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RESUMO 

 

 

A representação dos(as)  negros(as) no currículo  pedagógico implantado numa escola 

localizada em área remanescente de quilombo do Vale do Ribeira - SP 

 

A presente pesquisa surgiu em decorrência de minhas inquietações sobre as formas como 

os(as) negros(as) são representados(as) nas ações pedagógicas da escola pública, 

especificamente no contexto quilombola. A partir desta preocupação desenvolvi um estudo na 

Escola de Educação infantil (EMEF), localizada na comunidade remanescente do Quilombo 

Poça, no município de Eldorado, Vale do Ribeira-SP. O objetivo geral foi compreender como 

a unidade de ensino aborda temas ligados à representação simbólica dos negros(as) no espaço 

escolar, nos livros didáticos e nas relações e ilustrações inter-raciais presentes na instituição. 

O trabalho de campo contou com o apoio da associação de moradores e funcionários da 

escola. Desse modo foram realizadas observações no cotidiano da comunidade, entrevista 

com moradores, análises de conteúdos desenvolvidos na escola, discurso dos professores e 

diretoria. Neste processo eu percebi que os resultados obtidos confirmam a hipótese levantada 

e responde o problema que norteou os levantamentos desses dados: O currículo atual não 

atende as demandas rurais e muito menos quilombola; os conteúdos, imagens e representações 

utilizadas, eventos, estão distante de uma perspectiva crítica, histórica e atual. É notável a 

omissão institucional sobre o tema, que parece não parecer problema. Concluo recomendando 

que sejam ampliadas as discussões voltadas à questão racial e quilombola. Os órgãos 

competentes, juntamente com a comunidade, precisam pensar, elaborar e implantar um 

currículo que contemple a realidade concreta do público ao qual se destina a educação.  

 

 

Palavras-chave: Educação quilombola. Quilombo. Preconceito racial. Currículo. Identidade 

negra. 
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ABSTRACT 

 

 

The representation of the black in the education curriculum implemented in a school located 

in quilombo remaining from Vale do Ribeira 

 

The present study arose as a result of my anxiety about the ways in which blacks are 

represented in the educational actions of public school, specifically in the quilombola context. 

From this anxiety I developed a study in the School of Early Childhood Education (EMEF), 

located in the remaining community Quilombo Poça in Eldorado, Vale do Ribeira-SP. The 

main objective was to understand how the teaching education institution deals themes related 

to the symbolic representation of blacks in the school, in textbooks and in their interracial 

relationships present in the institution. The field work was supported by the neighborhood 

association and school staff. Thus observations were made in community, interviews with 

residents, analysis of activities developed in school, the speech of teachers and principal. In 

this process I realized that the results obtained confirm the hypothesis and answer the problem 

that guided the surveys of these data: The current curriculum does not deal rural demands and 

far less quilombos, the content, images and representations used are distant from a critical 

perspective, historical and current. It is remarkable institutional failed on the topic, which 

seems that is not a problem. I conclude by recommending that the discussions are focused on 

the enlargement of the discussion about the quilombola and racial questions. The competent 

institution with the community need to think, plan and implement a curriculum that deal the 

reality of the public which is intended education. 

 

 

Keyords: Quilombo. Quilombola Education. Racial Prejudice. Curriculum. Black Identify. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema desta pesquisa é resultado de minha preocupação com a necessidade de 

ampliar o debate acerca da relação estabelecida entre instituição escolar e os(as) negros(as) 

nas ações pedagógicas, especificamente no contexto quilombola. Assim, este trabalho 

justifica-se por inúmeras inquietações, entre as quais o fato de eu ter nascido e crescido em 

comunidade quilombola e ter realizado estudos sobre essa temática na academia. Nesse 

percurso observei que os problemas envolvendo os(as)  negros(as) na sociedade brasileira são 

amplos. A partir de minha participação em eventos e debates, confirmei esse pensamento, e 

percebi na educação/escola um forte canal de comunicação e reflexão.  

É importante sinalizar também que no núcleo acadêmico esse tema se enquadra na 

linha de pesquisa Currículo, Conhecimento e Cultura. Apesar dos avanços observados nos 

últimos anos sobre esse tema no campo científico, ainda há espaço para muitos debates. A 

comunidade negra, nessa perspectiva, representa um imenso campo de reflexão, e a escola 

poderá, por meio de uma abordagem inovadora, propor novos projetos transformadores e 

contribuir para a superação dos conflitos étnico-raciais no Brasil. 

Academicamente, entre os anos de 2003 e 2008 desenvolvi meus primeiros trabalhos 

sobre as questões raciais na Universidade São Francisco de São Paulo (USF). Nessa época 

concluí o curso de Psicologia e apresentei o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com o 

tema “Preconceito e discriminação racial no ambiente escolar”. No ano de 2009, esse mesmo 

projeto foi aprimorado para minha participação no processo seletivo do Programa 

Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford, e resultou na minha inserção no 

Programa de Pós-graduação, mestrado em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Ali eu reafirmei minhas inquietações e dei continuidade ao assunto, 

priorizando um estudo sobre a relação instituição escolar e os(as) negros(as) no contexto 

quilombola.  

Assim, a presente pesquisa foi desenvolvida na Escola Municipal de Educação 

Infantil (EMEF) Bairro Poça, localizada na comunidade remanescente do Quilombo Poça, no 

município de Eldorado, Vale do Ribeira - SP. Intitula-se “A representação dos(as)  negros(as) 

no currículo  pedagógico implantado numa escola localizada em área remanescente de 

quilombo do Vale do Ribeira - SP”. 
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O objetivo geral é compreender como a unidade de ensino aborda temas ligados à 

representação simbólica dos(as) negros(as) no espaço escolar, nos livros didáticos e nas 

relações e ilustrações inter-raciais presentes na instituição. Busca-se, nessa perspectiva, 

compreender de que forma os(as) negros(as) são apresentados(as) nas ações pedagógicas do 

cotidiano. Para isso, foram necessárias algumas ações específicas, entre elas: a observação do 

cotidiano escolar, a análise dos materiais didáticos usados pelos professores (como livros), 

identificação dos eventos realizados no ano de 2011 e análise de conteúdos postos nas 

entrevistas. 

O problema que deu origem a este estudo foi a constatação de que é reduzida a 

abordagem dessas questões citadas no objetivo da pesquisa. A hipótese que ampara o estudo é 

a de que o currículo implantado na escola não foca temas relacionados aos(às) negros(as), ao 

fortalecimento da identidade negra, aos valores e sentimento de pertença quilombola, 

causando, nessa lógica, uma agressão à diversidade. Dessa forma, a instituição não 

desenvolve trabalhos com foco nos(as) negros(as), que são pouco e mal representados nos 

campos ilustrativo, discursivo e didático.  

Indícios de tal hipótese foram percebidos quando eu procurava uma escola no 

município de Eldorado para a realização da pesquisa. Visitei diversas instituições instaladas 

em comunidades remanescentes nos quilombos de André Lopes, Galvão, Ivaporunduva, São 

Pedro e Poça. A unidade escolar desta última comunidade me chamou a atenção, pois, ao 

chegar à instituição, visualizei algumas imagens de revistas e jornais num mural. 

Comemorava-se na escola o mês das mães, com referência ao dia 12 de maio; porém, havia 

poucas mães negras nessas ilustrações.  

Com o intuito de validar essa primeira impressão, realizei outras visitas à escola. 

Notei que, numa dimensão simbólica, os(as) negros(as) encontravam-se ausentes da 

instituição; as ilustrações nas paredes apenas reforçavam essa ideia. A questão, a partir de 

então, foi conhecer o cotidiano institucional e da comunidade para verificar se essa omissão 

ocorre com frequência. 

Nesse trajeto, identifiquei na modalidade de pesquisa qualitativa o melhor meio de 

alcançar os objetivos propostos e, assim, obter respostas para o problema e a hipótese de 

pesquisa formulados.  
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Quanto ao aspecto organizacional, este estudo foi estruturado da seguinte forma: 

 

No primeiro capítulo, “Os(as) negros(as) na sociedade brasileira no contexto do 

preconceito e discriminação racial”, apresenta-se um panorama dos principais desafios 

enfrentados pelos(as) negros(as), bem como das polêmicas no contexto histórico e atual.  Para 

incrementar esse momento expositivo, realiza-se uma breve problematização teórica no 

subitem “A cor da pele negra e a difícil arte de discutir o preconceito racial”.  

O segundo capítulo, “Quilombos: seus remanescentes e suas escolas”, aborda alguns 

pontos conceituais sobre quilombos, sua história e seus remanescentes. A respeito do campo 

escolar, faz-se uma reflexão sobre as escolas quilombolas no contexto nacional e, depois, no 

contexto local. Como forma de introduzir os temas trabalhados no capítulo seguinte, realiza-

se uma pequena exposição acerca das escolas quilombolas no Vale do Ribeira.  

