limpa, bem-arrumada. Os móveis, ainda que grosseiros e improvisados, 

estão sempre forrados com toalhas bem-limpas, as vasilhas bem areadas e brilhantes. 

  

É uma pessoa falante e carinhosa com a neta estudante. Observei que está sempre 

presente na escola, suas visitas freqüentes têm dois objetivos principais: fazer companhia 

para a neta, já que moram longe da escola,  e também partilhar da merenda escolar. Embora 

Maria Rosângela não possa ajudar diretamente na escolaridade da neta, percebi que faz 

muito esforço para que esta persista freqüentando a escola. Diferentemente de seu marido 

que, segundo ela, não está nem aí, Maria Rosângela aconselha, encoraja, preocupa-se com 

a vida escolar da neta. 

 

Retrato 4:  Francisca Maria F. da Silva 

    

 

Francisca nasceu na zona rural, no município de Poconé. Tem 46 anos, é 

protestante. Declarou-se negra. Casada há 15 anos, teve cinco filhos, três do primeiro 

casamento e dois do atual. Estudou até a 2ª série quando era criança. Não lê e nem escreve. 

Segundo ela, escreve só carta pra Deus. Só ele que sabe lê o que eu escrevo. Sabe fazer 

contas, mas só de cabeça. Sobre a escolaridade dos pais, afirma que não conheceu seu pai, 

mas sua mãe estudou até a 2ª série. 
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O marido de Francisca tem 62 anos, é negro, trabalhador rural, trabalha para si e 

presta serviço em outros sítios quando é chamado. Nunca foi à escola, não lê  nem escreve, 

assim como seus pais.   

 

Francisca mora em Mata-Cavalo há três anos. Seu esposo é o herdeiro da terra, mas 

revela que não gosta de morar no sítio. Acha a vida rural difícil, reclama constantemente 

das condições de vida da roça: dos mosquitos, da falta de energia, da distância do córrego. 

Enfim, mostra-se bastante insatisfeita. Segundo os professores, Francisca não pára em 

Mata-Cavalo: vai com freqüência para Cuiabá, leva as crianças, em pleno período letivo, 

passa até semanas fora, prejudicando a freqüência das crianças às aulas. 

  

Francisca não trabalha na lavoura, fica em casa cuidando da criação de pequenos 

animais, pois criam galinha e cabritos para comercialização. A família não possui renda 

fixa. Segundo ela, recebem mais ou menos um salário mínimo mensal, fruto de trabalhos 

que seu marido faz na lavoura de vizinhos, quando aparece. Na época, a criação de cabritos 

e galinhas ainda não estava dando lucro, pois a compra dos animais era recente. 

  

Os três filhos mais velhos de Francisca, do primeiro casamento, moram na cidade, 

duas são moças já casadas e não concluíram nem a 5ª série. O filho tem 18 anos. Deste, 

Francisca fala com muito orgulho, pois está no primeiro ano do ensino médio. Outros dois 

filhos, do segundo casamento, moram com ela  e estudam na escola do Quilombo: Patrícia 

de oito anos, que estudava, na época, a 3ª série, começou a estudar com sete anos, e Eliezer 

de seis anos, que estudava a primeira série. 

  

 A casa onde residem Francisca e sua família possui dois cômodos: um quarto que é 

ao mesmo tempo, sala, onde há um sofá velho e uma espécie de mesa alta sobre a qual vi 

alguns livros didáticos das crianças, misturados com outras coisas, tais como roupas, 

calçados etc. No segundo cômodo, há duas camas de casal de varas, com colchão de 

espuma também bastante gasto e umas caixas de papelão com roupas. Não desfrutam de 

água encanada, energia elétrica ou banheiro. 
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Pedi para ver o caderno das crianças e Francisca me trouxe dois, ambos sem capa, 

malcuidados, rabiscados, sujos e umedecidos pela chuva, o que indica o pouco cuidado 

dispensado aos materiais escolares tanto; por parte dos pais como das crianças. Ao folhear 

os cadernos, percebi que o ensino a que as crianças têm acesso está muito aquém do 

esperado, em relação à série que estão estudando, além de outras deficiências. 

 

Não vi nenhuma cadeira ou banco para se sentar, ou qualquer outro lugar em que as 

crianças possam fazer as tarefas. Embora Francisca revelasse que acha a educação escolar 

importante, seu empenho para que as crianças estudem é muito fraco. Um dos indicadores 

disso está no fato de que ela não se preocupa com as faltas das crianças à escola. Não 

percebi nela nenhum envolvimento significativo com a escolaridade das crianças.  No 

segundo ano da pesquisa, julho de 2006, Francisca havia ido para Cuiabá havia dois meses 

e não havia retornado. Nesse ano, as crianças perderam o ano escolar. Fui informada que 

ela não voltou mais ao quilombo no ano seguinte. As pessoas não tinham notícias se as 

crianças estavam freqüentando a escola. É possível que isso tenha acontecido porque ela 

não havia solicitado o documento de transferência das crianças. 

   

 Na época da pesquisa, Francisca reclamou da pouca atenção que o marido dá às 

crianças. Seu esposo deixava só para ela todas as responsabilidades, mesmo as escolares: 

Meu marido não é muito de ligá pras criança, às vez fico com raiva por causa disso. Não 

vai nas reunão, não acompanha em nada, nem pergunta se acabô o caderno, nem nada. Eu 

que tenho que falá, insistí com ele, que acabou o materiar das criança. Ele é iguá criança, 

rasga a folha deles pra fazê cigarro. As criança chora, porque as vez ele rasga a folha da 

tarefa. Em resumo, é possível inferir que as crianças desta família são solitárias em seu 

processo escolar. 

 

Retrato 5 - Josefa Francelina da Costa 

 

Dona Josefa é negra, fala com muito orgulho de sua cor e de seu pertencimento 

direto à família dos ex-escravos de Mata-Cavalo. Está casada faz 25 anos com o Seu 

Procópio. Tem 51 anos; seu esposo, 56. Ela é natural do município de Nossa Senhora do 
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Livramento; ele, do município de Acorizal. Nasceu e se criou no sítio. Morou 30 anos em 

um bairro periférico do município de Várzea Grande, onde trabalhou de empregada 

doméstica, faxineira, entre outros. 

  

Josefa e sua família moram em Mata-Cavalo há oito anos.  Josefa que é a herdeira 

da terra, mora com o marido, uma filha de 21 anos e três netos, na sede da fazenda. É uma 

casa ampla e antiga, construída em 1920, feita de tijolo, coberta com telhas de amianto. 

Apesar de a casa ser espaçosa, está bastante deteriorada. Praticamente, não há nenhuma 

mobília própria, restando-lhes algumas peças antigas, bastante gastas, deixadas pelo 

fazendeiro. Ao lado da casa de Josefa, numa outra casa que seria dos empregados do 

fazendeiro, moram um de seus filhos e a esposa. 

  

Dona Josefa tinha algum conforto a mais em relação às outras famílias pesquisadas, 

por morar numa casa com melhor estrutura, localizada à beira do asfalto: tinha acesso à 

energia elétrica, geladeira, banheiro com vaso sanitário e chuveiro, poço artesiano,  água 

encanada e um córrego permanente próximo a sua casa. Mas, dois anos depois do início da 

pesquisa, Josefa e sua família foram despejados da casa pelo fazendeiro, que tem ainda a 

posse formal, ao menos da casa. Até a última visita, encontravam-se morando num barraco 

de palha à beira do asfalto, do outro lado da cerca da propriedade onde residiam. 

  

Nenhum dos dois cônjuges é aposentado. Portanto, a família não tem renda fixa. 

Ela, além de cuidar de um bar que havia instalado à beira do asfalto, ajudava a cuidar dos 

animais: criava galinhas e cuidava de algumas cabeças de gado para o “dono” da fazenda; 

às vezes lavava roupas de ganho ou fazia qualquer outro serviço que aparecia. Seu esposo, 

com a ajuda de netos e do filho, plantava mandioca, milho, banana, cana, arroz, feijão, 

abóbora para consumo, e também vendia o excedente. Cabe ressaltar que o Seu Procópio 

tem problemas na mão que o deixa impossibilitado de realizar algumas tarefas. Uma vez 

que ele não consegue tirar o leite da vaca, quem o faz é seu neto, José Lucas, de sete anos. 
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Josefa, assim como seu esposo, são  filhos de pais analfabetos. Ela estudou só dois 

anos, não sabe ler nem escrever. Disse que começou a trabalhar desde pequena na roça, não 

teve tempo para ir à escola, sabe mal assinar o nome, fato que ela lamenta.  Pior foi a sina 

de seu esposo que nunca se sentou num banco escolar. Dos quatro filhos que teve, só uma, 

Ana Paula, a caçula de 21 anos, estudava na época o 1º ano do ensino médio, mas desistiu 

no ano seguinte, porque engravidou e ficou com vergonha de ir à escola. Os outros  três 

filhos não estudam. O mais velho trabalha na oficina e estudou até a 6ª série. Ele parou 

porque trabalhava na oficina, chegava tarde, lá pelas 10 horas da noite, não dava tempo. 

A segunda filha também desistiu na 5ª série porque tinha que trabalhar. E o rapaz, Paulo, 

que mora próximo à Dona Josefa, tem 24 anos, parou na 3ª série do ensino fundamental. 

  

Os três netos que moram com a família são filhos da segunda filha de Josefa,. Trata-

se de eles: Francielly de nove anos, que estuda a 3ª série; José Lucas de sete anos, que 

estuda a 2ª série e Fernanda de cinco anos, que estuda o pré-escolar. Os três começaram a 

estudar com idade entre quatro e sete anos, sempre sob os cuidados da avó. A mãe dessas 

crianças as deixa com os avós para trabalhar em Cuiabá, onde exerce a função de 

empregada doméstica. 

  

Josefa é bastante enérgica com as crianças; exige ordem, respeito e cobra que elas se 

ocupem com algum trabalho. Ela, como a maioria dos pais/avós de Mata-Cavalo, considera 

importante envolver as crianças, desde pequenas, com alguma atividade laborativa.  Na 

escolarização das crianças, ela acompanha no que pode. Está sempre nas reuniões que a 

escola promove, participa também de outras reuniões comunitárias, empenha-se para que as 

crianças permaneçam freqüentando a escola. Já seu esposo não se envolve com essas 

questões, segundo ele: escola é um assunto de mãe.  Josefa concorda: Sempre mãe é que 

preocupa mais. Eles [os netos] são como meus filho, porque desde que nasceram mora 

comigo. Então considero eles como meus filho.  

 

 

Perfil 6 – José Marcos Amaral 
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O Seu José Marcos tem 71 anos, é lavrador, identifica-se como moreno. Natural de 

Poconé, mora em Mata-Cavalo há 13 anos. Antes de residir em Mata-Cavalo, morou com a 

família em Poconé e Várzea Grande. Em Poconé residia na zona rural e trabalhava em 

fazendas como boiadeiro. Quando se mudou para a cidade de Várzea Grande, passou a ser 

charreteiro de fretes. Freqüentou a escola por dois anos e sabe assinar o nome. Segundo ele, 

lê um pouquinho, mas não escreve nada, porque tem problemas de visão. Seus pais eram 

analfabetos. 

  

Seu José Marcos se casou duas vezes; com a primeira companheira, viveu 23 anos, 

teve nove filhos. Com a atual está vivendo junto há 30 anos e teve seis filhos. Sua esposa 

também está casada pela segunda vez e trouxe quatro filhos do primeiro casamento. Ao 

todo, os filhos de José Marcos Amaral somam 19. Sua primeira esposa, assim como a 

segunda, são analfabetas, filhas de pais também analfabetos. 

  

A esposa de José Marcos tem 54 anos; é negra e também teve dois companheiros. 

Ficou viúva com quatro filhos e, após algum tempo, passou a morar com José Marcos. Ela 

sempre foi dona de casa, tomou conta dos filhos, dos animais e do cultivo de hortaliças.  

  

 Dos 19 filhos do Seu José Marcos que estão na faixa etária entre 18 e 45 anos, os 

que tiveram escolarização mais longeva foram dois que chegaram a completar o ensino 

médio Outros apenas aprenderam a assinar o nome. A justificativa do pai para a pouca 

escolaridade dos filhos está no fato de que ele viajava muito, para trabalhar em outros 

sítios, e as crianças não obedeciam à sua esposa: ela é muito doente, nunca teve muita força 

com as criança, ou seja, não tinha quem os obrigasse a ir à escola. Na época da entrevista, 

2005, apenas o filho mais jovem da família, Joelson, de 18 anos, permanecia estudando na 

escola São  Benedito e cursava a 5ª série.  

 

Segundo José Marcos, sempre teve uma situação financeira difícil, principalmente 

porque sua família é numerosa. Na época da pesquisa, recebia uma pensão do governo e 

plantava roça para subsistência. Seus filhos já estavam todos crescidos. A maioria morava 

na cidade de Várzea Grande, mas José Marcos ainda era responsável pela criação  de seus 
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netos. Ao todo cuidava de oito netos; estes eram  filhos dos seus filhos que estavam na 

cidade trabalhando, sem condições financeiras nem tempo para cuidar dos próprios filhos. 

 

Em Mata-Cavalo, a mãe/avó é a principal responsável pela educação das crianças, 

no mais das vezes, mas José Amaral aceitou ser entrevistado. Primeiro por solicitação 

minha, queria ouvir um pai, perscrutar como ele pensa e se envolve com a escolarização 

dos filhos. Nesse sentido, José Amaral reafirmou o que as mães/avós entrevistadas haviam 

dito sobre o pouco envolvimento do pai no projeto educativo dos filhos. Segundo ele: quem 

toma conta desse negócio de escola é a mué, eu num gosto de mexê com criança. 

 

 

Retrato 7 - Maria Benedita  

 

Maria Benedita tem 61 anos. Católica, natural de Poconé, declara-se negra. Fala 

com muito entusiasmo de sua cor  e de sua origem: Eu me sinto bem, me sinto satisfeita por 

ser neta de escravo, de ser quilombola, de ser remanescente de escravo. Eu me sinto bem 

de ser neta de negra, de ser negra.  Está separada do marido há 23 anos, desde quando os 

filhos eram ainda bem pequenos. Teve quatro filhos, a mais velha tem 33 anos e o mais 

novo 23. Destes, nenhum mora no quilombo.  

 

Quando casou, mudou-se para Cuiabá e, após a separação, retornou para Poconé. 

Depois passou a morar em Mata-Cavalo, onde está há 10 anos. Em Cuiabá, trabalhou como 

empregada doméstica, faxineira, lavadeira e passadeira, pois nessa época já estava separada 

e precisava sustentar os filhos.  Morou de aluguel num quartinho no Bairro José Pinto, em 

Cuiabá, na época uma favela. Em Poconé, morava em um terreno comprado pelo irmão 

mais velho. Maria Benedita fala emocionada da possibilidade de finalmente vir a ter uma 

casa própria: meu sonho é aqui, pela primeira vez na vida  vô tê uma casa própia, um lugá  

que é meu. 

 

 Maria Benedita é filha de pais analfabetos. Assim como seus pais, teve poucas 

chances de estudar. Freqüentou a escola por quatro anos, lê pouco e escreve razoavelmente. 
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O que a impediu de continuar estudando foi a necessidade de ir para a cidade trabalhar. 

Considera que, também, houve falta de incentivo e orientação dos seus pais e das patroas 

com quem trabalhou.  

  

Ela tem uma prática de leitura e escrita relativamente regular. Afirma que costuma 

ler só jornais, de vez em quando, quando aparece. Gosta de escrever carta para a emissora 

de rádio da cidade vizinha para pedir música, mandar recado, participar de promoções. Mas 

nunca contou historinha para filhos ou netos. Nunca teve tempo para isso. Às vezes, à 

tardezinha, gosta de se sentar em roda com  outros adultos, para contar causos. 

 

De seus quatro filhos, nenhum freqüenta a escola, todos pararam antes de terminar o 

ensino fundamental. Segundo Maria, o motivo principal que os levou a desistir da escola foi 

a necessidade de trabalhar. Além de terem que trabalhar para si, segundo Maria Benedita, 

os filhos também queriam ajudá-la, pois cresceram vendo suas dificuldades: eles via  minha 

situação, que ia pro serviço deixava eles dormino e quando eu vortava já era noite, eles 

tava já dormino, então eles quase num me via. Minha filha era mais grandinha, ela que 

cuidava dos mais pequeno. Ela era como se fosse a mãe e eu como o pai. Então eles foi 

cresceno veno meu sufôco, sentiu de trabalhá pra me ajudá um pôco, pra mim descansá um 

pouco. Então desde que eles começô a trabalhá tomaro cada um seu rumo.  

 

Dona Maria é aposentada, recebe um salário mínimo, vive praticamente somente 

com esse dinheiro e ainda ajuda um filho, que mora no sítio, e sempre pede auxilio: às vez 

quando eu vô recebê ele aparece, eu compro o que ele precisa pra comê e dô pra ele. 

Identifica-se como lavradora, mas só planta algumas hortaliças: só para o gasto.  

 

Em 2004, Maria Benedita morava bem próximo à escola e à rodovia, no mesmo 

quintal de sua irmã, cunhado e sobrinha.  A casa de Dona Maria era de um único cômodo, 

teto e paredes de palha, chão batido, sem instalações sanitárias, sem energia elétrica e sem 

água encanada. No entanto, sua casa ficava bem próximo a uma cisterna de água potável 

construída pelos padres.   
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 Na unidade residencial de Maria Benedita, moram somente ela e o neto Wesley. 

Este é filho de sua filha mais velha, que o entregou  aos cuidados da avó desde bebê. A mãe 

de Wesley mora em Poconé, é solteira e tem mais três filhos.  O menino começou a estudar 

com sete anos, cursou da primeira à quarta série em Poconé, reprovou a quarta série em 

2003. Em 2004 refez a mesma série em Mata-Cavalo e foi aprovado. Em 2005, ele tinha 12 

anos e estava cursando a 5ªa série. 

 

Dona Maria é firme na educação de Wesley, exige obediência, respeito, bons modos 

etc,  mas também é atenciosa e cuidadosa relação ao neto, este é rodeado de carinho, é 

independente e corresponde com o que lhe é esperado da avó, é muito querido pelos 

colegas e pela rede familiar.   

 

 

Retrato 8 – Dioneide Pereira das Santos. - Dioneide 

 

Dioneide tem 29 anos. Declarou-se mulata, é católica, solteira. Nunca casou 

oficialmente, mas teve dois companheiros. Com o primeiro, viveu durante 10 anos, teve 

quatro filhos. Destes, três continuam vivos. Com o segundo, morou junto durante um ano e 

teve um filho. Dioneide, no início da pesquisa, estava ainda muito abalada por causa da 

separação de seu último companheiro, se emocionava muito durante nossas conversas.  

 

Dioneide mora no quilombo desde 1997. Próximo a sua casa, moram sua mãe, Dona 

Olíria e sua tia Ana Maria (retrato 9). Nasceu na cidade de Várzea Grande – MT, cidade 

anexa à Cuiabá-capital, e se criou por lá. Trabalhou como empregada doméstica: eu não fui 

criada no mato, mas desde a primeira vez que eu vim pra cá eu já gostei. As coisa aqui é 

melhor que na cidade. Não chegou a conhecer seu pai, pois é fruto de uma relação 

independente. Cresceu  só com a mãe, mas hoje tem um padrasto.  

  

A mãe de Dioneide, Dona Olíria, é uma senhora bastante simpática e comunicativa. 

Mora com seu marido, tem um pedaço de terra próximo à casa de Dioneide. Por várias 

vezes estivemos conversando. É analfabeta, no entanto, demonstra ter boa linguagem. Bem 
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informada sobre tudo que acontece, tem uma percepção aguda dos acontecimentos da vida 

do quilombo. Está sempre ajudando Dioneide nos cuidados com as crianças, mesmo 

quando falta alimentação para elas. 

 

Há três anos, Dioneide havia começado a estudar na escola de Mata-Cavalo. Tomou 

essa iniciativa porque tinha que levar e buscar suas crianças na escola, e esta fica em torno 

de oito quilômetros de distância de sua casa. Dessa forma, não compensava levar as 

crianças e depois retornar para buscá-las: era preferível ficar esperando por elas. Então, 

decidiu aproveitar o tempo de espera para estudar. Dioneide estudou quando criança até a 

4ª série, mas parou: tive pobrema muito sério de cabeça, tomei remédio errado durante três 

ano. Eu precisei até operá. E com isso o médico me proibiu de estudá. Mas mesmo assim, 

agora eu estou vortano a estudá de novo. Em 2004, Dioneide estava estudando a quinta 

série.  Mas, no ano seguinte, desistiu da escola. 

 

 Dioneide  afirma que, dependendo da palavra, ela lê e escreve bem, mas é melhor 

em matemática que em português. Demonstra muito interesse em adquirir novos saberes, 

participava de todos os cursos oferecidos na comunidade. Em 2004, estava fazendo um 

curso de Direitos Humanos, ministrado lá mesmo no quilombo, e estava planejando 

participar do projeto de alfabetização de adultos. Segundo ela, para reforçar a leitura e a 

escrita. 

 

 Revela que em casa não tem costume de ler e escreve muito pouco, somente 

quando precisa anotar nome, endereço de pessoas, ou fazer lista de compras. Em sua casa 

não há livros para leitura ou para realização de pesquisas escolares. Na época das aulas, vi 

apenas os livros didáticos das crianças. 

 

Dos quatro filhos de Dioneide, três estudam: Andréia tem dez anos e está na 

segunda série, Anderson tem oito anos e está na segunda série também.  Andemar tem 

cinco anos e está cursando o pré-escolar. A filha menor tem três anos e ainda não estuda. 

Os três filhos começaram a estudar com quatro anos de idade. Apenas Andréia reprovou 
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por dois anos porque, segundo Dioneide, ela teve pobrema de doença e tamém ficô muito 

triste quando o pai foi embora de casa, isso atrapalhô ela na escola.  

 

A renda de Dioneide e seus filhos, na época, resumia-se, no dizer d,ela, à bolsa- 

escola, que apenas um de seus filhos recebia. Afirma que fez cadastro dos três que estudam, 

havia dois anos, mas só conseguiu receber uma. O valor da bolsa variava: um mês recebia 

30 reais, no outro, 15 reais. Recebe também do Incra um sacolão, de dois em dois meses. 

Para complementar a alimentação, Dioneide recebe também ajuda de sua mãe e tenta 

plantar algumas verduras no quintal. Como mulher sem companheiro, ela não vê 

possibilidade de plantar roça. 

 

A casa onde Dioneide e seus filhos moravam, à época era feita de varas, com 

enormes frestas tanto de dentro pra fora como o inverso, era possível visualizar tudo. A 

cobertura era de palha trançada, chão batido. Ao todo, eram dois cômodos: a sala, que era 

ao mesmo tempo quarto, cuja mobília era composta por uma cama de ferro sem pintura, 

enferrujada. O ferros da cabeceira, se encontravam quebrados e retorcidos. Sobre a cama 

havia um colchão de espuma desencapado e bem-gasto; dois armários fechados com uma 

cortina bastante gasta; uma mesa improvisada de tronco de madeira, dois bancos feitos com 

uma tábua sobre dois pedaços de tronco de madeira. Na cozinha havia um fogão à lenha 

(modelo comum no quilombo) e uma prateleira com alguns vasilhames velhos. Em um dos 

dias de entrevista, cheguei por volta da 11 horas e vi apenas uma panela no fogão, 

cozinhando arroz para o almoço. 

 

Não possuem energia elétrica, sanitário nem água encanada. Roupas, vasilhas são 

lavadas no rio, baldeia-se a água do rio para realizar as demais atividades domésticas. A 

água para beber é trazida de uma mina que fica razoavelmente distante e, quando chove, 

bebe-se a água coletada da chuva, sem passar por tratamento algum, pois na casa não havia 

filtro e as famílias em Mata-Cavalo, pelo menos as que eu observei, não têm hábito de 

ferver a água. 
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Mas Dioneide sonha com um futuro melhor: meu sonho é tê  uma boa casa, um bom 

lar pra meus filho, podê dá preles o que eles precisa. Meu coração dói muito quando nem 

comida direito eu posso dá preles. Sonho com um bom marido, que me sustenta e sustenta 

meus filho. Até hoje eu não tive sorte com um bom marido, mas tenho esperança. Nesses 

momentos, Dioneide não consegue conter as lágrimas e deixa escorrer para fora as dores 

que carrega: Eu sofro muito... Eu sofri muito... Só Deus que sabe o sofrimento que passei 

na minha vida... Agora eu conheci um homem, ele é bem mais velho, tem 60 anos, tenho 

esperança que com ele vai dá certo.A união de Dioneide não vingou e, em 2006, desistiu 

da escola, deixou seus quatro filhos sob a guarda de sua mãe e foi trabalhar na cidade. 

 

Retrato 9 - Ana Maria da Silva Reis.  

 

Ana Maria tem 51 anos. Declara-se negra, é católica, vive com um companheiro há 

quatro anos. Antes deste, viveu junto com outro companheiro por 34 anos. Nasceu em um 

sítio localizado no município de Livramento. Seus pais são lavradores, ambos analfabetos.  

Ana teve ao todo cinco filhos, todos com o primeiro esposo. Três deles moram em Cuiabá e 

dois moram em Mata-Cavalo. Além dos filhos, moram com Ana mais cinco netos. 

 

Todas as vezes que visitei Ana Maria, sua casa estava repleta de crianças. Em uma 

dessas vezes, contei nove crianças, todos com menos de doze anos. Quando perguntei sobre 

as crianças, Ana Maria disse que a maioria eram seus netos, pois suas filhas não cuidam 

bem das crianças que têm, então ela fica com pena e as traz para sua casa. Ana e seu esposo 

manifestam muita preocupação diante das dificuldades que passam para sustentar todas 

essas crianças. 

  

Seus filhos, residentes oficialmente no quilombo, são: Vanessa de onze anos, que 

estuda a 5ª série. Entrou na escola com cinco anos. Nílsom, de nove anos, estuda a 3ª série e 

começou a estudar com quatro anos. Os netos são Nadia, de nove anos, que estuda a 2ª série 

e entrou na escola com cinco; Adrielle, de sete anos, estuda a 1ª série e começou estudar 

com seis anos; Lucas, de seis anos, que estava estudando o pré-escolar.  Os outros netos 
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que, esporadicamente, ficam com a avó são: Fernanda, de quatro anos e Gerson, de três 

anos. Com exceção dos dois últimos, todos estudam na Escola de Mata-Cavalo. 

 

Dois dos netos de Ana Maria estão morando com ela desde que nasceram. São 

filhos de sua filha que é mãe solteira e mora na cidade. Ana começou a cuidar delas porque 

a mãe, segundo Ana, deixava eles jogado, andano pra rua o dia intero, cheio de piolho, às 

vez nem comia, nem registro tinha. Então ela decidiu cuidar: aqui eles não têm vida do bom 

e do melhor, mas estão na escola, tem casa pra morá, comida pra comê. 

 

Seu esposo tem 48 anos, é trabalhador rural, analfabeto. Filho de pais lavradores, 

também analfabetos, estudou apenas três meses quando pequeno. Disse que tinha vontade 

de estudar, mas, como sempre morou no sítio, não teve acesso à escola. Não sabe ler nem 

escrever. Em 2004, pensou em estudar, mas o serviço o impediu. 

 

No início de 2004, Ana Maria estudava a 5ª série, na mesma escola e classe que 

seus filhos e netos, mas revelava sentir muita dificuldade com a leitura e a escrita.  Meses 

depois, acabou desistindo da escola, eis as razões: meu marido não tava dano conta das 

despesa da casa. A roça não dá lucro. Nem eu nem meu marido recebe nenhum salário. O 

único dinheiro que entra é da Bolsa-Família. A escola parô de dá caderno, lápis. São cinco 

criança na escola, pra dá materiar pra cada um, chinelo, roupa, o dinheiro não dá. Então 

tenho que trabalhá  pra ajudá. 

 

Ana não freqüentou a escola na infância ou adolescência, pois morava no sítio, 

longe da escola. Depois de adulta, foi para a cidade, casou-se e teve os filhos. Quando os 

filhos foram crescendo, teve que trabalhar. Começou a estudar em Mata-Cavalo, em 2003. 

Ana lamenta não poder ter estudado mais e afirma que a leitura é muito importante. 

 

Em 2006, Ana desistiu da escola e começou a trabalhar na cidade de Várzea Grande, 

numa cooperativa de catadores de lixo. Sua função era separar o lixo reciclável. Ela ficava 

na cooperativa durante a semana e só voltava para casa nos fins de semana. As crianças 
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ficavam por conta da filha Vanessa de onze anos. As vizinhas e outros parentes próximos, 

de vez em quando, vão olhar as crianças. Seu esposo também se encontrava, nesse período, 

trabalhando em outro sítio distante. Só vinha para casa uma vez ao mês. 

 

Antes desse novo emprego, Ana Maria e sua família viviam com uma renda mensal 

de 95 reais, que recebiam do programa bolsa família. Recebiam também do INCRA uma 

cesta básica e, junto com o marido, plantavam para a subsistência algumas verduras e 

criavam também alguns animais como cavalo e galinha. De vez em quando, faziam farinha 

para o sustento e vendiam o excedente. Mas, sobreviviam com muita dificuldade. 