No terceiro capítulo, “O currículo na contemporaneidade quilombola: um olhar a 

partir do ponto de vista escolar e comunitário”, pode-se conferir a caracterização da 

comunidade, seus costumes, as relações entre os remanescentes, as festas, as fontes de renda, 

entre outros. Nesse capítulo faz-se ainda a descrição da dinâmica escolar, verifica-se o 

processo de desenvolvimento do estudo, as abordagens, o método, técnica de recolha de 

dados, análise/discussão dos resultados. 

Logo depois, o leitor poderá, por fim, encontrar algumas considerações conclusivas e 

recomendações.  
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CAPÍTULO I – OS(AS) NEGROS(AS) NA SOCIEDADE BRASILEIRA NO 

CONTEXTO DO PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

 

 

As situações adversas enfrentadas pelos(as) negros(as) vêm sendo problematizadas 

no campo teórico há anos. Nos anos 1970 esse debate foi intensificado com os trabalhos de 

Hasenbalg, sobre a discriminação e desigualdades raciais no Brasil, e com a retomada das 

teses de Florestan Fernandes, em que foram ampliadas reflexões sobre a posição dos(as) 

negros(as) no mercado de trabalho (MUNANGA, 2005-2006). 

É importante sinalizar que existiam outros trabalhos quantitativos1 que reforçavam 

essa visão de desigualdade. No campo teórico temos também exemplos de ampliação das 

discussões acerca desse tema, entre eles o trabalho de Milton Santos, que falou das cidadanias 

e história das populações negras no Brasil, além de outros.   

As pesquisas2 têm demonstrado que a cultura dos(as) negros(as) brasileiros é omitida 

em diversos setores da sociedade, bem como que o sujeito negro enfrenta diversas situações 

de desigualdade, especificamente nos campos da educação, do emprego e da saúde. De acordo 

com pesquisa recente realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicado (IPEA), a 

violência entre os jovens negros(as) vem aumentando nos últimos 12 anos: uma diferença que 

era de 30% entre as mortes de jovens brancos e de jovens negros(as) passou para 140%. 

Segundo a pesquisa, uma das explicações para essa desigualdade seria o fato de a população 

negra estar mais sujeita à violência até por questões de preconceito e de discriminação não só 

da polícia como de toda a criminalidade.  

Ainda segundo dados da pesquisa, houve também aumento da população brasileira 

nos últimos dez anos, e isso devido ao aumento da população negra - que tem se reconhecido 

dessa maneira, ou seja, a população está se sentindo mais pertencente a esse povo. 

As situações de desigualdade entre negros(as) e brancos(as) não são recentes. 

Partindo de uma perspectiva crítica histórica, nota-se que as adversidades enfrentadas por esse 

povo não foram poucas.  

A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR 

(BRASIL, 2004) também apresenta algumas considerações sobre esse processo 

especificamente no campo da educação. De acordo com a Secretaria, o Brasil Colônia, o 

Império e a República tiveram uma postura ativa e permissiva diante da discriminação e do 

                                                 
1 Referência aos órgãos de pesquisa de amostras domiciliares, censos - IBGE e IPEA. 
2 Ver também Censo IBGE 2009- 2010. 
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racismo, que atinge a população afrodescendente brasileira até hoje. O Decreto nº 1.331, de 

17 de fevereiro de 1854, estabelecia que nas escolas públicas do país não fossem admitidos 

escravos, e a previsão de instrução para adultos negros dependia da disponibilidade de 

professores. Por sua vez, o Decreto nº 7.031-A, de 6 de setembro de 1878, fixava que os 

negros só podiam estudar no período noturno, sem contar que diversas estratégias foram 

montadas no sentido de impedir o acesso pleno dessa população aos bancos escolares. 

 Além dos órgãos governamentais, surgem outros agentes nos debates em prol da 

amenização do problema. As pessoas que defendem a militância racial, ao tentarem explicar a 

questão, recorrem a essa perspectiva crítica sócio-histórica. Contudo, na contra mão dessas 

argumentações, muitos brasileiros evidenciam olhares essencialistas, indicando que o 

problema é recente e atrelado às demandas sociais, ou seja, defendem a ideia de que o que 

temos é desigualdade social, e não racial.  

A discussão em torno dessa desigualdade passa por outra expressão, a raça humana, 

conceito que faz parte de um debate extenso, devido às diversas concepções que recebe ao 

longo dos anos. 

As explicações sobre as desigualdades raciais por muito tempo se sustentaram na 

dimensão biológica: os negros eram considerados inferiores devido aos traços hereditários. 

Para Gomes (2003), no entanto, hoje está comprovado pela biologia e pela genética que todos 

os seres humanos possuem a mesma carga genética. Tais estudos são importantes para 

desconstruir e superar as teorias racistas que predominaram na intelectualidade no final do 

século XIX e início do século XX – e que, infelizmente, ainda se fazem presentes na 

sociedade brasileira. 

Quanto à etimologia do vocábulo “raça”, é possível encontrar muitas discussões. 

Para Munanga (2005-2006), “raça” veio do italiano razza, que, por sua vez, veio do latim 

ratio, e significa sorte, categoria, espécie. No latim medieval, o conceito de raça passou a 

designar a descendência, a linhagem, enfim, povos que têm um ancestral comum e/ou 

possuem algumas características físicas em comum. 

Ainda segundo Munanga (2005-2006), os(as) negros(as) encontram ainda problemas 

que prejudicam sua plena integração social e o exercício de seu direito à cidadania. E a 

explicação para esses problemas está no racismo à moda brasileira. Uma das características 

desse racismo é o mito da democracia racial, que, além de camuflar as desigualdades raciais e 

os conflitos latentes, prejudica o processo de construção da identidade coletiva dos(as) 

negros(as) e atrasa na sociedade brasileira a discussão sobre políticas de ação afirmativa em 

benefício dos(as) negros(as). 
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É importante que o(a) leitor(a) entenda que as discussões e apontamentos contidos 

neste trabalho estão relacionados ao racismo como preconceito à cor da pele negra, e não ao 

que está implícito nos aspectos biológicos e hereditários. Assim, o foco é a análise de ações 

de racismo no aspecto fenótipo, que é mais visível no cotidiano das grandes metrópoles. Essa 

preocupação é também constatada por Rangel (2006), pois, para a autora, o racismo refere-se 

ao preconceito de cor da pele, e, mesmo que o indivíduo negro pertença a uma classe social 

favorecida ou a uma descendência árabe, por exemplo, será discriminado em diferentes 

situações, embora em menor grau. 

Segundo Gomes (2003), “raça” é um conceito cientificamente inoperante, porém, 

social e politicamente, torna-se relevante para pensarmos os lugares ocupados e a situação 

dos(as)  negros(as) e brancos(as) em nossa sociedade. A pesquisadora alerta que, quando o 

movimento negro e outros pesquisadores discutem questões raciais, usa-se o conceito do 

ponto de vista social e político.  

Para Carvalho (2004; 2005), o racismo está presente na sociedade brasileira como 

um todo e penetra também as relações escolares. Existe necessidade de discutir a escola como 

mediadora não só na construção de identidades de meninos e meninas, como também na 

reprodução de estereótipos e da discriminação de raça e classe, para a construção de relações 

mais igualitárias.   

O racismo é definido por Munanga e Gomes (2006) como um comportamento, uma 

ação resultante de aversão, por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem um 

pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como a cor da pele, tipo de cabelo, 

formato do olho etc. Ele é resultado da crença de que existem raças ou tipos humanos 

superiores e inferiores, a qual se tenta impor como única e verdadeira.  Os autores reforçam 

que essa questão é estudada por vários pesquisadores, entre eles Carlos Alberto Medeiros e 

Jacques d’ Adesky (2002), que afirmam que o racismo é um comportamento social que está 

presente na história da humanidade e que se expressa de duas formas interligadas: a individual 

e a institucional. 

O racismo institucional é definido pelos autores como manifestação por meio de atos 

discriminatórios cometidos por indivíduos contra outros, podendo atingir níveis extremos de 

violência, agressões, destruição de bens e até assassinatos. Já a forma institucional do racismo 

implica práticas discriminatórias sistemáticas fomentadas pelo Estado ou com o seu apoio 

direto. Elas se manifestam sob forma de isolamento dos(as) negros(as) em determinados 

bairros, escolas e empregos. Essas práticas racistas se evidenciam também nos livros 

didáticos, tanto na presença de personagens negros com imagens deturbadas e estereotipadas 
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como na ausência da história dos(as) negros(as) no Brasil. Manifestam-se ainda nos meios de 

comunicação de massa, como em propagandas ou novelas que insistem em tratar os(as) 

negros(as) em desigualdade.  

 De acordo com Silvério (2002), mesmo em se considerando a proeminência da 

desigualdade entre ricos e pobres na explicação dos fenômenos sociais, o modo como ela se 

expressa na contemporaneidade brasileira é problemático, uma vez que os indicadores sociais 

mostram uma confluência entre desigualdade econômica e desigualdade racial. Esses estudos 

demonstram que a dimensão econômica explica apenas parte das desigualdades entre 

negros(as) e brancos(as); a outra parte é explicada pelo racismo. E a discriminação racial teve 

uma configuração institucional, tendo o Estado legitimado historicamente o racismo 

institucional. 

Quanto ao combate do racismo institucional, Silvério (2002, p.242) afirma: 

 

O combate à pobreza no Brasil passa necessariamente pela 
manutenção da criança e do jovem negro na escola. Mas em uma 
escola de qualidade que consiga transmitir, sem mistificação e de 
forma mais equânime para todos, a contribuição de cada raça, de cada 
etnia na formação sociocultural brasileira. A construção de um tal 
processo escolar depende de uma política educacional que considere, 
entre outras, duas condições básicas: a inclusão imediata dos jovens 
negros nas universidades por meio de programas de ação afirmativa e 
a reformulação curricular da formação de professores a partir de 
parâmetros multiculturais. Dessa forma acredito que o combate ao 
racismo institucional e às discriminações inscritas em nossas relações 
sociais terão maior eficácia. 

 

No racismo institucional, por exemplo, é comum a presença do mito da igualdade 

racial. Na atualidade virou modismo incluir um(a) negro(a) num determinado grupo ou 

empresa como forma de dizer “aqui promovemos a inclusão racial”, quando na realidade 

insere-se um. A sociedade, então, passa a acreditar na igualdade, que não é real.  

O mito citado, segundo Carneiro (1994), é a representação de fatos ou personagens 

reais que, repetidos constantemente, levam a uma interpretação falsa de um momento 

histórico ou de um grupo. E o mito induz a acreditar numa realidade que não é verdadeira.  

Sobre as ações de preconceito e discriminação racial, decisivas no campo das 

desigualdades, é importante sinalizar que, de certa forma, têm contribuído para as 

disparidades entre a cultura branca e negra, e esse processo pode causar malefícios quando 
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põe em evidência apenas uma cultura como modelo a ser seguido. Pode causar várias reações 

na vida do indivíduo, sejam elas sociais, culturais3, políticas, econômicas ou educacionais.   

Antes de continuar com a exposição sobre a dinâmica do preconceito e da 

discriminação racial, é necessário tecer algumas considerações sobre a palavra cultura, 

especificamente a negra, que é o fio condutor das reflexões deste estudo. Apesar de não se 

referir especificamente aos (as) negros(as), Paulo Freire (1976), por exemplo, já dizia que a 

cultura é algo criado pelo homem, podendo ser tanto uma poesia como uma frase de 

saudação; a cultura consiste em recriar. O homem pode fazê-lo porque tem uma consciência 

capaz de captar o mundo e transformá-lo. 

A cultura, seja ela na educação ou nas ciências sociais, é mais do que um conceito 

acadêmico. Ela diz respeito às vivências concretas dos sujeitos, à variabilidade de formas de 

conceber o mundo, às particularidades e semelhanças construídas pelos seres humanos ao 

longo do processo histórico e social (GOMES, 2003, p.75). 

A cultura negra, por sua vez, ainda de acordo com as colocações da Nilma Lino 

Gomes (2003), se refere à consciência cultural, à estética, à corporeidade, à musicalidade, à 

religiosidade, à vivência da negritude, marcadas por um processo de africanidade e recriação 

cultural que destaca os aspectos relevantes da sua história e de sua ancestralidade. A cultura 

negra deve possibilitar a construção da identidade. Enquanto a escola desconsidera esses 

aspectos, ela tende a essencializar a cultura negra e, por conseguinte, a submete a um processo 

de cristalização ou de folclorização. 

No campo específico da educação, a autora conclui que se deve considerar a 

consciência cultural dos(as) negros(as), sendo que atentar para o uso autorreflexivo dessa 

cultura pelos sujeitos significa compreender como as pessoas negras constroem, vivem e 

reinventam suas tradições culturais de matrizes africanas na vida cotidiana.  

Quando Gomes (2003) alerta sobre a necessidade de considerar o processo de 

recriação da cultura negra na educação, ela abre espaço para ampliarmos essa importante 

discussão. A cultura negra é ampla, são diversas as formas de manifestação – podemos 

acrescentar nessa relação a alimentação, a dialética, as formas de se relacionar e de se expor 

socialmente.  

 

                                                 
3 Quando acontece encontro entre culturas, as atitudes preconceituosas em relação à outra podem ser 
interpretadas como uma defesa global de uma sociedade contra qualquer intrusão estrangeira ressentida como 
uma ameaça. (MUNANGA, 2005-2006) 
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O despertar da consciência cultural – ou seja, da vivência, da musicalidade e das 

formas próprias de se colocar no mundo – apontado por Gomes (2003) é um dos primeiros 

meios para se combater as ações de preconceito e discriminação racial. Agora, em se tratando 

de Brasil, o problema maior não está na manifestação desses costumes e saberes culturais, 

pois isso já ocorre, mesmo sem algumas pessoas perceberem que estão executando um modo 

próprio de ser. O problema maior está no não reconhecimento dessas manifestações por parte 

da sociedade. O desafio é fazer com que a sociedade visualize essas manifestações como 

importantes para a amenização dos conflitos étnico-raciais. 

  O fio condutor do combate ao preconceito e discriminação racial passa 

necessariamente pelo reconhecimento social da cultura negra. Reconhecer essa cultura não 

significa apenas dizer “Lá eles realizam missa afro”; reconhecer essa cultura significa 

compreender que “lá existe missa afro e também um processo importante que viabiliza a 

preservação de uma tradição indispensável para o processo de constituição e evolução da 

sociedade brasileira”. 

Para Myers (1999, p.399): 

 

Preconceito é um julgamento prévio, é uma atitude injustificável e em 
geral negativa em relação a um grupo, na maioria das vezes, com 
grupos culturais étnicos ou sexuais. O preconceito é uma mistura de 
concessões muitas vezes generalizada e chamada estereotípicas, 
influenciam na maneira de interpretarmos o evento.  

 

Se o preconceito é apresentado pelo autor como um julgamento prévio, a 

discriminação pode ser vista como consequência do ato, situação em que se deixa o indivíduo 

de lado, ou seja, ele não é inserido ou, se está inserido, é excluído de um grupo, de uma vaga 

de emprego, de um determinado estabelecimento, entre outros. A discriminação racial 

permanece veladamente ou explicitamente viva na mente de algumas pessoas como forma de 

manutenção da ordem social escravista. 

No campo específico das relações raciais, Munanga e Gomes (2006) definem 

preconceito racial como um julgamento negativo e prévio que os membros de uma raça, de 

uma etnia, de um grupo, de uma religião ou mesmo de indivíduos constroem em relação ao 

outro; é um conceito ou opinião que se forma antecipadamente. Essa ação configura-se como 

uma das maiores “heranças” da escravidão, pois na atualidade ela permanece, mas modificada 

conforme as novas gerações. O pré-julgamento desencadeia prejuízos significativos na vida 

de pessoas, tanto do ponto de vista psicossocial como cultural e econômico.  
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O grande problema do preconceito é a maneira como é entendido socialmente. 

Muitos o veem como um não problema4, já outros realizam a ação discriminatória e justificam 

o ato como lúdico, “mera brincadeira”. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) (2007) também identificaram a relação entre o racismo e a ludicidade em 

pesquisa realizada no âmbito escolar. Nesse estudo foi constatado que os participantes 

negaram práticas racistas nas escolas, como, por exemplo, os xingamentos, a depreciação do 

cabelo e outras características; assim como apelidos de cunho racista são justificados, 

inclusive pelos professores, como simples “brincadeiras”.5 

O resultado desse estudo retrata a mudança de estratégia de “ataque”, já que 

antigamente esse tratamento era configurado pela violência, maus tratos físicos e tortura 

psicológica. Porém, na contemporaneidade manteve-se a violência psicológica e abriu-se 

espaço para o humor e o lúdico; e esse contexto pode estar funcionando como ferramenta da 

discriminação. 

Assim, as situações de preconceito e discriminação enfrentadas pelos(as) negros(as) 

na sociedade brasileira vêm sendo discutidas (do ponto de vista legal) em alguns setores. 

Recentemente, por exemplo, no campo da educação, após inúmeras reivindicações de 

militantes raciais e sociais, tivemos o reconhecimento jurídico da inclusão desse público no 

ensino superior – as cotas raciais nas universidades são constitucionais. Pode não resolver o 

problema das desigualdades raciais, mas abrirá espaço para os(as) negros(as) aparecerem 

como também integrantes do avanço científico e acadêmico do país. 