 

Moravam numa casa de quatro cômodos. Uma parte das paredes era de barro, outra 

de varas. A cobertura era feita com palhas de babaçu. Praticamente não tinha mobília: 

apenas duas camas de varas (um em cada quarto), em forma de jirau, com precários 

colchões de espuma por cima. As roupas eram guardadas em caixas de papelão. Não tinha 

mesa nem cadeira, apenas alguns pedaços de troncos de madeira onde se sentavam e 

algumas cadeiras escolares, mas sem acento. O piso era de chão batido. Não havia energia 

elétrica, nem água encanada. As roupas e as vasilhas eram lavadas no córrego. Para o uso 

doméstico, a água era baldeada do córrego. 

 

Quando Ana Maria estudava com as crianças, ela tinha um acompanhamento mais 

regular em relação à escolaridade das crianças. Já seu marido, nunca teve essa preocupação. 

Conforme Ana Maria, Ele [o marido] não tá nem aí, aprendeu, aprendeu, não aprendeu 

não aprendeu. Ele é padrasto das criança, então nem liga.. Ele não é pai de nenhuma 

dessas criança. Ele é bom, mas é muito brabo, as criança não gosta dele. Ele é muito cruel 

com as criança, a gente tem que ser sincero né? (...) Ele qué  que as criança cresce do jeito 

que ele cresceu. Mas, hoje em dia é diferente né? 

 

Percebi que Ana Maria faz um tremendo esforço para cuidar bem de seus filhos e 

netos. É compreensiva com eles e se esforça quanto pode para mantê-los na escola. Às 

vezes, ela perde o controle das crianças, porque são numerosas, não tem como acompanhar 

rigorosamente cada uma, principalmente no que diz respeito a fazê-las obedecer a suas 
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ordens. As crianças, no geral, têm um comportamento dentro dos limites que ela espera 

delas. 

 

 

 

Retrato 10 - Carmem 
 
 

Carmem Rosa da Silva tem 34 anos, declara-se negra, umbandista. Natural de 

Cuiabá, mora em Mata-Cavalo há 10 anos. Teve três companheiros. Com o primeiro, viveu 

dez anos e teve três filhos. Com o segundo, viveu dois anos e não teve filhos. Está há ano 

com um novo companheiro, solteiro e sem filhos.  

 

Os filhos de Carmem são: Maxuel, 12 anos, estava na 5ª série; Maicon, 15 anos, 

estava estudando o ensino médio; Helen, iria fazer 18 anos e havia parado de estudar na 7ª 

série. Segundo a mãe, ela parou  porque casou e o marido não deixou ela estudá. Mas 

tinha a intenção de estudar futuramente. 

 

Esta entrevistada desponta como a mais escolarizada entre o universo de famílias 

escolhidas para esta pesquisa; quando criança, estudou até a 3ª série e retornou para a 

escola depois de adulta. Concluiu o ensino médio, na modalidade supletivo, em 2004. O pai 

de Carmem (falecido) estudou até a 5ª série. Sua mãe é analfabeta. 

 

Em Mata-Cavalo, Carmem dá uma ajuda na roça, mas disse que o trabalho é muito 

pesado para ela que não tem costume. Nasceu e morou a maior parte de sua vida na cidade 

de Cuiabá, onde trabalhou como empregada doméstica. Morou um tempo também na 

cidade de Poconé, onde trabalhou como cozinheira num barco de turismo. A família de 

Carmem não tem renda fixa. Sobrevive com a renda do trabalho de seus irmãos e cunhados, 

os quais trabalham na roça, como diaristas, quando encontram trabalho. 

 

Carmem mora em Mata-Cavalo, na casa da mãe, com o companheiro, seu  filho 

mais novo, Maxuel,  dois cunhados (irmãos do marido) e dois irmãos. A casa de Carmem é 

tão precária como as outras aqui descritas: tem três cômodos, uma sala, dois quartos e uma 
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cozinha separada da casa, sem muita mobília, banheiro, água encanada nem luz elétrica. O 

que difere a casa de Carmem é o grande altar de santo que ela mantém na sala. Como é 

umbandista, em sua casa há vários elementos religiosos, em forma de quadro, imagem, 

plantas etc. 

  

Carmem tem um envolvimento interessante com a comunidade. Coordena uma festa 

de santo, que sua família realiza todos os anos. Em 2005, estava organizando um grupo de 

jovens para dançar o siriri, congo e cururu, danças regionais. Disse que seu objetivo era 

envolver os jovens nas manifestações culturais da comunidade e levar as tradições, as 

culturas de Mata-Cavalo ao conhecimento da população de Mato Grosso, por meio de 

apresentações externas. Segundo ela, essas tradições são da época da escravidão, 

principalmente a dança de Congo. É importante não deixar desaparecer. 

 

 Carmem tem o nível escolar mais elevado que o de outras entrevistadas, o que 

poderia ser mobilizado em prol da educação do filho. No entanto, é pouco provável que ela 

se dedique ao auxílio efetivo nos deveres de casa, por exemplo, com maior intensidade que 

outras mães/avós aqui pesquisadas, pois ela pouco permanece em casa. Na época da festa 

de santo, ela viaja para as cidades vizinhas coletando donativos e esmolas. Outras vezes, 

envolve-se com os trabalhos e festas do terreiro de umbanda que freqüenta e ainda com o 

ensaio do grupo de dança. Deixa sua casa com freqüência para participar de ensaios e 

apresentações ou para buscar recursos para o grupo. Quem acompanha, de fato, Maxuel é 

sua avó. Portanto, a condição do menino, no que se refere ao acompanhamento escolar dos 

pais, é semelhante aos demais já descritos. 

 

*** 

 

Temos aqui diferentes configurações familiares, monoparental: pai e filho – retrato 

1; mãe e filho diretamente ligados à rede familiar( irmãs, sobrinhos e pai) – retratos 2 e 8; 

avó e neto – retrato 7;  famílias recompostas: avô, avó e neta – retrato 3;  mãe, padrasto, 

filhos e netos  - retrato 9; mãe, filho, avó e tios - retrato 10; avó, avô filhos e netos – 

retratos 6 e 5; família nuclear: pai, mãe e filhos – retrato 4.  A maioria delas, com exceção 
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do retrato 1, vivem solidariamente ligadas a outras unidades familiares por uma rede de 

cooperação que engloba filhos, tios, sobrinhos, primos de diferentes grau de parentesco, 

agregados, formando uma organização multifamiliar. 

 

Esse tipo de organização familiar extensa e multifamiliares me pareceu favorável à 

socialização da criança em termos mais gerais, principalmente no que tange à 

escolarização. Em razão de que há maior número de adulto atento aos fazeres escolares da 

criança. Quando os avós (guardiões oficiais das crianças) não possuem disposições 

cognitivas ou lhes faltam outros recursos, como tempo, ou mesmo dinheiro para investir no 

processo escolar da criança, qualquer outro membro da rede familiar que possui maior 

disposição de uma ou outra esfera pode suprir essa necessidade. Essas práticas são 

freqüentes em várias famílias pesquisadas. São situações que tias ou primas, com maior 

escolarização, auxiliam sobrinhos nas tarefas escolares; parentes que moram próximos 

intercambiam no acompanhamento da criança até à escola; emprestam-se materiais 

escolares, entre outros. De forma que a criança ou o adolescente possui vários cuidadores. 

 

Desse prisma, certas características familiares que as literaturas sociológicas 

costumam designar como negativas para a escolarização da criança, em Mata-Cavalo pode 

ganhar sentido positivo, ou neutro. A título de exemplificação, há inúmeros estudos que 

afirmam que, nas famílias não nucleares, ou seja, as monoparentais (filhos, e um dos 

genitores); e nas recompostas  - com presença de padrasto, madrasta e outros membros que 

não constituem o núcleo familiar original, que não seja pai, mãe e filhos biológicos -, 

naturalmente as crianças recebem menos encorajamento e atenção que nas famílias 

nucleares. No primeiro caso, porque a ausência de um dos pais levaria a uma limitação de 

tempo e energia dedicados à interação com o infanto-juvenil. No segundo, porque os 

genitores teriam melhores condições de socialização com a criança que um padrasto ou 

madrasta. 

 

No entanto, em Mata-cavalo, a família extensa ou multifamiliar, organizada em 

rede, pode amenizar os efeitos negativos que esses tipos de estruturas familiares por-

ventura possam apresentar para as condições de bem-estar e de socialização das crianças e 
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adolescentes, já que outros membros da rede familiar se sentem também responsáveis pela 

criança em seu desenvolvimento mais geral, que inclui a escolarização. 

 

Resguardada a singularidade de cada unidade familiar, em relação à estruturação e à 

organização, entre outras, há em meio a elas muitas semelhanças que interessam à análise 

para a compreensão de suas relações com a escolaridade. Destaca-se em primeiro lugar o 

capital cultural, entendido como propõe Bourdieu (2003), ou seja, nível de escolaridade, 

posse da cultura geral; o domínio maior ou menor da “língua-padrão”, oportunidade de 

desenvolver gosto em matéria de arte, lazer, decoração, vestuário, esportes, paladar; as 

informações sobre o mundo escolar; relação com leitura e com a escrita. Para Bourdieu, 

(2003, apud Nogueira ,2004), o capital cultural constitui o elemento da herança familiar que 

teria maior impacto na definição escolar.  

 

Desse ponto de vista, as famílias de Mata-Cavalo se encontram em déficit, pois 

possuem baixo nível escolar, tem pouco acesso a bens culturais considerados nobres pela 

sociedade, complementares à escolarização, em termos gerais, tais como museus, cinema, 

esportes variados, etc. As famílias têm pouca relação com a leitura e com a escrita, práticas 

consideradas de grande importância para o êxito escolar da criança, uma vez que esta 

internaliza o comportamento dos pais. Se estes lêem, a criança será estimulada a ler e 

poderá reinvestir sua prática de leitura nos atos da produção da escrita (Lahire, 1997). 

 

Um outro aspecto merecedor de realce é a situação de renda e profissional 

vulnerável. Conforme o autor supracitado, o distanciamento das formas de trabalho 

organizado e a insegurança econômica são situações pouco favoráveis à perseverança e 

esforços escolares. As famílias pesquisadas vivenciam uma situação de privação econômica 

profunda, como já foi descrito. Isto motiva o trabalho infanto-juvenil e impede o 

investimento, mais elementar, na educação dos filhos, notadamente na compra de materiais 

escolares, de roupas e calçados. 

  

Igualmente relevante é o aspecto dizente à moradia e acesso à saúde precária, 

somados à instabilidade emocional provocada pelo conjunto da situação, pelo grande 
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número de crianças em idade escolar. É o caso da família do retrato nove. Esse conjunto de 

condições, têm sido apontado por diferentes literaturas, como desvantajoso às famílias no 

que diz respeito ao investimento, bem como no referente às expectativas na escolaridade 

dos filhos. Nas páginas seguintes serão descritas, como as famílias de Mata-Cavalo 

vivenciam e lidam com a experiência escolar dos filhos/netos. 

 

  

 
7.2 - Experiência escolar das famílias 

 

 
Como pode ser observado nos retratos, os pais/avós de alunos de Mata-Cavalo, vêm 

de um histórico de analfabetismo genealógico. feita exceção à mãe do retrato 10, cujo pai 

estudou até a quinta série, todos os outros são filhos de pais analfabetos. Seus filhos mais 

velhos tiveram praticamente todos o mesmo destino, daí excluída a família de Marcos 

Amaral (retrato 6) que, dentre 19 filhos, dois concluíram o ensino médio. 

  

Entre os entrevistados, um nunca freqüentou a escola (retrato 1); quatro 

freqüentaram por um período de um a dois anos, mas são analfabetos, ou seja, não lêem, 

não escrevem e nem assinam o nome, (retratos 2, 3, 4, 5,); um freqüentou a escola por um 

ano e sabe assinar o nome (retrato 6); um freqüentou a escola até a 4ª série e sabe ler e 

escrever um pouquinho ( retrato 7); duas estudaram recentemente até a 5ª série (retratos 8 e 

9); apenas uma mãe concluiu o ensino médio na modalidade supletivo, depois de adulta 

(retrato 10). 

 

Alguns entrevistados afirmam que havia desejo, por parte de seus pais em ver os 

filhos estudados, mas os recursos parcos, a falta de escola na roça, a labutação da vida rural 

somados à necessidade de trabalhar desde a tenra idade, foram fatores que distraíram suas 

famílias das preocupações escolares. No decorrer da vida dessas pessoas, não houve 

“terreno fértil” para brotar um desejo profundo pela escolarização. Há os que imputam a 

culpa nos pais, alegando falta de interesse. Há outros que atribuem a si mesmos a culpa 

pela não-escolarização prolongada. Pode-se conferir isso nas falas dos sujeitos: 
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Pelo menos um pouco eu podia aprendê, lê pelo menos um 

pouquinho, assiná o nome. Fez farta, mas  fartô o  que? Farta de 

pai que interessa (Seu José Felício – nunca freqüentou a escola). 

 

Num tenho estudo, por causa de quê? Porque de primero [no 

passado], meu pai e minha mãe não fez força. Só queria que 

trabalhasse (Francisca – freqüentou a escola 1 ano). 

 

Na época eu não freqüentei mais porque minha mãe morava no 

seringal. Naquela época, lá não tinha escola. Era muito longe. 

Depois de grande não interessei muito, também tinha que 

trabalhá (Eva – freqüentou a escola 1 ano). 

 

 Quando eu era criança, eu queria ir na escola, eu tava até 

aprendeno. Daí minha mãe, meu pai me disseram: não, você tem 

que trabalhá, porque tem que ajudá, você é a mais velha. Tem 

bastante criança pequena, você precisa ajudá. Aí eu saí e 

comecei a ajudá na roça (Maria Rosângela – freqüentou a escola 

1 ano). 

 

 Freqüentei (a escola) agora depois de idade. Antigamente o 

pessoal não tinha nem conhecimento onde tinha escola pra pôr os 

filho pra estudá. Nós criamos lá pro mato. Depois de grande eu 

tive que trabalhá, tinha bastante filho, era 7 filho. Se eu fosse 

estudá tinha que largá o serviço. Então eu deixei a escola pra 

podê trabalhá (Ana Maria – Estudou até a 5ª série). 

 

Como pode ser observado nos depoimentos, os principais motivos apontados por 

todos os entrevistados para a não-escolarização foram a falta de escolas rurais e, 

principalmente, a necessidade de trabalhar desde pequenos. O trabalho infantil e do 

adolescente entra na lacuna produzida pela insuficiência do trabalho dos pais, como 

“provedores”, diante do baixo rendimento somado à numerosa prole. A mobilização 
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familiar é voltada, em primeiro lugar, para a sobrevivência. É graças ao rendimento coletivo 

do grupo, decorrente do trabalho de seus integrantes, que as famílias tentam assegurar suas 

necessidades básicas (Zago: 2000). Por outro lado, essa necessidade acaba reduzindo as 

oportunidades de estudo. 

 

A participação das crianças e adolescentes no trabalho, além de ser complementar às 

necessidades de subsistência, tem, também, para essas famílias, uma conotação cultural 

educativo-moralizadora, um momento de construção de saberes necessários aos pequenos 

para a reprodução da vida depois de adultos, cujo trabalho é a base, na concepção dos seus 

familiares.  