 

 

1.1 A COR DA PELE NEGRA E A DIFÍCIL ARTE DE DISCUTIR O PRECONCEITO 

RACIAL 

 

 

O Brasil alcançou credibilidade nacional e internacional e, aos poucos, foi se 

tornando uma das maiores economias do mundo. Contudo, os problemas sociais cresceram 

junto com o desenvolvimento e as injustiças inter-raciais foram se consolidando. Diante desse 

                                                 
4 Esse “não problema” será debatido no capítulo IV. 
5 A pesquisa sobre as relações raciais foi realizada em 25 escolas de ensino fundamental e médio, sendo cinco 
por capital (São Paulo, Brasília, Salvador, Porto Alegre e Belém), e foram ouvidas 500 pessoas (crianças e 
jovens alunos, professores, diretores e pais) em grupos focais e 132 em entrevistas individuais. A maioria dos 
entrevistados negou que existissem diferenças no desempenho escolar entre negros(as) e brancos(as). 
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cenário, fica uma questão: o que impede a igualdade de oportunidades é a cor da pele ou a 

posição social da pessoa?   

As pesquisas mostram que, em 10 anos (1996-2006), a taxa de analfabetismo de 

pretos e pardos é mais que o dobro da dos brancos, e no mercado de trabalho os brancos 

ganham em média 40% mais do que pretos ou pardos com mesma escolaridade (BRASIL, 

2007). Portanto, na atualidade, a cor da pele negra continua sendo usada como meio de 

exclusão. Contudo, a violência física escravocrata deu espaço para outras violências, entre 

elas a psicológica e moral.   

No aspecto infantil: 

 

A não percepção do racismo por parte das crianças também está 
ligado à estratégia de democracia racial brasileira, que nega a 
existência do problema. A ausência do debate social condiciona uma 
visão limitada do preconceito por parte do grupo familiar, impedindo 
a criança de formar uma visão crítica sobre o problema. Têm-se a 
idéia de que não existe o racismo, principalmente por parte dos 
professores, por isso não se fala dele. (CAVALLEIRO, 2007, p.33) 

 

No processo de desenvolvimento do nosso país, muitos negros(as) conseguiram sair 

da posição de subordinado e passaram a adquirir renda, montar negócios, chegando às classes 

sociais abastadas6. Porém, muitos deles, principalmente jogadores de futebol, artistas e 

empresários, ainda são barrados em determinados espaços e vítimas de brincadeiras e 

descrédito moral. Ou seja, por mais que tenham alcançado status financeiro, o fenótipo ainda 

funciona como ferramenta de exclusão. Todavia, na maior parte das vezes, o negro continua a 

ser “pobre”, a se concentrar em ocupações mal remuneradas, de pouco ou nenhum prestígio, a 

fornecer ralas elites, mais ou menos isoladas e fechadas, como no passado (FERNANDES, 

2008, p.189). 

Se analisarmos minuciosamente a dinâmica do apartheid racial do cotidiano, 

principalmente das grandes metrópoles, veremos que a pessoa considerada socialmente 

“branca” ou “morena” não sofrerá as mesmas discriminações a que está sujeito o negro. 

Então, a pele ainda continua sendo um fator determinante nas relações de trabalho, educação e 

sociedade. O genótipo precisa ser considerado, porém, em muitas situações, o fenótipo é mais 

evidenciado. Ao abordar o assunto, Bee (1997) define o fenótipo como características 

externas observadas no indivíduo, diferentemente do genótipo, que é o conjunto específico de 

instruções contidas nos genes de cada sujeito. 

                                                 
6 Referência às classes sociais A e B, grupos com maior poder aquisitivo do país. 
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O processo de preconceito e discriminação racial devido à cor da pele foi um dos 

grandes fatores a dificultar o desenvolvimento da comunidade negra no Brasil. Entretanto, 

após a ação de diversos militantes, as reivindicações a esse respeito chegaram ao Congresso e 

o ato discriminatório passou a ser considerado crime. 

Na atualidade existem diversos documentos de combate ao racismo, entre eles o 

Código Penal, art. 140, parágrafo 3º - injúria discriminatória; Lei 7.716/89 - crime de racismo; 

Lei 7.347/85 - ação civil pública; Lei 9.455/97 - lei contra a tortura; a Lei 10.639/03 -

obrigatoriedade da inclusão da História da África e da Cultura Afro- Brasileira no currículo 

escolar das escolas públicas e particulares de educação; o parecer 03/2004, de março de 2004, 

do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, que aprova o projeto de resolução das 

diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Código Civil, arts. 927 a 954 - danos morais; 

Constituição Federal, art. 5º, LXXIOIII (MUNANGA, GOMES, 2006, p.185). 

Desse modo, pode-se considerar que, juridicamente, a discriminação racial é 

reconhecida apenas como um crime contra a pessoa, e não como um ato injusto, desumano e 

desrespeitador. Assim, a pessoa não discrimina porque pode ser presa; se não houvesse uma 

lei que a condenasse, então, o reconhecimento do malefício da ação perderia tal validade. 

Se formos observar a mesma discriminação do ponto de vista social, veremos que a 

“ação preconceituosa é tida ainda como inexistente”, porque é considerada por muitos como 

um não problema. Prolifera-se a crença de que vivemos num país de harmonia, de mistura, na 

pátria de todas as cores, de todas as raças, do bom futebol, do samba e de mulheres bonitas. 

Em muitas situações a ação discriminatória é encapsulada espontaneamente no parentesco – 

“minha bisavó era negra, não tenho porque ser preconceituosa”, bem como no argumento da 

igualdade racial – “somos todos iguais”.  

A televisão aberta, por exemplo, é uma grande reforçadora do mito da igualdade. 

Nela podemos visualizar um(a) negro(a) inserido num programa de auditório como 

dançarino(a), enquanto no mesmo palco é visto mais que o dobro de não negros(as). Se 

formos analisar a proporção de audiência que esse veículo de comunicação alcança, podemos 

imaginar que as pessoas que assistem em casa acabam fixando a ideia de que o racismo é algo 

do passado, de que os(as) negros(as) estão sendo incluídos; esse discurso é socializado nos 

encontros informais do dia a dia. Na realidade, no entanto, não há um processo de inclusão e 

proliferação de igualdade, pelo contrário, o processo de monopolização da estética é mantido 

e os(as) negros(as) continuam sendo sub-representados em solo brasileiro.   
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Para Witter e Lomônaco (1987), muitas pessoas tendem a avaliar a realidade social 

de acordo com o que veem na televisão, e o que veem representa geralmente o retrato 

distorcido da realidade. Quando se avalia a realidade de acordo com o que dizem ser correto, 

deixam-se de lado a própria cultura, os próprios modelos individuais e coletivos.  

A “cegueira” social diante dos modelos pré-fixados como ideais pode remeter a 

sociedade a uma passividade. Para se parecerem com o que é veiculado, as pessoas tendem a 

se interessar por transformações; e, nesse contexto, quando alguém questiona esse sistema, 

logo é taxado de melancólico, com crise existencial. 

A sociedade brasileira precisa pôr em pauta esse assunto. Promover reflexões em 

torno da necessidade da igualdade racial é um dos primeiros passos desse debate. Nesse 

sentido, é importante que o(a) leitor(a) entenda que, quando este estudo fala em igualdade, 

não se refere ao aspecto fisionômico, estético e corporal, pois essa é uma característica natural 

do ser; quando fala em necessidade de igualdade, a intenção é apontar a urgência da discussão 

acerca de políticas que favoreçam a igualdade de oportunidades, o que é bem diferente. 

A ausência de reflexão sobre o papel da sociedade nas desigualdades raciais é uma 

forma de reiterar persistentemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem um 

problema exclusivamente do negro, só ele é estudado, dissecado e problematizado. O que não 

é condizente com os reflexos sociais do cotidiano.  

 

Deixar de atribuir também à pessoa branca responsabilidade pelas 
discussões relacionadas às questões raciais é evitar discutir 
privilégios. Mesmo em situação de pobreza o branco tem o privilégio 
simbólico da brancura. Assim, dilui-se o debate sobre raça no campo 
das generalizações, focando apenas a classe social. (BENTO, 2002, 
p.26-7) 

 

Não só no campo das relações raciais, mas em todas as situações que a integridade 

humana seja ofendida, deve haver integração e união de todos para sanar a problemática. 

Discutir a concessão de privilégios é um dos primeiros passos para chegarmos numa situação 

de igualdade, e, para que isso ocorra, é indispensável a atribuição de responsabilidades. 

Conhecer os meios que estimulam as pessoas a discriminar é um ponto a ser discutido. 