 

Nas famílias pesquisadas, no que diz respeito ao trabalho na roça, não há 

diferenciação de gênero, do tipo: “homem trabalha na roça e a mulher em casa”. Ambos são 

convocados para a lavoura, com a diferença de que mulheres crianças, adolescentes ou 

adultas são sobrecarregadas com os cuidados dos irmãos mais novos e com os trabalhos 

domésticos. Depois de adultos, alguns, principalmente as mulheres, no caso de Mata-

Cavalo, tentam retomar a escolarização, mas a história de carências da infância se repete 

depois que constroem suas novas famílias. Ou seja, a falta ou insuficiência de renda do 

companheiro, ou a ausência dele, a chegada dos filhos, entre outros fatores, 

conseqüentemente a necessidade de trabalhar, forçam essas pessoas a abandonar a escola. 

 

As idas e vindas da escola, até mesmo depois de adultos, significam resistência e 

insistência em razão de que os negros, como os brancos, têm na escola um valor, mesmo 

que as condições para freqüentá-la lhes sejam adversas (Gusmão, 1997: 70): Depois de 

velha eu tentei estudá de novo, queria aprendê. Mas não aprendi nada (Maria Rosângela).  

Na verdade o retorno à escola, depois de muito tempo, tem sempre um sabor amargo. Para 

todos a re-adaptação é difícil. 

 

Em meio aos sujeitos pesquisados, os que freqüentaram a escola na infância ou 

adolescência têm poucas recordações de sua experiência escolar: das relações interpessoais, 

das atividades pedagógicas, entre outras, principalmente pelo fato de permaneceram nela 
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por curto período de tempo. Mas as lembranças vagas que saem do fundo de suas memórias 

são de muito sofrimento: 

  

Lembro que a escola era muito longe. Nós morava no sítio. Saía 

madrugada pra chegá na escola 7 hora. Saía da escola 11 hora, e 

chegava em casa duas hora da tarde. Na escola só ganhava um 

copo de leite e ficava até 2 horas sem armoço Era muito sufrido! 

Eu gostava de ir porque eu queria aprendê. Nem completei dois 

ano na escola (Maria Rosângela). 

 

Outras lembranças expressam a falta de regularidade das professoras à escola, 

problema comum no meio rural, quando não há professores residentes na própria 

comunidade. É necessário, então, que venham da cidade ou de sítios/fazendas vizinhos. A 

dificuldade de deslocamento acaba sendo um dos fatores de desistência destes.  

 

Lembro que as vez as professora dava aulas alguns mês e não ia 

mais, era longe [ a escola], a gente ia de pé (Josefa). 

 

A rotatividade de professores é freqüente nas escolas do campo, assim como é 

também nas periferias urbanas. No entanto, Rosemberg (1998), em sua pesquisa na periferia 

de São Paulo, observou que negros e brancos com o mesmo nível de rendimento familiar 

não freqüentam as mesmas escolas. Nas escolas freqüentadas por negros, além da 

rotatividade docente ser mais freqüente, a jornada é mais curta, a qualificação/formação dos 

educadores é inferior, o espaço físico da escola é mais precário, impera a negatividade do 

professor sobre a possibilidade de educar seus alunos. Enfim, a possibilidade de êxito 

escolar é menor. “Os negros, mais que os brancos, freqüentam escolas carentes” 

(Rosemberg, 1998: 83). 

 

Um entrevistado, Marcos Amaral, lembrou principalmente do drama que passou a 

vivenciar ao ter de se deslocar para a cidade, morar na casa de outra família para estudar, 

por falta de escola no campo. Como foram descritas, no capítulo anterior, essas tentativas 

são quase sempre frustradas. A criança ou adolescente acaba não suportando a saudade da 
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família, a solidão, a insegurança, a falta de liberdade e afetividade, a exploração e a 

violência a que freqüentemente são submetidas pelos seus guardiões. Então, retornam para 

sua família sem concretizar seu projeto de escolarização. 

 

 Lembro que meu pai morava no sítio e ficava difícil pra mim 

estudá na cidade onde tinha escola, porque eu ficava na casa 

alheia, eu ficava sem jeito, lá não dava certo, o pessoar da casa 

era ruim pra mim. Por isso mais que eu abandonei (Marcos 

Amaral). 

 

 Os entrevistados que vivenciaram a experiência de estudar nas escolas urbanas não 

teceram nenhum comentário ou crítica ao funcionamento da escola, às práticas pedagógicas 

dos professores, ou aos problemas de relações sociais e raciais que normalmente surgem, 

quando um aluno negro rural ingressa numa escola urbana. Mas é possível mensurar a 

dimensão dos conflitos com os quais passaram a ter que conviver, tais como preconceito, 

racismo, exclusão. Pesquisa realizada por Santos (2003), sobre “O aluno da roça na escola 

da cidade: representação e identidade”, mostrou que a escola da cidade, alimentada pelo 

estereótipo e pelo preconceito, tem representações negativas sobre a roça e seus habitantes, 

e o currículo escolar, por ser urbanocêntrico, faz com que o aluno rejeite a roça e sua 

identidade cultural, sob pena de serem “expulsos” da escola, evadindo-se ou repetindo 

séries. 

 

 Assim, a educação escolar, para esses sujeitos, acabou por representar fonte de 

imensa decepção coletiva, como um espectro fugidio, a escolarização, essa espécie de terra 

prometida, semelhante ao horizonte se recuou à medida que as pessoas avançavam em sua 

direção (Bourdieu 1998: 221). 

 

As falas a seguir explicitam o pesar que os sujeitos pesquisados sentem por não 

terem estudado por mais tempo, ou ao menos terem aprendido a ler: 

 

Eu queria aprendê, mas minha cabeça não deu. Minha vista 

também não ajudô. Aí eu não fui mais na escola, isso depois de 
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adulta. (...) Eu sinto de não tê aprendido, sinto, sinto, mesmo. 

Acho tão bonito quem sabe lê. O branco sem o preto não é nada, 

né? A gente não sabe nada, é tão ruim (Maria Rosângela). 

 

Queria sê arguém na vida. Se tivesse estudado tava bem melhó. 

Gente que não tem estudo fica dependeno dos outro. As vez pode 

até escrevê xingano a gente, e a gente num sabe. Num sabe lê, 

num sabe o que tá escrito (Josefa). 

 

Tem dia que eu quero lê uma bíblia, eu fico revortada de não 

sabê lê. Meu sonho é sabê lê! (Francisca). 

 

 
 Se eu estudasse hoje eu tinha um futuro melhó. Podia pegá um 

emprego melhó, até um cargo, um serviço melhó. Porque hoje 

em dia sem o estudo ninguém faz nada.  Se fosse pelo meu 

sonho, eu tava formada. Infelizmente o que vai é a sorte da 

pessoa (Dioneide). 

 

Percebe-se nos depoimentos que saber ler é o principal alvo dos desejos dos 

entrevistados que estão em situação de analfabetismo. As pessoas sonham 

proporcionalmente ao que elas possuem. Quem é analfabeto sonha que a escola propicie o 

aprendizado da leitura e da escrita, quem é alfabetizado espera que a escola propicie o 

acesso a um emprego mais bem remunerado e de maior status social. É o caso de Dioneide.  

 

Fica evidenciada também nas falas uma percepção quase mítica da escola e do 

alcance do processo de alfabetização, pautada no imaginário de que a leitura e a escrita 

seriam a chave para a inclusão social (Um futuro melhó), valorização pessoal (sê alguém na 

vida), ou a aquisição de uma colocação melhor na estrutura profissional (se eu estudasse 

(...) eu tinha até um cargo, um serviço melhó). No entanto, sabemos que a aquisição dessas 

habilidades, simplesmente, é insuficiente para garantir a essas pessoas a realização de suas 

aspirações. 
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 As falas revelam também que, às vezes, a falta de oportunidade de estudar é atribuída à 

falta de sorte, como se houvesse uma espécie de predestinação:  se fosse pelo meu sonho, eu 

tava formada. Infelizmente o que vai é a sorte da pessoa.  Os que freqüentaram a escola por 

um período de tempo e mesmo assim não aprenderam nada, como dizem, com freqüência 

atribuem a razão a um problema pessoal biológico: Eu queria aprendê, mas minha cabeça 

não deu. Esse pensamento reflete a introjeção da ideologia do dom (mérito eleito, talento) 

disseminada pela pedagogia tradicional, que apresenta o êxito ou credenciais escolares 

como um dote natural. No entanto, na verdade, é uma característica construída a partir de 

certas condições favoráveis a seu desenvolvimento, condições essas que as famílias 

pesquisadas não tiveram chances de desfrutar. 

 

 Diante das experiências frustradas com a própria escolarização, o que esses pais e 

avós esperam da escola para seus filhos ou netos? 

 

 

7.3 – Expectativas dos pais/avós mata-cavalenses sobre a educação dos filhos/netos 

 

  

 É importante registrar que, quando as famílias foram solicitadas a falar sobre o 

futuro escolar dos filhos/netos, transpareceram nos seus rostos expressão de grande 

incerteza. Antes das respostas, havia momentos de silêncio, acompanhados por um olhar 

vazio, que pareceram denotar certo constrangimento. Não é assunto sobre o qual falam com 

tranqüilidade, desenvoltura e segurança, como ocorreu nas entrevistas a respeito de outros 

temas. Às vezes pareceu que pensar e se expressar sobre esse assunto causa tristeza ou 

envergonha. Quase sempre seus olhos marejam. 

 

 As perguntas tinham de ser repetidas, reformuladas várias vezes para que 

compreendessem do que se tratava. Na verdade, há dificuldades de compreender a 

linguagem que faz referência à esfera da educação escolar, tais como aprendizagem, 

organização escolar, seriação, níveis de escolaridade e demais terminologias utilizadas para 

expressar esse universo. 
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 Ao serem perguntados sobre até que série gostariam que seus filhos estudassem ou 

em que gostariam que seus filhos/netos se formassem, obtive respostas vazias. Sobressaem 

estas: disso aí eu num entendo;  eu num sei falá disso daí. Algumas vezes, após várias 

reformulações da pergunta, alguns foram capazes de dizer algo a respeito, outros não 

conseguiram. 

 

 É compreensível que não entendam o funcionamento da educação escolar, níveis de 

ensino, ou não dominem o repertório lingüístico que esse “mundo” engloba, uma vez que 

eles próprios freqüentaram a escola por curto período de tempo, e a maioria o fez há muitos 

anos. A falta de empolgação ao falar do assunto possivelmente esteja ligada também ao fato 

de que, quase sempre, suas histórias escolares, tanto de seus pais, de si mesmos, quanto de 

seus filhos adultos, foram romances sem heróis. Não há nenhum prazer em falar de derrotas. 

 

 Nesse sentido, Bourdieu (1998) afirma que a instituição escolar produz um número 

cada vez maior de indivíduos atingidos por um mal-estar crônico instituído pela experiência 

– mais ou menos completamente recalcada – do fracasso escolar absoluto ou relativo, e 

obrigado a defender diante dos outros e também diante de si mesmos, uma imagem de si 

constantemente maltratada, machucada e mutilada.  Parafraseando Bourdieu (op. cit.), diria 

que a escolarização se encontra na origem do sofrimento das pessoas entrevistadas: elas se 

mostram frustradas em seus projetos e nos projetos que fizeram para seus descendentes. 

 

 A despeito das decepções, frustrações ou da ignorância a respeito do funcionamento 

da educação escolar, os pais/avós de Mata-Cavalo acreditam na importância da escola e em 

suas promessas, como qualquer família das sociedades contemporâneas, como têm 

mostrado várias pesquisas com famílias populares no campo da sociologia, dentre eles a 

pesquisa de Paixão (2005). Esta autora afirma que a escola se inscreve no projeto de todas 

as famílias, independentemente de classe social e raça. Em Mata-Cavalo não seria diferente. 

Vejamos o que os entrevistados dizem sobre a importância da escola: 
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Estudo é fundamental. Porque na escola você aprende de tudo. 

Hoje a vida é a escola, tanto pro adulto quanto pra criança 

(Eva). 

  

A escola é bom pra ensiná a escrevê, lê, pra pegá um ônibus, as 

vez tá com dúvida e não quê perguntá, se sabê lê não depende 

dos ôtros, é arguem na vida (Josefa). 

 

A escola é importante sim, porque hoje em dia a pessoa que não 

tem estudo, não serve nem para lixeiro, como diz a estória. Até 

pra lixeiro eles procura sabê se estudô. (...) Quem tem o estudo 

tem tudo, um serviço pra ele trabalhar mais fácil, pra não precisá 

enfrentá a roça, a dureza né? As coisa fica mais legal pra ele 

(Marcos Amaral). 

 

É importantíssimo, é importante porque isso daí é o começo da 

vida da gente né. Sem escola é a mesma coisa que não ter uma 

vida. A gente não pode fazê nada. Hoje em dia se não sabê nem 

assiná o nome, a pessoa não pode fazê nada. Igual mamãe. 

Minha mãe é uma que depois que eu estudei, que eu aprendi 

escrevê e aprendi a lê, eu comecei a ensiná ela, a assiná o nome 

dela. É a única coisa que ela faz (Dioneide). 

 

 Se a valorização da escola é universal, seu significado varia nos diferentes grupos 

sociais em razão da origem socioeconômica, mas também de acontecimentos vividos na 

trajetória de uma classe, ou fração de classe, famílias e indivíduos (Paixão, 2005). Assim, a 

escola é vista diferentemente pela família do banqueiro, pela família da professora e pelas 

famílias de Mata-Cavalo. Como visto nas falas supracitadas, no imaginário das famílias, a 

importância maior da escola está em ensinar a ler, a escrever ou ao menos ensinar a assinar 

o nome e a credenciar o sujeito para o mercado de trabalho. Contudo, não necessariamente 

se espera um “grande” emprego, apenas que seja menos sofrido e de maior valor social que 

o trabalho na roça: espero que eles não trabaia na lavoura, como eu que até hoje trabalho, 

que eles tem um emprego melhó (Ana Maria).  
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Como afirma Paixão (op, cit), as famílias de classes menos favorecidas tem projetos 

mais ou menos conscientes, de educação dos filhos, mas o fazem, considerando o que 

avaliam ser suas chances objetivas de futuro. As famílias pesquisadas deixam transparecer 

que percebem ser poucas as chances de seus/filhos ascenderem profissionalmente ou 

socialmente para muito além de suas condições familiares globais reais. 

 

Os sujeitos da pesquisa parecem ter uma percepção idílica da escolarização, uma 

utopia que não foi criada por eles, mas reside nas propaladas possibilidades sociais que ela 

(a escolarização) viabiliza e sobre as quais baseia sua promessa, seja referente a futuros 

profissionais, ou à conquista de um lugar simbólico, ainda como forma de propiciar 

conhecimento que viabilize que o sujeito se afaste da ameaça de desqualificação social. A 

utopia que parece demonstrar as falas dos entrevistados não concerne aos objetivos da 

escolarização, mas reside no fato de acreditarem que qualquer tipo de escolarização, ou 

qualquer resquício de conhecimento (saber ler e escrever), como aquele que seus 

filhos/netos têm acesso, seria capaz de satisfazer suas ambições. O fato é que não chega até 

às famílias de Mata-Cavalo uma concepção de escola compatível com suas aspirações. 