Contudo, o debate exige outras ações, entre elas o estabelecimento de projetos que contribuam 

para promover a sensibilidade das pessoas, o que não significa ter pena, e sim reconhecimento 

social de que o racismo é um ato desumano e causador de inúmeras consequências 

psicossociais. 
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A esse respeito: “Devem-se conhecer os mecanismos que tornam os homens capazes 

de discriminar. Uma forma é mostrar esses mecanismos e promover a consciência desses 

atos.” (SANTOS, 2001, p.64) 

Munanga e Gomes (2006) entendem que o racismo no Brasil se dá de um modo 

diferente daquele observado em outros contextos, alicerçado em uma constante contradição. 

As pesquisas mostram a sua existência, e a sociedade não aceita que tal realidade exista. 

Dessa forma, quanto mais a sociedade e a escola negam a existência do racismo em nosso 

país, mais ele se propaga e invade as mentalidades, as subjetividades e as condições sociais e 

educacionais dos negros(as). 

A mesma chamada social para discussão desse assunto deve ser feita na instituição 

escolar. É nesse espaço que está inserida a criança em formação psíquica, da personalidade, 

dos valores etc.  

Castilho (2008) ressalta que, quando o negro entra na escola, geralmente seu ingresso 

é tardio. No que se refere 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. A 

partir desses dados, torna-se explícito 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.  Tanto no acesso como na permanência a 

comunidade negra continua passando por inúmeras adversidades, entre elas o preconceito e a 

discriminação.  

Nos últimos anos, os governos vêm tentando melhorar o reconhecimento dos(as) 

negros(as) na sociedade. Criaram-se leis de contenção, eventos, secretarias e ministérios para 

tratar o assunto. As escolas que até então tratavam as questões raciais com pontualidade 

tiveram de se adequar às obrigações postas pelo artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e pela Lei 10.639/2003, que estabelece a inclusão no currículo da 

educação para as relações étnico-raciais por meio da disciplina “História e Cultura Afro-

Brasileira e africana”, a qual, apesar de desconhecida por muitos docentes, foi considerada um 

grande avanço.  

De modo geral, a resistência social em aceitar a cor da pele negra e, 

consequentemente, a dificuldade em discutir o preconceito racial acabam sendo grandes 

desafios da atualidade. Não basta termos reconhecimento jurídico do racismo, é preciso que 

todos participem desse debate, pois, uma vez plantada a semente da desigualdade, poderemos 

colher frutos da revolta e proliferação da miserabilidade. 



25 
 

CAPÍTULO II – QUILOMBOS: SEUS REMANESCENTES E SUAS ESCOLAS 

 

 

Uma das propostas desta pesquisa é compreender a relação entre a instituição escolar 

e as questões culturais do negro quilombola. Para chegarmos ao núcleo dessa proposta, é 

preciso antes apresentar alguns conceitos básicos, como quilombo, remanescentes e escolas.  

Os conceitos de quilombo variam. Apesar de órgãos governamentais apresentarem 

conceito bem genérico do termo, alguns autores introduzem aspectos importantíssimos, que 

vão além do olhar puramente territorialista.  

 

A palavra kilombo é originária da língua banto umbundo, falada pelo 
povo ovimbundo, que se refere a um tipo de instituição sociopolítica 
militar conhecida na África Central, mais especificamente na área 
formada pela atual República Democrática do Congo (antiga Zaire) e 
Angola. Apesar de ser um termo umbundo, constitui-se em um 
agrupamento militar composto pelos jaga ou imbangala (de angola) e 
os lunda (de Zaire) no século XVI. (MUNANGA, GOMES, 2006, 
p.71) 

 

Ainda segundo Munanga e Gomes (2006), na África a palavra quilombo se refere a 

associação de homens aberta a todos. Os membros eram submetidos a rituais de iniciação que 

os integravam como coguerreiros num regime de super-homens invulneráveis às armas 

inimigas. Para eles, existem muitas semelhanças entre o quilombo africano e o brasileiro, que 

foram formados mais ou menos na mesma época. Os quilombos brasileiros podem ser 

considerados inspiração africana, uma estrutura na qual se concentravam todos os tipos de 

oprimidos. 

Os autores recontam que inúmeros quilombos foram constituídos no século XIX, 

principalmente nas décadas finais do período escravista. Seus habitantes eram chamados de 

quilombolas, mocambeiros ou calhambolas e foram seguidos pelos senhores de escravos e 

pelo aparato militar colonial e imperial. Muitos conseguiram sobreviver, sobretudo aqueles 

que se refugiaram em áreas estratégicas e de maior isolamento, bem como os que mantiveram 

alianças com povos indígenas, brancos pobres e demais excluídos. 

Quanto à extensão do quilombo, os autores ressaltam que variava muito. O quilombo 

de Ambrósio, por exemplo, em Minas Gerais, comportava centenas de habitantes e foi 

destruído em 1746; o quilombo Grande Mineiro continha mais de mil pessoas quando foi 

atacado em 1759. Entretanto, o maior de todos foi Palmares, em Alagoas, que não era apenas 

um, mas uma série de doze ou mais quilombos – abrigaram-se ali entre 20 e 30 mil pessoas. 
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A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR 

(BRASIL, 2004) concorda com K. Munanga e Nilma Lino Gomes (2006) no que se refere ao 

quilombo mais antigo: o Quilombo dos Palmares. Contudo, divergem quanto ao aspecto 

populacional: a Secretaria aponta que ele chegou a abrigar mais de 50 mil escravos, foi 

iniciado por Zumbi, durou 100 anos e foi destruído em 1665 por Domingos Jorge Velho, um 

bandeirante que tinha sido contratado pela corte para assolar o quilombo. Zumbi liderou 

Palmares nos anos de 1600. (BRASIL, 2004) 

Sua formação deu-se em decorrência das fugas de escravos das garras dos famosos 

capitães-do-mato. Assim, nesse novo local de vivência, a cultura africana era cultivada por 

meio de danças e alimentação típica. Pesquisas indicam que Palmares permaneceu até 1710. 

O quilombo é visto por alguns especialistas como uma das maiores organizações 

civis do século XVI, pois foi um dos grandes regimes de resistência já registrados. Os 

quilombos contribuíram para a nova face brasileira, porém, a função social dessa organização 

é pouco sinalizada nas escolas públicas.  

Na contemporaneidade a palavra “quilombo” ainda é desconhecida por muitas 

pessoas – quando alguém a pronuncia, logo surge o estranhamento. Muitos professores 

abordam a história dos quilombos em sala de aula apenas pontualmente. Por mais que haja 

socialização dessa importante luta civil, são poucos os docentes que aprofundam os debates, 

ou seja, não são feitas comparações, discussões sobre demandas históricas e a situação atual 

da população negra no Brasil, como se a historicidade não se refletisse nas ações de 

desigualdade na contemporaneidade.  

Para Munanga (2005-2006), o conceito de quilombo no Brasil contemporâneo tem 

sido retomado a partir da aprovação do artigo 68 do Ato dos Dispositivos Constitucionais 

Transitórios Federais7 de 1988, que institui o direito a terras reconhecidas, devendo o Estado 

emitir-lhes os títulos respectivos. Os estudos e pesquisas históricos e antropológicos 

realizados nas comunidades negras contemporâneas mostram que as terras ocupadas pelas 

comunidades têm origens diversas, tais como doações feitas por antigos proprietários aos seus 

escravizados, entre outras. 

O acesso à terra, uma das bandeiras levantadas pelos quilombolas do século XVI, 

sempre foi um dos grandes desafios dos povos em debate. Com base em dados do programa 

Brasil Quilombola, do Governo Federal, pode-se dizer que a terra é o elemento fundamental e 

que singulariza o modo de viver e produzir das comunidades quilombolas. Ancestralidade, 

                                                 
7 A questão quilombola também está legitimada na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), no Decreto nº 4.887/2003, na Instrução Normativa n° 49 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma. 
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resistência, memória, presente e futuro sintetizam os bens naturais como fonte garantidora de 

sua reprodução física, social e econômica. 

Muitos enxergam quilombo como um espaço territorial apenas; entretanto, a 

aglomeração de pessoas nesses locais representou e representa um meio de resistência e 

manutenção de tradições, valores, costumes e saberes. Para Lisângela Nascimento (2006), o 

quilombo era o espaço social que representava a manifestação da luta contra as condições de 

vida precária. Mas, para chegar a essa condição ideológica, passou por inúmeros desafios na 

luta pela liberdade, que nem sempre era acompanhada de passividade. Nesse caminho 

ocorreram muitas mortes e violência. 

Em relação ao quilombo como instituição no período colonial e imperial no Brasil, 

Beatriz Nascimento (2008) conta que a primeira referência a quilombo em documento oficial 

português data de 1559, mas somente em 02 de dezembro de 1740 as autoridades portuguesas 

definiram ao seu modo o significado de quilombo.  No período entre 1559 e 18358, o 

quilombo era chamado de “perigo negro”, em função também das guerras que aconteciam nos 

Estados da Bahia e Maranhão. 