 

Outro fator que pode estar interferindo nessa forma simplista de pensar o resultado 

da escolarização é que os discursos correntes sobre o valor da educação escolar ainda 

tendem a esconder seu outro lado nefasto, excludente, violento e discriminatório, cuja 

tendência é transformar as diferenças iniciais (resultado da herança cultural familiar) em 

desigualdades de destinos escolares. Como bem assinalou Bourdieu (1998: 41): 

 

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando 

o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia 

da “escola libertadora”, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é 

um dos fatores mais eficazes de conservação social, pois fornece a aparência 

de legitimidade às desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e dom 

social tratado como o dom natural. 
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Possivelmente, o imaginário das famílias de Mata-Cavalo continua sendo alimentado 

pela ideologia de que a escolarização, em si mesma, é redentora. Não que ela não possa ser. 

Pelo contrário, a educação deve ser, ela é absolutamente fundamental para alimentar a força 

da mudança e da libertação, como acreditou Paulo Freire (1978). Mas isso não será possível 

ser alcançado com o formato de educação escolar a que as famílias de Mata-Cavalo têm 

acesso, ou seja, estruturalmente e pedagogicamente inadequada. 

 

Nos depoimentos citados nas páginas precedentes está implícita, também, a 

desvalorização que essas pessoas atribuem a si mesmas por não terem sido escolarizadas. Se 

sem a escola não se é ninguém na vida, por não passarem por ela, se vêem como ninguém. 

Se é na escola que se aprende tudo, vêem a si mesmos como alguém que não sabe nada. Se 

com o estudo se tem tudo, eles se vêem como se não tivessem nada. Se sem estudo não se é 

nem lixeiro, sentem-se fazendo o trabalho mais desqualificado possível. Se sem estudo é o 

mesmo que não ter vida, eles se vêem sem vida. Possivelmente, essas falas estão 

sobrepostas por um discurso social mais amplo que, historicamente, desvaloriza o trabalho 

do campo, menospreza as pessoas que habitam o meio rural e seus saberes, e pela ideologia 

de que o sujeito só pode se constituir socialmente mediante a escolarização. 

 

 As famílias esperam também da escola um reforço às suas práticas e a seus valores. 

Uma retaguarda a contribuir para que seus filhos/netos não sigam “o mau caminho”, que os 

ensine a ser “polidos”, que ofereça a eles “desembaraço” diante do convívio com outras 

pessoas; que dê a eles desenvoltura na linguagem, pra não ficá iguá bobó diante de pessoas 

desconhecidas, que ensine a criança a respeitar os outros ou que não seja mal educado. 

 

Quero que eles aprende a sê educado, que eles aprende leitura, 

aprende a conversá não ficá iguá bobó [abobalhado], a respeitá 

os outro, a respeitá as professora. (...) Quero que eles aprende a 

vivê, a sê bem educado, sabê entrá e saí de quarqué lugá 

(Josefa). 

 

O que a escola tem de bom é a educação que os aluno recebe. E a 

atenção que a professora dá, corrige os alunos reberde e ensina 
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os aluno obedecê. O que a escola tem de valor é educação. (...) A 

gente aprende muita coisa, vai conheceno mais coisa. 

Aprende até falá melhó com pessoas estranha, fica mais 

querida (Maria Benedita). 

 

As criança que não freqüenta a escola, o que elas aprende? Só 

coisa que não deve. Aprende a matá, aprende a robá, fumá droga. 

Isso aí que a criança aprende... A criança passa o tempo todo na 

rua...E a criança que tá ino na escola não. Ele não tem tempo pra 

isso. Ele tem um período pra ficá em casa e um período pra ficá 

na escola. Isso aí a escola também ensina né? Até trabalho a 

escola dá pra aluno (Dioneide). 

 

Como se vê, as famílias atribuem grande valor ao aspecto socializador, no sentido 

mais amplo do educar, e esperam que a escola cumpra esse papel, que dê aos seus 

filhos/netos boa “educação”, entendida como respeito, obediência, integridade moral, bom 

comportamento no convívio social etc. Essas exigências estão em consonância com as 

normas de conduta que permeiam os padrões e referências que organizam a vida familiar 

das crianças e adolescentes da comunidade1. Esse aprendizado, na concepção das famílias, 

tem maior importância do que o sucesso escolar, no que diz respeito a seus aspectos 

cognitivos. Essa idéia fica expressa na fala de um entrevistado: Não adianta tê estudo e não 

tê educação. 

 

Para Dioneide, assim como para muitas famílias, a escola também é lugar que 

resguarda a criança do contato com a delinqüência, por ter seu tempo ocupado pela escola e 

por acreditarem que a escola possa transmitir valores importantes para prevenir a criança 

quanto aos malefícios de tais hábitos. Para essas famílias que prezam, sobretudo pela moral 

e pelos bons costumes, seria muito vergonhoso ter um filho/neto ou filha/neta vivendo 

nessas condições2. 

                                                 
1  Sobre esse tema, conferir o capítulo V-item 5.2.3 desta tese. 
2 Não é que não tenha filhos/netos das famílias de Mata-Cavalo que levem uma vida delinqüente. Tive 
informações que existem jovens da comunidade que roubam, usam drogas, como existe em qualquer 
comunidade, mas é uma situação que envergonha a família e provoca  reação de reprovação muito forte da 
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As famílias, no geral, avaliam que seus filhos/as e netos/as estão obtendo bom 

desempenho escolar. Embora assim, as suas avaliações estão pautadas em elementos que 

pouco revelam o desempenho cognitivo da criança: “porque nunca falta as aula”, “a 

professora não reclama deles” ou “nunca reprovaram”.  Ou quando se referem à 

aprendizagem, esta é medida pela capacidade de a criança ler e escrever o nome: eles já tão 

começano a lê. Os dois maior já tão escreveno o nome deles (Dioneide). Os  dois filhos a 

que Dioneide se refere, uma está cursando a 2ª série pela segunda vez, outro, a 2ª série pela 

primeira vez. Ou seja, seria coerente esperar deles o domínio ao menos razoável da leitura e 

da escrita, assim como o domínio de outras competências escolares. 

 

As famílias de Mata-Cavalo, pela própria condição histórica de analfabetismo, ou 

analfabetismo funcional, e pela pouca compreensão sobre o funcionamento da escola e 

sobre os saberes próprios a cada etapa de escolarização, encontram-se desprovidas de 

elementos necessários para avaliar a escola, os conhecimentos que lá circulam,  assim como 

o desempenho dos filhos/netos.  

 

 Não constatei em minhas observações, nem foi verbalizada pelas famílias 

pesquisadas, a preocupação com o desempenho escolar de seus estudantes. Não formulam 

expectativas quanto a um alto grau escolar a ser obtido, mesmo porque a compreensão delas 

sobre seriação ou graduação escolar é muito vaga. Não manifestam também preocupação 

quanto à defasagem idade-série. Interrupções e repetências não são vistas como catástrofe 

que devem ser evitadas a todo o custo, como o é para a classe média urbana3. Embora, esses 

pais/avós acreditem que a escolarização possa propiciar melhor espaço no mercado de 

trabalho e, conseqüentemente, melhora nas condições sociais de vida, eles não 

compreendem as etapas escolares pelas quais os filhos/netos devem passar para que esse 

desejo seja concretizado.  

 

                                                                                                                                                     
comunidade. Portanto, quem tem filhos nessas condições procura esconder e mesmo negar veementemente, 
quem não tem, evita  a qualquer preço que seus filhos/netos se envolvam com essas situações. 
3 Sobre as expectativas e investimentos das famílias nas camadas sociais médias e altas ver ROMANELLI, 
NOGUEIRA, PRADO. In ROMANELLI, NOGUEIRA e ZAGO (Orgs). Família e escola trajetória de 
escolarização em camadas médias e populares. Petrópolis, RJ: Vozes 2000. 



 256 

No íntimo, as famílias têm que conviver com  um sentimento ambivalente entre as 

experiências escolares frustradas, vividas por si mesmos e pelos seus filhos e parentes 

adultos, e a esperança de que a escola propicie retorno a seus filhos/ netos que estão em 

pleno processo de escolarização. Entre os dez pais/mães entrevistados, sete já são avós. 

Tiveram muitos filhos e netos, e nenhum deles chegou a concluir o ensino médio. A 

maioria não completou nem o ensino fundamental. Exercem, normalmente, atividades 

braçais, consideradas de menor prestígio social, recebem baixíssimos salários, ou estão 

desempregados. Diante dessas experiências concretas, torna-se complexo medir até aonde 

vai a esperança ou expectativa, objetivamente, desses pais, de que seus estudantes atuais 

consigam escrever uma história escolar diferente da que eles conhecem por experiência. 

 

  O futuro ou o prosseguimento escolar do aluno é visto com freqüência como decisão 

pessoal do próprio filho ou neto: Ele quem sabe, depende dele. Os pais/avós demonstram 

um sentimento de impotência para interferir nos rumos escolares dos filhos/netos. Ao 

perguntar até que grau ou série gostariam que os filhos/netos estudassem, vejamos as 

respostas: 

 

Até onde ele interessá tá bom, o interesse é dele. O que manda é 

a natureza dele. Eu num tiro ele [da escola], pode durá 20, 25 

ano, eu num tiro, mas isso é um tipo de compromisso dele. Até 

quando ele quisé, eu num vô mandá ele, ele que manda (José 

Felício). 

 

Até o primeiro grau né? Eu num estudei, eu num sei nada. Agora 

minha neta, eu queria que ela estudasse bastante. Se Deus quisé 

São Benedito vai ajudá (Maria Rosângela). 

 

Eu num sei, só ele [o filho] mesmo pra sabê, porque ele já é 

quase adulto, né? Vai dele, [depende dele], ele manda na vida 

dele, porque a gente tá no fim, daqui uns dia é só ele né? 

(Marcos Amaral). 
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Até onde ele quisé e pudé, que eu tivé condição de ajudá ele. A 

gente depende de recurso, sem recurso não tem como alcançá os 

objetivo da gente, a criança precisa de material, de roupa, de 

muita coisa (Carmem). 

 

O aluno é solitário tanto nas decisões quanto a seu futuro escolar, quanto ao 

processo de escolarização no seu conjunto. Muito pouco daquilo que interiorizam mediante 

a coexistência familiar lhes possibilita a aquisição das disposições, dos procedimentos 

cognitivos, das práticas de linguagem que lhes possibilitem responder adequadamente às 

exigências e disposições escolares.  São, portanto, sozinhos, como que alheios diante das 

exigências da escola. Carregam sozinhos problemas (escolares) que a constelação de 

pessoas que os cerca não pode ajudá-los a resolver (Lahire, 1997).  

 

 Por outro lado, os pais/avós se sentem pressionados e até culpados pela sua escassez 

de recursos, indispensáveis ao investimento escolar, sejam eles econômicos - “a gente  não 

tem recurso, (...) o pai dela não pode ajudá eu tamém num tenho nada (Maria Rosângela) - 

sejam culturais, entendido como conhecimentos escolares, necessários ao acompanhamento 

nas atividades escolares - eu num sei lê, num sei nada, como vou ajudá? (Francisca). Dessa 

forma, se vêem sem condições de perspectivar os rumos da escolarização de seus filhos/ 

netos. 

 

O que está dentro de suas possibilidades, que é enviar os filhos para a escola, 

aconselhar e encorajá-los para que continuem ou se esforcem para prosseguir nos estudos, 

eles fazem com muita competência. Para além disso, é cobrar deles o impossível. Assim, 

resta deixar as decisões nas mãos dos próprios filhos e esperar que Deus ou São Benedito 

lhes encaminhem, como verbaliza Maria Rosângela. 

 

Carmem, a última entrevistada, acima citada, que tem o ensino médio completo, 

deixa entrever em sua fala, com base na própria experiência, que não só basta a criança ou 

adolescente querer estudar. É necessário um investimento financeiro. Ela não fala em 

“grandes” investimentos, mas o suficiente para obter o mínimo possível: roupas e material 
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escolar que, para a maioria das famílias pesquisadas, representa uma despesa difícil de 

assumir.  

  

O curso superior não foi lembrado espontaneamente por nenhum dos entrevistados, 

como uma etapa da escolarização. Isso está a demonstrar, ou o desconhecimento desse nível 

de escolarização ou, no íntimo, paira sobre eles a compreensão de que esse seja um sonho 

irrealizável. Ao serem perguntados se achavam que seus/filhos ou netos iriam chegar até a 

universidade, as respostas  a seguir confirmam essa afirmação: 

 

Eu num entendo disso, mas se é bom preles eu quero que eles faz 

(Dioneide). 

 

Acho meio difícil. Com a burocracia que tem pra entrá lá. Mas se 

eles lutá, duvidá  [quem sabe] chega né?. Hoje diz que a gente 

tem o direito... mas, antes era mais difícil porque o povo era 

muito preconceituoso, preto não tinha direito de estudá na 

universidade, fazê as coisa, tinha muita dificurdade (...) Falano 

verdade acho muito difícil arguém deles [dos filhos e netos] 

chegá, só por Deus mesmo! (Ana Maria). 

 

 A incerteza de Ana Maria tem toda procedência. Como observa Bourdieu (1998), 

as famílias interiorizam o destino escolar objetivamente determinado (e medido em termos 

de probabilidade estatística) para o conjunto da categoria social a que pertencem. Ou seja, 

muitos pais de camadas populares e negras interiorizam o fracasso como destino de todos 

os que não têm um capital cultural ou socioeconômico suficiente para ser convertido em 

elevação do grau escolar. Assim, acabam incorporando o rótulo que a sociedade dominante 

lhes impõe: “estudo não é para pobre não”. Esse destino é continuamente lembrado pela 

experiência direta ou mediata, e pela estatística intuitiva das derrotas parciais das crianças 

de seu meio. 

 

 Ana Maria conhece pouquíssimas experiências de êxito escolar entre pessoas de seu 

meio social, seja entre pessoas de sua comunidade seja de seu grupo familiar. Seus pais 
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eram analfabetos. Ela própria vem de uma trajetória de tentativas educacionais frustradas. 

Seus filhos adultos tiveram o mesmo destino. Não tem nenhum parente próximo que tenha 

estudado em universidade. Portanto, sua experiência objetiva exclui a possibilidade de 

certeza diante de uma realização que, para ela e seus familiares adultos, foi impossível. 

 

Os entrevistados, na quase totalidade, expressaram expectativas de que a escola 

propicie a seus filhos/netos o ingresso a um bom emprego. Perguntei-lhes, então, em que 

gostariam que os filhos/netos se formassem. Obtive algumas respostas que deixaram 

transparecer mais uma vez uma confusa compreensão sobre as etapas escolares que devem 

ser percorridas para garantir um espaço a funções ou profissões mais bem remuneradas, ou 

seja, os entrevistados não compreendem a relação entre emprego e requisitos escolares 

necessários para obtê-los: 

 

Eles que têm que vê no que eles interessa. Se quisé sê médico é 

bom. Formá nesse é difícil, só com muita fé em Deus e vai da 

pessoa tamém, se eles interessá. Mas, tem outra coisa também 

pra formá, assim, uma secretária, pra trabaiá no banco... (Josefa). 

 

Eu não tive estudo, então quero o melhó pra eles. Que eles seja 

arguma coisa na vida deles, se eles tivé vontade né? Porque as 

vez não tem aquela vocação pra fazer arguma coisa. Mas pelo 

menos, arguma coisa que serve pra eles mesmo. Pra mim 

chegano pelo menos no 2ª grau, já tá bom (Maria Rosângela). 

 

Josefa, por um instante, se permite sonhar com o curso de Medicina para seus netos. 

Mas, ao refletir, por um instante, sobre as reais chances de seus netos, diante de um curso de 

grande prestígio social, é forçada a diminuir suas pretensões: tem outra coisa também pra 

formá, assim, uma secretária, pra trabaiá no banco. Ela sabe que os obstáculos 

cumulativos impostos pela sociedade, tanto a ela como a seus netos, impedem que tenham 

acesso a uma formação considerada de alto valor social. 
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Maria Rosângela não se arrisca a pensar em uma formação universitária, ou 

perspectivar uma profissão para sua neta. No geral, a expectativa escolar das famílias é 

baixa. No íntimo, desejam apenas que seus filhos/netos não tenham o mesmo destino deles 

próprios, ou seja, que superem o analfabetismo, a ignorância ou qualquer desqualificação 

social, que consideram condições a eles amarradas. De certa forma, esperam que seus 

descendentes sejam “seu próprio acabamento” (Bourdieu, 1998: 232). 

 

 

7.4 – Formas de investimento dos pais/avós mata-cavalenses na educação dos 

filhos/netos 

 

  

 A primeira impressão que qualquer pesquisador da educação tem, ao observar as 

formas de investimento das famílias de Mata-Cavalo na escolarização dos filhos/netos, é 

que estas são praticamente nulas. Principalmente se se partir do modelo de investimento que 

as classes médias ou altas implementam na educação dos filhos, tais como a escolha da 

melhor escola, aulas particulares, material escolar e didático necessários e da melhor 

qualidade, reserva de tempo para as atividades escolares, acompanhamento dos pais ou 

substituto nas atividades extra-escolares etc. Mas, ao redirecionar o olhar e observar de 

perto estas famílias, percebe-se que estes investem, sim, na escolarização de seus 

estudantes. Talvez de forma mais contundente que famílias de extratos sociais mais 

privilegiados, porque mais sacrificante, mais penoso, a exigir um maior esforço de todos os 

envolvidos: pais/avós e filhos/netos. 

 

 Autores como Hasembalg e Silva (1999; 2003), têm se dedicado a pesquisar os 

diferenciais raciais nas oportunidades educacionais dos negros, na perspectiva das 

condições sociais das famílias. Entre as variáveis que podem ser explicativas das 

desvantagens educacionais desse grupo, os autores apontam : a) estrutura familiar - expressa 

no tamanho das famílias (número de filhos); composição das famílias (monoparental, 

recomposta, extensa, nuclear); famílias não nucleares, assim, aquelas com grande número 

de filhos teriam maior propensão a ter dificuldade de investir na educação dos filhos; b) 



 261 

distribuição de renda familiar – expressa na situação de bem-estar material dos domicílios, 

refletida pela condição de moradia, ausência de estrutura minimamente confortável 

revelaria pouco estímulo às práticas escolares; c) recursos educacionais familiares – 

medidos pelo grau escolar dos adultos da família e pelo consumo cultural do grupo – por 

exemplo, a presença de livros nos domicílios. Quanto menor for a escolarização da família, 

menor será o “clima educacional” do domicílio, e menores serão as chances educacionais da 

futura geração familiar. 

 

 Como foi exposto nos retratos das famílias, estas apresentam cumulativamente 

desvantagem em todas as variáveis acima elencadas. Essas desvantagens estão tão 

fortemente tecidas umas nas outras que não se sabe, ao certo, o “peso” da incidência de cada 

uma na relação das famílias com a educação escolar dos filhos. Mas as falas deixam 

entrever que a escassez acentuada de recursos econômicos a que estão submetidos consegue 

impossibilitá-los de responder às necessidades básicas imediatas de escolarização da 

criança, como a compra de vestimentas, calçados, cadernos, lápis. Vejamos o depoimento 

dos entrevistados: 

 

Não é fácil [manter a neta na escola] não, porque a gente não tem 

recurso, não tem um ropinha melhor pra ir. Agora mesmo ela [a 

neta] não tem carçado prá ir, ela não tá teno. Mas, mesmo assim 

ela precisa estudá, um dia vai, ôtro dia não, porque ir todo dia 

diapé [a pé] não é fácil não. O pai dela não pode ajudá, eu 

também num tenho nada. A maió dificurdade aqui é a comida, a 

condução. A comida tem dia tem, tem dia que não tem, tem dia 

num tem um centavo (Maria Rosângela). 

 

Não é fácil não, aqui é muito difícil, você ta veno aí, as bicicreta 

que o prefeito deu já acabô, a escola é longe demais. Esses meus 

neto são criança, que bem dizê, não tem pai nem mãe, eu que 

crio eles. O pai deles num me ajuda, fica só pra mim, então é 

difícil tê que dá tudo preles, uma roupa, um carçado, materiar da 

escola (Olíria). 
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(...) Aqui tudo é pesado. É difícil alimentá direito, é difícil a 

água, é dificil tudo as coisa. Mas pra mim, eu não quero que 

eles ficam analfabeto... o mais pesado é mandá eles pra escola 

(Ana Maria). 

  

 As falas revelam, a vivência empírica constata, os rostos e os corpos expressam a 

intensidade da privação material a que esse grupo social se encontra submetido, sem 

possibilidade de satisfazer suas necessidades mais elementares. Não se trata aqui 

simplesmente de falta de recursos para investimento nos rendimentos escolares dos filhos. 

Trata-se de ausência quase total de situação de bem-estar em praticamente todas as 

dimensões humanas: moradia, sanitária, alimentação vestuário, transporte, escola, que 

incidem na capacidade de gerir a vida. Que dirá, então, na aquisição de material escolar, 

nesse contexto, considerado secundário. 

 

 A escolarização da população é também alvo do abandono de políticas públicas 

sociais, mais diretas, o que se expressa, entre outros, na baixa assistência à escola e ausência 

de investimento em transporte escolar, responsabilidades formais das instituições 

governamentais estaduais e municipais de ensino. Estes fatos somam para tornar  a 

escolarização, tanto para os pais/avós, como para os seus estudantes, algo penoso e 

sacrificante: 

  

É muito difícil tê as criança na escola. Pra quem tem arguma  

condiçãozinha até que não é nada. A aula começô segunda-feira, 

ontem [Quinta-feira] um deles já falô: hoje não vô na escola, não 

agüento mais andá, porque nem a bicicreta a gente não consegue, 

não consegue a charrete, não consegue o carro, se pede pro 

prefeito pra ele mandá o carro ele fala que não tem condição 

também(...)   

 

A distância da escola em relação à moradia de alguns pais e a falta de transporte 

escolar é fator que preocupa muito as famílias pesquisadas. A fala abaixo é representativa 

das famílias que moram sete ou oito quilômetros distantes da escola, e cinco desses 
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quilômetros são feitos pela Rodovia, onde há grande tráfego de veículos em alta velocidade, 

oferecendo perigo às crianças que caminham a pé, de bicicleta ou charrete, na maioria das 

vezes sozinhas, ou seja, sem a presença de um adulto: 

 

Pra mim é muito difícil, é muito dificil! [ manter as crianças na 

escola] Eu sofro! Eles anda por essas estrada aqui sozinho, de 

charrete ou de bicicreta, correno perigo. Eu não posso vim todo 

dia com eles, fica só essas criança maió que vai com eles. Só 

Deus e nós que sabe. Nossa cabeça fica traumatizado com essas 

criança ino na escola essa distância. É muito, muito difícil! Não 

é fácil pra nós! O gasto pra nós também é difícil. Não é fácil, 

mas a gente dá um jeito, assim porque como pobre a gente vai... 

o que eu me refiro muito é a vida né? Cê já pensô se arguma 

coisa acontece com eles? Assim o que eu acho mais difíci... tudo 

é difícil, tudo é difícil, mas o que eu não concordo é a distância 

pra essas criança andá sozinho (Olíria – Mãe de Dioneide). 

 

Eles desce a pé no asfarto. Eu acho muito difícil por causo de 

eles tava atravessano o asfarto, e deitano no meio do asfarto, aí 

eu dei umas lambadas (surra) neles, eles parô, criança você sabe 

né? Então a gente fica com o coração na mão quando essas 

criança vai pro colégio (Marina). 

 

Além das dificuldades já citadas, uma das avós/mãe acrescenta as dificuldades 

presentes na estrutura da escola, situação amplamente descrita no capítulo anterior. 

 

(...) não é muito fácil, mas a gente tem que dá um jeito de mantê. 

É bem difícil. A distância é  muito longe pra eles caminha, né? 

Tem dia o ônibus não passa, tem dia que não tem dinhero pra 

pagá, eles têm que ir diapé (a pé). A gente vai levano, né? A 

escola também não tá boa, quando chove molha tudo, as criança, 

o caderno, tudo. As vez farta dinheiro pra comprá caderno, lápis, 

até carçado (calçado), é uma dificuldade, né? (Josefa). 
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Dona Josefa mora à beira da Rodovia e tem acesso ao ônibus intermunicipal que 

trafega entre os municípios de Nossa Senhora do Livramento e Poconé, atravessando a 

comunidade Mata-Cavalo. No entanto, as dificuldades permanecem iguais ás de outras 

famílias que moram distante da Rodovia, pois ora o ônibus não circula ou ora falta dinheiro 

para pagar a passagem dos três netos que freqüentam a escola. Dona Josefa foi a única que 

apresentou alguma crítica sobre as condições da escola, situação que passa ao largo da 

percepção da maioria das famílias, mas é uma das agravantes das dificuldades que 

enfrentam na escolarização das crianças.  

 

Como já foi explicitado nos retratos das famílias, a maioria dos pais/avós 

pesquisados são analfabetos. Dessa forma, pouco podem contribuir efetivamente nas 

atividades escolares de seus filhos/netos. O ambiente doméstico não favorece a realização 

das tarefas ou quaisquer atividades extra-escolares: na maioria das residências não há 

cadeiras, nem mesa, nem livros complementares, com os quais as crianças possam 

pesquisar. Faltam-lhes condições de organização ou qualquer tipo de conforto que possa 

tornar o ambiente propício a tais atividades.  

 

 Diante de parco capital social familiar - saúde, nutrição, condições de moradia,etc;  

capital econômico - recursos financeiros para investir em compra de materiais escolares, 

vestimentas, transporte etc -; capital cultural - níveis de escolaridade dos familiares 

próximos, os quais poderiam ser mobilizados para auxiliar os filhos nos deveres de casa, 

mesmo para transmitir um visão de mundo mais coerente e esclarecida - e estrutura familiar 

desvantajosa em relação ao capital econômico - grande número de filhos, ausência de 

genitores, o que pode interferir até na necessidade do trabalho da criança, e, 

conseqüentemente, na escolarização e diluir o tempo e a energia do adulto em relação à 

atenção à criança-, as famílias criam outras estratégias de investimento na escolarização de 

seus filhos/netos. As principais delas estão pautadas nos atos discursivos, tal como o 

aconselhamento, que busca abranger a formação de valores e atitudes que, segundo a 

concepção dos pais/avós, possam levar os filhos/netos, a se interessar pelo estudo e a 

prosseguir seu percurso  escolar. 
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Eu falo pra ela [a neta]  estudá. Converso bastante com ela, ajudo 

no que posso, mas a gente é pobre né? Eu chamo ela, sento ela e 

converso. Nunca veio [da escola] reclamação dela. Incentivo ela, 

eu quero que ela estuda, pra ela sê arguém na vida, pra não sê 

iguar eu que eu não sei nada. Meu marido também não sabe 

nada. Então, falo pra ela que ela deve aprendê, prestá atenção, 

porque senão nunca vai aprendê. Eu sempre converso com ela 

(...) Eu não sei lê nem escrevê, mas eu mando ela lê, a gente tem 

que incentivá (Maria Rosângela). 

 

Eu converso com eles [com os filhos], falo pra eles que precisa 

estudá, que a vida sem estudo não é fácil, que quem não tem 

estudo é mais abandonado, tem que sabê as coisa que passa, que 

está aconteceno (Francisca). 

 

Falo pra eles [netos] ficá comportadinho, respeitá a professora, 

cuidá das coisas dele, num ficá brigano com os colega (Josefa). 

 

Eu converso com eles (filhos e netos), muitas vez eles tão 

desanimado, não qué ir no colégio, eu converso com eles, falo da 

dureza que é não tê estudo, eles vê minha luta aqui, como é 

difícil (Ana Maria). 

 

Os aconselhamentos dos pais/avós visam fazer com que os estudantes estejam 

afinados com o sistema de ensino: respeitem os professores, sejam comportados, cumpram 

as ordens dos professores, façam seus deveres ou se encorajem para enfrentar os desafios 

que surgirem como conseqüência de estarem sendo escolarizados e saibam resolver seus 

próprios problemas escolares.  Quase sempre os argumentos se pautam em suas próprias 

experiências de vida. Os filhos/netos devem evitar ter um destino tão cruel como 

consideram ter sido o deles, por não terem estudado. 
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Os pais/avós diretamente responsáveis pelas crianças,  que não dominam a leitura ou 

escrita, usam diferentes estratégias para acompanhar os filhos/netos nas atividades escolares 

de casa: ou delegam a responsabilidade a outros membros da família com maior 

possibilidade de ajudá-los, ou adotam a “pedagogia da vigia”. Ficam de espreita olhando se 

o filho ou neto estão realmente lendo ou realizando a tarefa, muitas vezes solicitam leitura 

em voz alta, para verificar se a tarefa está realmente sendo cumprida. 

 

Ponho ele pra fazê a tarefa, olho se a letra está feia. Se está 

endireitano a letrinha (Eva – não domina a leitura nem a escrita). 

 

Eu não sei lê, nem escrevê, mas eu mando lê, fico olhano pra vê 

se ta leno, a gente tem que incentivar né? (Maria Rosângela – 

avó, não domina nem a leitura nem a escrita). 

 

Num sei nem pra mim, mas Ana Paula (A filha, tia das crianças), 

ajuda eles, põe eles pra fezê as tarefa (Josefa). 