Ainda conforme Beatriz Nascimento (2008), no final do século XIX o quilombo 

recebeu o significado de instrumento ideológico contra as formas de opressão. Sua mística 

alimentava o sonho de liberdade de milhares de africanos e seus descendentes escravizados 

em plantações em São Paulo.  O surgimento do Quilombo de Jabaquara é definido pela autora 

como exemplo; os(as) negros(as) fugidos das fazendas paulistas migraram para Santos em 

busca do quilombo apregoado pelos seguidores de Antonio Bento. 

A autora conclui que o quilombo adquire papel ideológico e fornece material para a 

ficção participativa, como no caso da primeira atuação do Teatro Experimental do Negro, em 

1944, quando colaborou na encenação da peça Palmares. O mesmo fenômeno se repetiu mais 

tarde, na peça Arena Canta Zumbi.  

Na década de 1930 havia a Frente Negra Brasileira.9 O Teatro Experimental do 

Negro surgiu na década de 1940 e organizou uma série de congressos e conferências do negro 

brasileiro no Rio de Janeiro e em São Paulo: o Comitê Democrático Afro-Brasileiro em 1944, 

o Museu da Arte Negra, entre outros. O memorial Zumbi estabeleceu como metas o 

                                                 
8 Período apontado pela autora, em que quilombos eram anexados ao Código de Processo Penal como 
valhacoutos ou locais de refugio de bandidos. 
9 Conforme aponta Munanga e Gomes (2006), a Frente Negra Brasileira foi uma entidade extremamente 
representativa dos desejos e aspirações da população negra da década de 30. Ela desempenhou, na história do 
negro brasileiro, um papel que o Estado não assumiu: ofereceu escolas, assistência na área da saúde e social, e 
teve uma atuação política muito marcante. 
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tombamento e a desapropriação das terras da Serra da Barriga, trabalho alcançado devido a 

ações de alguns deputados brasileiros.  

Diante das colocações das autoras, é possível refletir sobre as leituras que são feitas 

atualmente sobre a liberdade da comunidade negra, pois existe uma grande diferença entre a 

ideia de liberdade propagada pela comunidade internacional e aquela defendida pelos 

quilombolas. Os países desenvolvidos tinham um interesse econômico; o trabalho gratuito já 

não era mais aceito, visto que havia necessidade de movimentar a economia nas comunidades 

quilombolas. O peso da liberdade estava no aspecto moral, ideológico, de luta, num contexto, 

muitas vezes, marcado por violência e criminalidade. Essa condição de direitos humanos mais 

tarde ganhou formalidade, especialmente na Constituição da República Federativa do Brasil.  

Em síntese, podemos entender que nesse processo os povos negros enfrentaram 

inúmeras adversidades, sejam elas no campo social, político, econômico, cultural ou 

educacional – campo este que constitui uma de nossas linhas de discussão. A educação, por 

exemplo, esteve longe dos escravos, foi negada a muitas crianças quilombolas. Quando não 

era negada, era implantada conforme um modelo europeu, totalmente descontextualizado em 

relação à realidade dos alunos.  

Nas últimas décadas o movimento negro tem demonstrado descontentamento com os 

métodos de ensino ainda mantidos nos currículos escolares, e por isso foram surgindo 

reflexões nas escolas sobre diversidade. As escolas inseridas em comunidades remanescentes 

de quilombos foram desenvolvidas com esse propósito, mas ainda não se adequaram ao fio 

condutor de sua implantação.   

Assim, esta pequena síntese faz-se necessária para destacar a importância da palavra 

quilombo neste trabalho e, consequentemente, para introduzir nossa próxima discussão, a 

respeito dos remanescentes e das escolas quilombolas. 

 

 

2.1 REMANESCENTES DE QUILOMBOS E SUAS ESCOLAS 

 

 

Enquanto grande parte da sociedade brasileira desconhece o termo quilombo, outra 

parcela se esforça para entender o que restou do povo quilombola, ou seja, não se sabe onde 

estão e como vivem as comunidades remanescentes de quilombos na atualidade.  

De acordo com Santos et. al. (2008), até o ano de 2008 existiam no Brasil 2.847 

comunidades remanescentes de quilombos, sendo que a maior parte delas localiza-se na 
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região nordeste (1.724 comunidades). A região sudeste fica em segundo lugar, com 550 

comunidades. Já no estado de São Paulo agrupam-se 85, e desse total aproximadamente 32 

encontram-se instaladas no Vale do Ribeira, interior do estado, região onde a presente 

pesquisa foi realizada.  

Do ponto de vista da terra, o Programa Brasil Quilombola (BRASIL, 2004) considera 

remanescentes das comunidades dos quilombos um conjunto de pessoas, segundo critérios de 

autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotadas de relações territoriais. Essa definição 

do Programa, no entanto, não atende o que há de mais profundo na cultura quilombola: ser 

quilombola não se restringe ao acesso à terra, pelo contrário, se identificar como 

remanescente significa manter uma tradição, costumes, saberes populares, culturais, ou seja, 

preservar os valores construídos sócio-historicamente pelos antepassados.  

Atualmente, a definição mais comum de remanescentes de quilombos é: 

 

[...] uma comunidade negra do campo habitada por descendentes de 
africanos escravizados, com laços de parentesco, que vivem da 
agricultura de subsistência, em terra doada, comprada ou secularmente 
ocupada por seus antepassados, os quais mantêm suas tradições 
culturais e as vivenciam no presente, como suas histórias e seu código 
de ética, que são transmitidos oralmente de geração a geração. 
(SILVA, 2011) 

 

Quanto ao processo administrativo de regularização fundiária, o Programa Brasil 

Quilombola ressalta que pressupõe várias etapas. A princípio, faz-se a abertura do processo no 

âmbito do INCRA, devidamente autuado, protocolado e numerado. A etapa subsequente do 

processo é a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID; trata-se 

de um relatório técnico produzido por uma equipe multidisciplinar junto aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos. Esse relatório aborda informações socioeconômicas, 

geográficas, históricas e antropológicas do local. O Comitê de Decisão Regional (CDR), 

então, faz o julgamento do RTID; assim, continua o processo até a publicação na prefeitura.   

No Vale do Ribeira - Estado de São Paulo existem várias comunidades à espera da 

concretização desse processo de reconhecimento. Nesse intervalo os habitantes das 

comunidades continuam sub-representados, trabalham como empregados de grandes 

fazendeiros, principalmente nas plantações de arroz, palmito-pupunha e banana. 

Por outro lado, houve nos últimos anos muitas cobranças das comunidades no 

sentido de acelerar os processos. Uma vez identificados como remanescentes, os moradores 

procuram seus direitos, e uma das reivindicações da Coordenação Nacional das Comunidades 
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Remanescentes de Quilombos, representada por Edenildo Rodrigues, da comunidade de 

Ivaporunduva, Eldorado - SP, é fortalecer a educação quilombola. Esse fortalecimento, 

segundo o coordenador, se resume à elaboração de documentos junto ao Departamento 

Municipal de Educação a fim de incentivar as escolas locais a desenvolver atividades com 

foco também nas questões raciais.10 

 

 

2.2 AS ESCOLAS QUILOMBOLAS NUM CONTEXTO NACIONAL 

 

 

A escola instalada em comunidade remanescente de quilombo pode ser vista como 

uma conquista da sociedade brasileira. Por isso, é importante que aumentemos a cada dia as 

reflexões sobre o reconhecimento da escola quilombola como espaço de valores, de 

identidade e de pertença. Porém, antes de adentrarmos o contexto das escolas quilombolas, é 

interessante sinalizar que o acesso à escola de um modo geral é considerado, atualmente, um 

dos grandes desafios enfrentados pela comunidade negra no Brasil. 

A educação passa por um momento de muita atenção; em todos os setores da 

sociedade brasileira emerge algum debate sobre esse tema. Na realidade, essa discussão 

sempre existiu, mas nos últimos anos a manifestação social acerca do tema tem surgido com 

mais nitidez, o que é bom.  

Como sabemos, o acesso à escolarização sempre foi restrito. Até algumas décadas 

atrás, o(a) negro(a) não tinha direito à escola, pois o universo do conhecimento era privilégio 

apenas de um povo determinado superior. Contudo, aos poucos, essa realidade vem sendo 

remodelada e, com a criação da Constituição Federal e as cobranças por parte dos 

movimentos antirracistas, a população negra passou a ser inserida, gradativamente, nos 

incisos jurídicos, sociais e educacionais. Apesar de o racismo permanecer veladamente na 

mentalidade de muitos brasileiros, ocorreram avanços, e um deles foi o reconhecimento 

desses sujeitos como cidadãos dignos de cidadania. 

É com base no reconhecimento da educação como instrumento de transformação, de 

liberdade e cidadania que muitos remanescentes de quilombos clamam por uma educação 

democrática, que considere todas as culturas, e a escola quilombola vem com esse propósito.  