 

Ponho eles pra fazê a tarefa e fico vigiano. Eles faz, vem mostrá 

pra mim se tá certo. Ponho pra lê pra mim escutá, se ta leno 

mesmo (Ana Maria  - mãe e avó, estudou até 5ª série). 

 

Há famílias, como a de Dioneide e Ana Maria (retratos 8 e 9) que, antes de se 

matricularem na escola, investiam boa parte de seu tempo para levar as crianças na escola e 

esperarem que a aula terminasse para voltar com elas. É forma de investimento importante, 

se levarmos em consideração a necessidade que ambas têm de trabalhar para sustentar as 

próprias famílias.  

 

 São estratégias que, de fato, sozinhas não garantem uma escolarização longa que 

culmine em um curso superior, mas são sinais de mobilização que evidenciam a importância 

que as famílias revelaram atribuir à educação escolar. Na verdade, cada um, dentro das 

possibilidades e recursos disponíveis, faz o que pode para que os filhos estudem e, no 

contexto de suas vivências, atitudes que parecem comuns ou naturais de pais/avós, em 
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relação aos filhos/netos, representam um esforço.  José Felício, um pai que mora só com o 

filho revelou, por exemplo, que lava a roupa do filho, faz o almoço, dispensa-o do trabalho 

para estudar. Essas atitudes são vistas por ele como uma ajuda que ele pode prestar ao filho 

para que  este estude, ou seja, traduz forma de investimento. 

 

Eu trabalho, ajudo [o filho] com a roupa, lavano. Não tenho 

muié, lavo, esse num faz farta, eu sempre chego e lavo. Eu que 

sempre lavo, faço a bóia [comida], é um compromisso sério de 

zelá da  roupa quando tem famía, quando num tem muié... eu 

dispenso ele do serviço pra ir na escola, faço tudo isso pra ele 

(José Felício). 

 
No entanto, esse tipo de investimento compensatório da família, desde que 

internalizado pelas crianças, pode trazer efeitos positivos para a escolarização delas. Lahire 

(1997), argumenta que a moral do bom comportamento, da conformidade às regras, a moral 

do esforço, da perseverança, são traços que podem preparar, sem que seja consciente ou 

intencionalmente visada, no âmbito de um projeto ou de uma mobilização de recursos, uma 

boa escolaridade, uma vez que a disciplina também está associada ao desempenho 

cognitivo e, por outro, corresponde às exigências escolares que são regidas por regras de 

disciplina, embora não anule os efeitos da ausência de outros investimentos. 

 

Em suma, propiciar escolarização para os filhos não é uma atitude natural, mas 

representa um esforço, uma luta, uma batalha, um combate, e sem garantia de vitória, pois,  

embora existam expectativas, entre os pais/avós, de que a escola dê algum retorno a eles 

próprios e aos seus filhos/netos, as pesquisas estatísticas oficiais sinalizam que as famílias 

negras rurais têm poucas perspectivas de  longevidade escolar e, conseqüentemente, poucas 

chances de ingresso em um espaço mais bem remunerado no mercado de trabalho. 

 

Pesquisas realizadas por Hasembalg e Silva (1999), a partir de dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNADs) de 1996, demonstram que 64,1% dos 

negros, filhos de trabalhadores rurais não qualificados, não conseguem ultrapassar os três 

anos de escolaridade, enquanto somente 39,4% dos brancos do mesmo extrato social se 
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encontram nessa situação. Conseqüentemente, conforme os autores, entre os filhos desses 

trabalhadores, a proporção que herda o status ocupacional dos pais é significativamente 

maior que a dos brancos: 45% e 33,3%, respectivamente. A proporção dos filhos, desse 

mesmo extrato social, que ascendem aos extratos mais elevados, experimentando 

mobilidade de longa distância, é de 7,8 para brancos e somente 3% para negros. 

 

Os obstáculos que os mata-cavalenses enfrentam para se escolarizar fazem parte de 

um ciclo cumulativo de desvantagem a que os negros brasileiros, dos extratos sociais mais 

baixos, em geral, encontram-se objetivamente submetidos e não há dúvidas de que o que se 

esconde por detrás da miserabilidade da população, das dificuldades de escolarização, é o 

racismo e a exclusão daí advindos. No caso de Mata-Cavalo, a pesquisa patenteia que essa 

condição vem se repetindo há várias gerações e tudo indica que as gerações futuras vão 

herdar  destino semelhante. 

 

Para Hasembalg e Silva (op. cit.), no Brasil atual, o núcleo de desvantagem que os 

negros sofrem parece que se localiza no processo de aquisição educacional. Assim, a 

questão educacional parece, segundo os autores, constituir-se no nó górdio das 

desigualdades raciais em nosso país. A pesquisa em Mata-Cavalo reafirma mais uma vez a 

plausibilidade de tais constatações: existe uma cumulação de desvantagens que convergem 

para obstaculizar o processo de escolarização e, conseqüentemente, a mobilidade social do 

grupo. 

 

 

7.5 – Famílias e escolarização: entre trocas-dádivas e trocas unilaterais 

 

Os pressupostos da teoria das trocas-dádivas, como proposta por Marcel Mauss, que 

encerra as três obrigações complementares e interdependentes - as obrigações de dar, 

receber e retribuir – mostraram-se insuficientes para compreender e explicar as relações 

entre família e escolarização. Isso ocorre não porque o paradigma da dádiva seja falho, mas 

porque existe uma lacuna entre essas duas instâncias que bloqueia a circulação de bens 

(materiais e simbólicos) que deveriam ser reciprocamente trocados. A escolarização em 
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Mata-Cavalo não se inscreve na instância da dádiva, no aspecto de produção e circulação 

de saberes mais valorizados pela sociedade, que seriam aqueles que aprimorassem o 

conhecimento global dos alunos e os preparassem para o ingresso no mercado de trabalho 

ou habilitasse para a participação plena nas diversas instâncias da sociedade. 

 

A configuração da escola, em seu âmbito estrutural, pedagógico e curricular, não 

consegue restituir às famílias e à comunidade o que lhe é dado: confiança, esperança, 

expectativas e investimentos. Dessa forma, não é capaz de cumprir sua obrigação de 

contribuir na promoção do desenvolvimento humano, no sentido mais geral. 

 

 Já a família, conforme Godbout (1999), “ é o lugar básico para a dádiva em qualquer 

sociedade, o lugar onde ela é vivida com maior intensidade, o lugar onde se faz o 

aprendizado dela”.  Onde se aprende a partilhar, a dar sem pedir nada em troca, como uma 

obrigação moral. É essa a lógica que permeia as famílias pesquisadas, não só no seu 

interior, mas em todas as instâncias da vida social cotidiana, e não seria diferente nas suas 

relações com a escola e com a escolarização.  

 

A lógica da dádiva impõe que haja concretamente parceiros dispostos a tomar parte 

na aliança, numa proposta em que indivíduos ou grupos se sintam livres e “obrigados” a 

trocar entre si, cuja obrigatoriedade se paute no reconhecimento da necessidade de 

promover ou dividir os bens conquistados, pelos dois lados, independentemente de que 

gêneros forem, com intuito único de garantir uma participação igual; sentimento de que 

cada grupo cumpriu sua obrigação e promoveu circulação de seus bens - materiais ou 

simbólicos. Nesse sentido, os grupos familiares, assim como a escola de Mata-Cavalo, estão 

isolados do seu parceiro principal que seria a instituição governamental responsável pela 

educação escolar da população. 

 

As famílias pesquisadas depositam na escola toda a esperança, esperam implícita e 

ou explicitamente que ela cumpra seu dever de retribuir-lhes pelo empenho e esforços que 

despendem  na escolarização de seus filhos/netos. A expectativa é que a escolarização dê 
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retorno aos seus pelos esforços, que as crianças desenvolvam e tenham condições de 

retribuir às famílias, mais tarde, o investimento feito. 

 

Para que as expectativas das famílias se efetivassem, seria necessário uma aliança 

entre as diversas instituições e grupos. Não basta apenas que as famílias e a escola de Mata-

Cavalo se unam. Há outras instituições, tais como Secretárias Estadual e Municipal de 

Educação, e suas instâncias envolvidas num mesmo “jogo”. A aliança entre elas seria 

indispensável para garantir a circulação de saberes de que carece a população. 

 

A escola como parte do Estado, no sentido de que depende de suas políticas – 

formação de professores, promoção de renda e bem-estar ás famílias; na estruturação 

material (condições física da escola e equipamento); desenvolvimento de uma pedagogia e 

material didático apropriado à escola do campo e quilombola – não estabelece uma relação 

de trocas profícua com os alunos e comunidade.  

 

As políticas educacionais ao alcance da comunidade se baseiam em normas 

genéricas ou impessoais: “Todos são iguais”. Relacionam-se com os sujeitos ou grupo por 

meio de normas genéricas, têm por ideal tratar os alunos rurais e urbanos, negros e brancos, 

classe média e popular da mesma forma. Pois o Estado, pela sua tendência, tem grande 

dificuldade de lidar com as diferenças. Nesse pressuposto, acaba por não corresponder às 

expectativas das famílias de Mata-Cavalo, justamente por demandarem uma relação 

específica. 

 

 Mas, a despeito de todo o desprezo das políticas educacionais, as famílias vêem a 

educação escolar como uma das coisas mais importantes que devem oferecer a seus 

descendentes, mesmo que ganhe uma conotação agonística, ou seja, uma forma de luta ou 

combate inerente à vida. Nessa mesma lógica, esperam que os filhos enfrentem a batalha, 

recebam de bom grado os aconselhamentos, que perseverem e, mais tarde, retribuam com a 

própria felicidade, tendo uma vida melhor, e possam dividir o excedente com eles (com os 

pais/avós) quando ficarem velhos e não puderem mais trabalhar. Vejamos os depoimentos: 
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Acho que compensa lutá porque mais tarde vai servi pra eles, 

pra eles trabalhá num serviço bom, num banco, numa farmácia 

no quarqué coisa que eles interessá de serviço bom. Então eu 

acho que pra mim vale, pra mim vale muito, muito, eles estudá 

né? Pra frente deve melhorá um pouco. Então a gente tem que 

ir lutano, batalhano (Marina) . 

 

Compensa esforçá pra por eles pra estudá, porque mais tarde vai 

servi pra eles, porque além deles não ficá analfabeto, pra arrumá 

serviço é mais fácil. Se eu chegá na velhice, eles  pode tê 

emprego e cuidá de mim mas tarde, cuidá dos filho deles. Então 

a recompensa é por isso (Ana Maria). 

 

Vamos vê né o que que vai dá. A gente tem que incentivá eles 

né. Se Deus quisé, vai compensá, quando eles crescê, eles vai 

ajudá nós que está ficano véio (Josefa). 

 
A pessoa estudano, ele ganha bem, e pode ajudá em toda as coisa 

que precisá. Ajudá o pai, a sua mãe que vai ficá velho, e não vai 

podê mais trabalhá, ele tem que dá arguma coisa, né? Na compra 

de comida na roupa, no carçado, dinheiro não,  é mais difícil 

(Marcos Amaral). 

 

 Como foi constatado, as famílias dão aos filhos/netos, no que respeita a 

investimentos materiais, quantidade tão irrisória, mas há um esforço imenso para propiciar 

essas condições, ainda que elementares. Todo esse esforço está atrelado a um sentimento de 

dever afetivo e moral, tanto das famílias, em relação aos filhos/netos, quanto o inverso. As 

famílias e os filhos/netos se sentem em um estado de dívida constante, uns com os outros, 

mas uma dívida positiva, pautada no desejo de dar e na gratidão, experimentado por cada 

um em relação ao outro.  Esse sentimento  se dirige ao que cada pessoa representa uma para 

a outra, em vez de se referir unicamente ao que recebeu. 
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 Não resta dúvida de que existe, nas famílias, também um prazer de dar aos 

filhos/netos aquilo que, embora aparentemente não tenha muito valor, mas não deixa de ser 

para eles precioso: roupas limpas, atenção, conselho ou algo que tenha condições de 

permanecer no espírito dos interlocutores. 

 

 De acordo com as descrições e análises presentes neste capítulo, é possível afirmar 

que as famílias pesquisadas depositam profunda esperança na escola. Vêem-na como a 

única possibilidade de escape, para seus descendentes, das condições indigna de vida que 

consideram viver. Partindo desse pressuposto, fazem um esforço extraordinário, usando 

todos os recursos de que dispõem para que seus filhos/netos permaneçam na escola. 

Portanto, se os estudantes não conseguem a realização escolar a que aspiram, isso não pode 

ser atribuído à omissão familiar ou à “falta de interesse” dos pais pela escolarização de seus 

filhos.  

 

Do mesmo modo, as estruturas familiares de Mata-Cavalo, com sua 

organização(monoparental, extensa, multifamiliar, recomposta) e  valores morais 

domésticos (ordem/desordem, disciplina/indisciplina), às vezes, vistos por algumas 

pesquisas sociológicas como características da famílias negras, considerados de forma 

problemática para a socialização da criança. Nas famílias pesquisadas, essas características 

são positivas e concorrem para agregar benefícios para o processo escolar das famílias e 

alunos. Portanto, se as famílias não conseguem investir e obter resultados positivos na 

escolarização de seus filhos/netos, o problema não está na estruturação familiar e nem nas 

formas de socializar a criança, em termos comportamentais (ordem, disciplina etc) exigidas 

pela escola.  

 

As dissonâncias mais comuns entre escola e famílias menos favorecidas, mostradas 

por inúmeras pesquisas (Bourdieu, 2003), Nogueira (1991; 2000; 2004), Paixão (2006; 

2007), estão na forma de socialização das duas instituições, que concorreriam para conflitos 

e tensões entre a escola e a família, com incidência importante no êxito dos alunos. No 

entanto, essa distância entre cultura familiar e escolar é significativamente reduzida em 

Mata-Cavalo. A escola socializa os alunos nos moldes da socialização familiar, no que diz 
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respeito ao comportamento esperado: ordem, disciplina, respeito, cooperação. A linguagem 

verbal das professoras se aproxima da linguagem dos alunos. Professores e alunos são do 

mesmo extrato social, racial e econômico. Vivem igualmente os problemas da comunidade. 

São consonâncias geridas num contexto de parentesco, são todos ligados uns aos outros por 

laço de sangue, ou de consideração. 