                                                 
10 Reunião realizada na comunidade remanescente de Quilombo de Ivaporunduva em novembro de 2011. 
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Sobre esse aspecto histórico, Castilho (2008, apud MENESES, 1992; FONSECA, 

2002) aponta que, no fim do século XIX, o escravo era legalmente proibido pela legislação de 

frequentar a escola. Foi somente após a Lei do Ventre Livre, promulgada em 1871, que o 

Estado manifestou alguma preocupação com a escolarização das crianças nascidas a partir de 

então. A preocupação se ancorava em princípios preconceituosos, e a educação pretendida era 

voltada 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.  

A partir do reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos, processo 

que ocorreu no Vale do Ribeira com mais frequência no ano de 2006, sentiu-se a necessidade 

de valorizar a cultura local, desenvolver ações pedagógicas ligadas à cultura quilombola. 

Assim, começaram a surgir as escolas quilombolas. 

No campo escolar, o currículo implantado nessas escolas instaladas em áreas 

quilombolas nem sempre é adequado à realidade do povo remanescente. Porém, a partir de 

reivindicações das comunidades e de movimentos sociais e raciais, aos poucos algumas 

escolas do país vêm se adequando à cultura dos alunos. 

As escolas em áreas remanescentes de quilombos ainda utilizam material didático 

descontextualizado da realidade dos estudantes e de suas famílias. Fazem-se necessárias 

políticas públicas em educação que garantam o direito à educação, à memória, à história e à 

diversidade sociocultural dessas comunidades. A educação quilombola precisa ser 

contemplada pelas políticas educacionais universais e, também, por políticas públicas 

afirmativas. (GOMES, 2003, p.242) 

A esse respeito, algumas iniciativas foram sendo tomadas, tanto no contexto da 

sociedade civil como no âmbito da política. Temos como exemplo a atuação da Coordenação 

Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), criada em 

1996, que tem lutado pelos direitos dos quilombolas, além do Decreto nº. 4.887/2003 e da 

LDB, que garantem a essas comunidades não somente a posse de terra, mas o direito a 

serviços básicos como educação, saúde e saneamento (GOMES, 2003). 

Além das necessárias políticas de ação afirmativa no ensino superior, a instalação de 

escolas nas comunidades remanescentes de quilombos no Brasil representa grande conquista, 

apesar de existir ainda larga desigualdade na educação entre negros(as) e brancos(as). A 

presença de escolas quilombolas possibilita o acompanhamento comunitário e familiar dos 

educandos, além de prolongar os laços culturais dessa demanda. Todavia, muitas questões 
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precisam ser discutidas, principalmente no âmbito da melhoria da infraestrutura, os projetos 

políticos pedagógicos e a valorização da cultura local. 

As instituições devem oferecer um currículo diferenciado, no qual se valorize e 

retrate para os alunos a verdadeira história dos(as) negros(as) brasileiros(as) sem ocultar fatos, 

como é feito no currículo tradicional. Esse modelo de educação deve abarcar o fortalecimento 

da identidade e a valorização cultural, contemplando, evidentemente, a formação dos 

educandos também para a vida acadêmica. (NASCIMENTO, 2006 apud SILVA, 2011) 

De acordo com o MEC (BRASIL, 2007), há 1.253 escolas localizadas em áreas 

remanescentes de quilombos, sendo que a maior parte delas se concentra no Estado da Bahia. 

O debate sobre essa questão educacional quilombola é amplo. O Ministério da Educação tem 

trabalhado para suprir as reivindicações de grupos militantes e outras organizações em prol da 

educação para a diversidade e relações étnicas raciais. Entretanto, tem realizado poucas ações 

concretas em prol dessas manifestações.  

O Ministério, por meio de seu portal, também reconhece que ainda há inúmeros 

desafios a serem vencidos, pois as unidades educacionais estão longe das residências dos 

alunos e as condições de estrutura são precárias, geralmente construídas de palha ou de pau-a-

pique. Há escassez de água potável e as instalações sanitárias são inadequadas. Muitos 

professores não são capacitados adequadamente e o número é insuficiente para atender à 

demanda. Em muitos casos, uma professora ministra aulas para turmas multisseriadas, e 

poucas comunidades têm unidade educacional com o ensino fundamental completo. 

Como podemos observar, existe um número significativo de escolas, mas o desafio 

maior é fazer com que todas essas instituições coloquem em prática os conteúdos de acordo 

com as especificações locais. 

Para que possamos compreender o funcionamento das escolas da região, é necessário 

antes tecer algumas considerações sobre o processo de surgimento das comunidades 

remanescentes no Vale do Ribeira, especificamente no município de Eldorado. 

Quase todos os municípios têm uma comunidade remanescente. Em Eldorado, por 

exemplo, existem muitas comunidades habitadas por descendentes de africanos escravizados, 

que vivem da agricultura de subsistência, em terra doada, comprada ou secularmente ocupada 

por seus antepassados, os quais mantêm suas tradições culturais, como suas histórias, valores, 

que são transmitidos oralmente de geração a geração (SILVA, 2011). 

A história da colonização do Vale do Ribeira e litoral começou em 1531, com 

Martim Afonso de Souza, por meio de expedições no Rio Ribeira de Iguape, em que foram 

descobertos ouros e diamantes. Essa descoberta resultou, no início, de um regime escravo na 
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região. O Rio Ribeira serviu ao tráfico de ouro e de escravos no século XVI. Inconformados 

com a condição de objetos, muitos deles se revoltaram, fugiram das garras de seus senhores, 

constituíram família e formaram as comunidades, que na atualidade são nomeadas de 

remanescentes de quilombos (DIEGUES, 2007). 

Além de Martin Afonso, outros estrangeiros, entre eles os Irmãos Pereira Veras, 

eram responsáveis pelo tráfico de negros(as) no Rio Ribeira, pela extração do ouro e pela 

criação de vilas, como a de Xiririca (palavra de origem indígena, guarani, que significa água 

corrente), que mais tarde viria a se chamar Eldorado. Esse município recebeu no século XV 

grande número de escravos, que a princípio eram usados na mineração e mais tarde 

começaram a atuar na atividade agrícola, nas plantações de arroz, que era transportado em 

canoas até o município de Iguape.  

De modo geral, Diegues (2007) ressalta que essa região é de grande diversidade 

cultural. Nela encontram-se povos indígenas como os guaranis, os caiçaras, descendentes dos 

índios, sobretudo dos carijós, colonizadores portugueses e escravos(as) negros(as), caipiras, 

além de inúmeros núcleos quilombolas, remanescentes da mão de obra escrava usada nas 

monoculturas e na mineração. A esses humanos vieram se juntar, mais tarde, outros migrantes 

europeus, como suíços, franceses, alemães, italianos, além de norte-americanos e japoneses. 

A Comissão Pró-Índio de São Paulo confirma as asserções de Diegues (2007) ao 

afirmar que as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira surgiram a partir de expedições 

escravocratas, e que foram formadas por ex-escravos libertos dessa condição em função do 

declínio da atividade mineradora. Segundo a Comissão, durante os séculos XVIII e XIX, 

existiam no Vale do Ribeira negros(as) livres e pequenos agricultores de suas próprias terras, 

e negros(as) escravos (as) trabalhando nas fazendas dos grandes senhores. Com a abolição da 

escravatura, os antigos escravos também permaneceram na região, ocupando terras 

desvalorizadas com o fim da mineração ou formando comunidades em terras doadas pelos 

antigos senhores. 

Amparada pela Constituição Federal de 1988, pelo Movimento Nacional dos 

Atingidos por Barragens (MAB)11, pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 

(ITESP) e também por pesquisadores, ONGs e repartições públicas, a questão quilombola 

passou a fazer parte da política institucional do Brasil. (SILVA, 2011) 

                                                 
11 De acordo com Sueli Biagione, que é uma das advogadas dos quilombos em Eldorado - SP, além do 
Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens (MAB), existem outros grupos militantes, entre eles o 
MOAB, que é o Movimento dos Ameaçados de Barragens, aqueles que ainda não tiveram de sair de casa para 
construção de usinas hidroelétricas.  
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Atualmente, essas comunidades se organizam por meio de associações, cooperativas 

e produção individual por núcleo familiar. Assentadas em áreas rurais, muitas pessoas 

costumam ir à zona urbana apenas uma vez por semana, dependendo dos assuntos que 

precisam resolver, outras só vão à cidade uma vez por mês, e há aqueles que só enxergam as 

luzes urbanas semestralmente. 

Os escravos eram usados a princípio na mineração, e mais tarde na atividade 

agrícola, principalmente nas plantações de arroz. Os produtos eram transportados em canoas 

até o município de Iguape, e nesse percurso muitos(as) negros(as) fugiam de seus senhores, 

escondiam-se nas montanhas, nas cavernas subterrâneas e formavam as comunidades de 

quilombos.  