 

 A pesquisa evidenciou que a natureza dos problemas entre a família e a escola é de 

outra ordem. A começar, existe uma transmissão intergeracional de desvantagem sociais, 

que se materializa na ausência de recursos sociais, econômicos e educacionais, necessários a 

um investimento escolar próximo do que o processo de escolarização exige como requisito 

para a construção do conhecimento intelectual e promoção social das novas gerações.  Não 

existe confrontação desigual entre formas de socialização da escola e da família, nem 

organização familiar incompatível com as exigências da escola. Da mesma forma, não há 

falta de empenho dos pais. A pesquisa sinalizou que existe também uma escola e uma 

pedagogia incapaz de corresponder às aspirações das famílias e da comunidade, no que toca 

a ao seu caráter político e pedagógico de transformação. O sistema de ensino para a 

população pesquisada atua, em grande medida, no processo de reprodução e manutenção do 

lugar social dos agentes na estrutura social. Essas condições indicam, por sua vez, que as 

práticas discriminatórias e a violência simbólica, inerentes a uma cultura racista, certamente 

correspondem a uma das variáveis que está por detrás do confinamento desse grupo na base 

da pirâmide social, limitando suas possibilidades e oportunidades educacionais. 
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Considerações finais 

 

 

Neste trabalho, eu me propus pesquisar a relação de um grupo de famílias negras 

rurais - habitantes do quilombo Mata-Cavalo - com a escolarização, buscando no conjunto 

de variáveis - históricas, socioeconômicas, culturais, políticas e raciais, que permeia o 

interior e o entorno das famílias e da escola - compreender os possíveis fatores que podem 

interferir na realização escolar dessa população. 

 

Ao descortinar a história passada e presente da comunidade, pude identificar uma 

trajetória marcada por lutas e conflitos, na qual a terra parece ser o centro. Mas, 

examinando todo o processo, foi possível perceber que, anterior à expropriação territorial, 

ou por detrás dela, houve e há motivações de outra ordem, que fizeram os opositores ser 

opositores, que os fizeram crer que teriam o direito de massacrar famílias dignas, 

usurpando-lhes a terra e submetendo-os à violência. Quais poderiam ser as motivações 

senão a ganância revestida de preconceitos socioeconômico-raciais, engrossada por 

ideologias racistas que pressupõem a superioridade de si próprios, branco e rico, sobre a 

suposta inferioridade e indignidade do outro, negro e pobre? 

 

As conseqüências resultaram numa comunidade esfacelada historicamente e 

culturalmente, empobrecida economicamente e tensionada cotidianamente. Na tentativa de 

juntar “os cacos” do que sobrou, a comunidade está se reconstituindo em uma paisagem 

humana e simbólica híbrida, onde costumes rurais e urbanos se misturam. O tradicional e o 

moderno se encontram alegremente ou dramaticamente, fazendo surgir uma identidade 

cultural nova, às vezes confusa para o grosso da população do local e, mal entendida pela 

sociedade envolvente.  

 

O mal-entendimento existe, porque ainda persiste em muitas mentalidades – de 

legisladores, de líderes de governo, do senso comum -  uma definição de quilombo 

equivocada e “frigorificada” de 1740: negros fugidos, reunidos pelos menos em cinco, 

residentes em parte despovoada, morando em rancho, com capacidade facultativa de auto-

consumo ou reprodução. Por meio dessa visão descompassada com o quilombo 
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contemporâneo, alguns legisladores e líderes políticos acabam penalizando os moradores de 

Mata-Cavalo, por não reconhecerem, objetivamente, seus direitos e por suspeitar da 

legitimidade de suas reivindicações. 

 

No entanto, como foi explicitado no capítulo IV, não cabe à maioria dos quilombos 

contemporâneos esse arquétipo imaginário. A exemplo de Mata-Cavalo, a maioria teve 

origens diversas – não somente a partir de “negros fugidos”.  Nunca esteve, como não está, 

isolada da dinâmica da sociedade. Contudo, são, sim, núcleos de resistência organizados em 

torno da manutenção, reprodução ou recriação de seus modos de vida e da consolidação de 

um território próprio, pautados em uma identidade histórica comum: a ascendência negra, 

enraizada na escravidão.  

 

Embora a reconfiguração do quilombo Mata-Cavalo seja recente, pairam traços 

culturais e identitários bem-marcados, tais como: a) a forma solidária de partilha de bens e 

serviços materiais e simbólicos; b) a organização familiar extensa, formada por redes de 

consideração, cooperação e reciprocidade que podem englobar membros consangüíneos, ou 

não, e com freqüência congrega os dois; c) representação e decisão relevante da mulher nos 

espaços públicos e privados (da casa); d) o zelo pelas crianças como responsabilidade da 

coletividade da rede de consideração e de trocas; e) a socialização da criança, no sentido 

mais amplo do educar, como responsabilidade quase que exclusiva da mãe/avó; f) a 

relevante vigilância que uns têm em relação aos outros; e g) suas manifestações de fé e 

festividades, momentos, por excelência, de trocas-dádivas do homem para o ser sagrado e 

vice-versa, e do homem para outros homens, fundadas na tríplice obrigação de “dar, receber 

e retribuir” (Mauss, 2003). O efeito desse movimento resulta em comunhão e solidariedade, 

traços importantes para a produção e reprodução da vida do grupo. 

 

A pesquisa em Mata-Cavalo constatou que, longe de serem “desorganizadas” ou 

“desordenadas”, como as denominaram algumas literaturas, as famílias pesquisadas 

possuem uma organização, diríamos que até rígidas, mas segundo os princípios culturais 

que regem suas concepções e práticas.  Ao contrário também das proposições de alguns 

estudiosos, de que na família negra não existe solidariedade, nos grupos familiares de 
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Mata-Cavalo, em caminho oposto do que pregam, é a solidariedade e a generosidade 

materializadas na prática da dádiva constituem o elo que mantém o grupo. Diria que é o 

vínculo garantidor de sua existência. Ou seja, é o pilar que sustenta a comunidade. O viver 

sem regras não é, portanto, próprio das famílias da comunidade rural negra aqui pesquisada. 

 

No que diz respeito à relação entre escola e família, embora a matéria aqui reunida 

comporte várias possibilidades de síntese, limitar-me-ei a alguns de seus aspectos, aqueles 

mais capazes de contribuir para uma revisão do pensar a problemática da escolarização com 

que a família negra rural quilombola, aqui pesquisada, se defronta. 

 

 As explicações atinentes ao baixo êxito escolar da população negra rural 

quilombola, devem avançar para além das teorias do déficit e da diferença cultural e racial 

dos alunos negros e seus familiares perante a escola. A pesquisa evidenciou que não há, em 

Mata-Cavalo, dissonância entre forma de socialização da escola e da família. Ambas 

comungam a mesma maneira de viver, de se relacionar com a criança. Prezam pelos 

mesmos valores culturais, comportamentais, morais e éticos a ser cultivados. Pertencem ao 

mesmo estrato social e racial. Partilham o mesmo código lingüístico.  

 

O que existe, em Mata-Cavalo, são famílias, escola e professores escravizados e mal 

tratados pela brutal desigualdade de distribuição de recursos públicos sociais. Na família, 

constata-se a ausência quase total de renda, motivada pela falta de financiamento rural, 

ausência de assessoria no manejo da terra e na produção alimentícia. Níveis de 

analfabetismo total ou funcional profundos que vêm se repetindo há várias gerações na 

história das famílias. Não acesso à moradia digna, precária assistência à saúde e demais 

condições básicas de subsistência humana. Seus filhos/netos não contam com transporte 

escolar para atender a suas necessidades. 

 

 No que toca à escola, é descabido pensar que seu modo de socialização está 

dificultando a produção e a troca de conhecimento e, por isso, poderia impedir a ascensão 

escolar dos alunos. O que existe em Mata-Cavalo, na “verdade”, é um “arremedo” de 

escola, precária em sua estrutura física e material. Não por acaso, o programa Fantástico da 
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rede Globo de televisão exibiu nos dias 11 e 18 de novembro, deste 2007, uma matéria em 

que a  Escola São Benedito de Mata-Cavalo foi exemplificada como a  pior escola 

brasileira, reveladora da calamidade educacional nacional. Não há como praticar uma 

educação para a liberdade quando existe um povo privado de seus direitos. 

 

 O alijamento educacional e desumano a que essa gente, na marcha do tempo, vem 

sendo submetida, grita por socorro. Não pode entrar luz, inexiste possibilidade de vida – ao 

menos da vida à semelhança daquela que ambicionamos a nós e aos nossos filhos –, onde 

seus mais sagrados direitos são perenemente cassados.  

 

Os professores se encontram, praticamente, isolados das instituições educacionais 

que deveriam dar sustentação a suas práticas pedagógicas. Amargam baixa qualificação, 

trabalham em péssimas condições ambientais. Não dispõem de recurso pedagógico algum, 

que não o livro didático. Conseqüentemente, têm dificuldades para produzir, com os alunos, 

conhecimento que seja significativo a eles e à comunidade. Mantêm a escola, a bem dizer, 

com os próprios esforços. Somadas essas condições, temos o “ciclo de desvantagem” que 

paira sobre a escola e sobre a família. Isso o que, nesta tese, me propus levantar. 

 

 A falta de interesse ou de aspiração, das famílias negras rurais do baixo estrato 

social, é um mito, principalmente no que diz respeito às de Mata-Cavalo. As famílias 

pesquisadas conferem à escola a única possibilidade de seus filhos/netos romperem com o 

ciclo de desqualificação social, profissional e econômica, dado que percebem ser essa a 

história que se vem repetindo, há várias gerações, em seu grupo familiar. Em razão disso, 

depositam na escolarização toda a esperança, investem de forma descomunal, dentro de 

suas possibilidades, e com os recursos de que dispõem, para garantir a escolarização de 

seus descendentes. 

 

A concepção que caracteriza essas famílias pela incúria, pela “anormalidade” ou 

pela incoerência em sua relação com a escola, está calcada em preconceitos ou idéias feitas 

e acriticamente incorporadas. Compõem o rol de desvalorização social atribuído ao grupo 

negro, rural. Compreender essas famílias no atinente a suas expectativas e investimentos 
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escolares pressupõe que se abandone a visão dominante com seus padrões e lógicas de agir 

e de julgar. Requer que olhemos as famílias dentro de suas próprias lógicas, enraizadas em 

seu lugar social, em sua história de vida e nas condições escolares a elas impostas. 

 

Indispensável olhar essa camada da população, dentro de seu contexto racial, 

prioritariamente. Esse fator, sem toda sombra de dúvidas, gera situações complexas a serem 

enfrentadas pelo ser negro. As famílias de Mata-Cavalo são reféns de sobredeterminações 

que em muito lhes ultrapassam, restando-lhes apenas um misto de desconforto, de angústia 

e uma esperança pálida de triunfo, perante os efeitos da violência sofrida ao longo da vida, 

posto que a gênese do fenômeno, e por extensão seu manejo, reside muito além das 

fronteiras de sua comunidade. 

 

É ponto pacífico a constatação de que o fator raça – entendido como conceito 

sociológico – é um fator determinante das desigualdades sociais no Brasil, porque o 

preconceito racial, especificamente contra pretos e pardos, continua supremo em todas as 

instâncias da estrutura social.  O cotidiano em Mata-Cavalo, e esta pesquisa está a 

comprová-lo, é pródigo em eventos que constatam a polidimensionalidade do preconceito 

racial e os efeitos brutais que  produz. A condição dos negros de Mata-Cavalo se agrava, 

ainda mais, em decorrência de que se soma à sua negritude a condição rural de habitação. O 

resultado desse somatório é ausência da mínima provisão de serviços públicos, privados, 

sociais... 

 

 Examinando as condições sociais impostas aos mata-cavalenses, pareceu-me que o 

núcleo das inúmeras desvantagens que sofrem, se localiza no processo de aquisição 

educacional. Ainda que pesquisas revelem que, mesmo com nível escolar elevado, os 

negros experimentam desvantagem na conversão de sua educação em posições 

ocupacionais, devido ao processo de discriminação no mercado de trabalho. No entanto, 

ainda assim, a escola é para o negro a oportunidade mais viável que tem para amenizar a 

profundidade de seus déficits sociais. O não-acesso à escolarização reforçaria a 

possibilidade de condenar essa população à reprodução de sua vulnerabilidade existencial, 

gerações afora. 
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Necessário se faz fortalecer os vínculos sociais, que supõem a regeneração da 

solidariedade, da humanização. Urgente restabelecer os laços sociais e formais que ligam as 

diversas instituições e indivíduos implicados com a dignidade humana e com a justiça 

social. A cooperação irmanada da escola, comunidade e Estado pode fortalecer os lugares 

dos sujeitos que deles fazem parte, desde que as trocas se inscrevam em circuitos 

afirmativos mutuamente gratificantes. É preciso mais preocupação com o indivíduo, com 

sua vida, com sua saúde, com sua educação, com sua família e o futuro desta. É preciso 

mais boa-fé, sensibilidade e generosidade. De igual turno, será preciso que se encontre o 

meio de limitar os frutos da especulação, da usura e do egoísmo (Mauss, 2003). 

 

Na esfera das políticas educacionais, algumas medidas estão sendo tomadas pela 

Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso. Sobreleve-se a formação de professores 

dos quilombos, objetivando instrumentalizá-los com ferramentas teóricas e pedagógicas 

para que possam trabalhar com a história e a cultura africana e afro-brasileira, bem como 

prepará-los para tratar do preconceito racial e do racismo em sala de aula, direcionando as 

práticas pedagógicas para a elevação da auto-estima dos negros que compõem a escola. 

Outras iniciativas ainda precisam ser tomadas, entre elas a elaboração de material didático 

que contemple a realidade e a necessidade da população mata-cavalense, sem perder de 

vista o conhecimento mais amplo requerido pela sociedade abrangente. Outra medida, no 

campo educacional igualmente necessária, seria a designação de assessores pedagógicos, 

com formação específica em relações raciais e educação, para municiar os professores em 

suas atividades pedagógicas.  

 

Os dados aqui apresentados evidenciam que ainda há muito por fazer. A luta pelos 

direitos humanos dos negros, encetadas pelos movimentos sociais ou pela academia, não se 

esgotou. A fase da pesquisa-denúncia não se esvaziou. Ainda há populações necessitadas de 

ser compreendidas, visibilizadas, e assistencializadas, seja pelas políticas sociais seja pela 

academia. Não há estudos suficientes sobre educação e famílias negras quilombolas que 

abarquem uma visão compreensiva das possibilidades educacionais dessa população. Nessa 

mesma direção, necessitaria, de pesquisas em comunidades quilombolas que desfrutam de 
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uma escola producente à população, hábeis em servir de inspiração para as comunidades 

que vivem a mesma situação de Mata-Cavalo. Temas há em profusão, convidando-nos a 

pintar, com páginas novas, o futuro dessas populações. Que venham ser – isto é o que 

esperamos – páginas de um fulgor que não empalidece ao lado de tantas outras, por demais 

rutilantes, da literatura. 

 

Se com essa gente passarmos a comungar, partilhando sua dor, somando lhes a voz, 

dia haverá em que, impelidos pelo inconformismo à feição de um Seu Mulato, venhamos a 

desenhar outro destino. A despeito do progresso, continua o preconceito racial orfanando a 

tantos, privando-lhes de luz antes mesmo de virem a nascer. É imprescindível estabelecer 

aliança entre a academia e a população que está a esperar os resultados de suas pesquisas e 

há muito tempo.  
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