O município de Eldorado tornou-se conhecido por ter a maior caverna subterrânea do 

Estado de São Paulo (Caverna do Diabo), que servia de esconderijo para negros(as) e índios 

da região no passado. Aliás, quanto ao aspecto geográfico dessas comunidades, são afastadas 

da zona urbana, instaladas em pontos de difícil acesso, geralmente atrás de montanhas, rios e 

cavernas. 

As comunidades criaram um site para discutir questões relacionadas à cultura 

quilombola. De acordo com o portal, todas as comunidades são localizadas nas áreas rurais e 

banhadas pelo Rio Ribeira de Iguape, entre elas: 

 

- Quilombo de São Pedro: Remonta à história do ciclo minerador iniciado no século XVII, 

que se apoiou na mão de obra de homens e mulheres negros escravizados. A comunidade está 

localizada no Estado de São Paulo, na altura do km 41 da Estrada Eldorado/Iporanga, a SP-

165 Vale do Ribeira. Após atravessar de balsa o Rio Ribeira de Iguape, percorre-se 8 km em 

uma estrada de terra para se chegar à comunidade. Esta é formada por 47 famílias, em um 

total de 132 pessoas. Além da roça de arroz, milho e feijão para consumo, algumas famílias 

criam gado tanto para consumo como para venda. 

- Quilombo de Galvão: Para se chegar até essa comunidade é preciso atravessar de balsa o Rio 

Ribeira de Iguape e percorrer 2,5 km em uma estrada de terra. É formada por 33 famílias, em 

um total de 143 pessoas. Parte das famílias mantém a roça como atividade básica para a 

subsistência, plantando feijão, arroz, milho e mandioca. 

- Quilombo de Ivaporunduva: Está localizada no município de Eldorado, às margens do Rio 

Ribeira de Iguape. Composta por 80 famílias, a comunidade tem uma população de 308 

pessoas, sendo 80 crianças, 195 adultos e 33 idosos. Para o consumo e geração de renda, 
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produzem banana orgânica e artesanato, recebem estudantes para turismo, além de algumas 

pessoas que são funcionárias da prefeitura e aposentadas. 

- Quilombo de Pedro Cubas: Depois de atravessar de balsa o Rio Ribeira de Iguape, pode-se 

chegar à comunidade, que fica no município de Eldorado. Pedro Cubas é formado por 59 

famílias, totalizando 222 pessoas. Quase metade dessa população tem até 15 anos. Por volta 

de 10% tem mais de 60 anos. A grande maioria cursou as primeiras séries do Ensino 

Fundamental, disponível na escola da comunidade. O acesso ao ensino médio é dificultado 

pela distância e dificuldade de transporte. O analfabetismo atinge principalmente as pessoas 

com mais de 50 anos, que tiveram ainda menos acesso à educação que a atual geração de 

jovens. 

- Quilombo de Sapatu: Fica localizado entre as comunidades de Ivaporunduva e Pedro Cubas. 

Um dos pontos fortes da comunidade é o artesanato de palha de bananeira, com artigos como 

bolsas, tapetes, brincos etc. A comunidade fica à beira da rodovia que liga Eldorado a 

Iporanga e é composta por aproximadamente 20 famílias.  

- Quilombo de André Lopes: Comunidade também localizada à beira da rodovia que liga 

Eldorado a Iporanga, composta por aproximadamente 20 famílias. Caracteriza-se pela 

produção artesanal, com peças diversas feitas de cipó e taquara, tapetes e bolsas de palha de 

bananeira, pilões da primeira metade do século XX. 

- Quilombo Poça12: Falaremos sobre essa comunidade no último capítulo. 

 

Atualmente, a agricultura continua sendo a principal atividade econômica e  fonte de 

renda da população do Vale. Os produtos mais cultivados ali são: 

 

 
Figura 1 - Produtos cultivados no Vale do Ribeira. (ISA, 2008) 

                                                 
12 Local de realização da pesquisa em questão, que será detalhado no capítulo III. 
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Porém, as comunidades necessitam de outros meios de geração de renda. Não basta 

apenas a bananicultura, é preciso pensar em outras estratégias via assembleias de associações, 

eventos, capacitações, envolvimento dos poderes público e privado.  

Em suma, as comunidades remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira 

representam enorme espaço de aprendizagem, e as terras quilombolas, as construções 

preservadas, são vistas pelos moradores como fontes de harmonia, de identidade, de luta e 

desafios.  

 

 

2.3 PANORAMA DAS ESCOLAS QUILOMBOLAS DO MUNICÍPIO DE ELDORADO13 

 

 

Pensar em um plano de ação para trabalhar com educação quilombola pressupõe 

buscar a noção de território amplamente mencionada no campo das reflexões e, também, 

tomar a realidade concreta das salas multisseriadas como característica prevalecente no campo 

e, especificamente, nas áreas quilombolas. Essas escolhas não propõem uma prática 

acomodada a uma determinada realidade, mas uma captura de processos reais, que não são 

ideais, mas que podem fomentar uma crítica a partir do vivido (NUNES, 2006, p.157). 

A realidade das escolas remanescentes do município de Eldorado não é diferente da 

realidade de outras do país; por lá os educandos enfrentam sérios problemas de infraestrutura 

e o currículo não atende às demandas dos estudantes. No que diz respeito ao analfabetismo, 

atinge principalmente as pessoas com mais de 50 anos, que tiveram ainda menos acesso à 

educação que a atual geração de jovens. A grande maioria cursou as primeiras séries do 

Ensino Fundamental, disponível na escola da comunidade; o acesso ao ensino médio é 

dificultado pela distância e dificuldade de transporte. 

Em algumas comunidades, a maior parte das pessoas cursou apenas o ensino 

fundamental incompleto, até o 5º ano. Muitas das escolas têm da pré-escola até o 5º ano do 

Ensino Fundamental. Para frequentar as séries seguintes o aluno precisa se deslocar até outro 

bairro ou centro urbano, e muitas vezes tem de viajar 50 km para chegar à escola urbana. 

                                                 
13 Segundo dados do site criado pelas próprias comunidades do Vale do Ribeira. Cf.: QUILOMBOS DO 
RIBEIRA. Comunidades. Disponível em: <http://www.quilombosdoribeira.org.br/comunidades/1>. Acesso em: 
06 mai. 2009. Veja também: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
ITESP. Visita aos quilombos do Vale do Ribeira.12 jun. 2008. Disponível em: <http://www.itesp.sp.gov.br/br/ 
info/noticias/ntc_348.aspx>. Acesso em: 12 jun. 2008. 
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Assim, com toda essa dificuldade, o ensino superior acaba tornando-se mais difícil e distante 

dessa população.  

Quanto ao meio de transporte escolar, muitos deles são precários. Os alunos da 

comunidade de São Pedro, por exemplo, precisam caminhar 8 km até chegar à beira do Rio 

Ribeira de Iguape, o qual atravessam de balsa14 para, em seguida, embarcar no ônibus do 

outro lado da margem. 

Outro problema enfrentado pelos alunos se refere aos conteúdos didáticos das 

escolas. São materiais e métodos de ensino fora do padrão do campo, distante da realidade dos 

educandos, fazendo com que muitos passem a negar a própria identidade. Esse problema é 

agravado com a identificação docente, pois a maioria dos professores não reside nas 

comunidades – muitos vêm da zona urbana e não mantêm nenhum vínculo com os alunos. 

A mobilização de várias comunidades resultou, no ano de 2004, na implantação da 

Escola Estadual Maria Antônia Chules Princesa, localizada em área da comunidade 

quilombola André Lopes. Essa escola, a partir da sua formação, tem lutado, em parceria com 

as lideranças quilombolas, para a elaboração do seu projeto pedagógico à luz da Lei 

10.639/0315, de forma que atenda às demandas dessa população, buscando adequar o currículo 

para suprir as necessidades de autorreconhecimento e valorização dos quilombolas. (SILVA, 

2011) 

De modo geral, entendemos que um dos maiores desafios dessas escolas é convencer 

o Governo municipal a pensar numa estratégia pedagógica que contemple a realidade dos 

alunos. É preciso admitir que, nos últimos anos, houve avanços; porém, incipientes. Implantar 

um currículo diferenciado que atenda às reivindicações culturais e comunitárias dos 

educandos seria o primeiro passo para a transformação e fortalecimento da identidade dos 

remanescentes.  

Na descrição da pesquisa de campo (próxima etapa deste estudo), discutiremos mais 

essa questão no contexto escolar do Quilombo Poça. 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Até o começo da década de 1990, os transportes usados eram a canoa e animais como o cavalo. Hoje poucos 
optam pelo uso desses transportes aquático e animal. 
15 A Lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na 
Educação Básica. 
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CAPÍTULO III – O CURRÍCULO NA CONTEMPORANEIDADE QUILOMBOLA: 

UM OLHAR A PARTIR DO PONTO DE VISTA ESCOLAR E COMUNITÁRIO 

 

 

A proposta deste capítulo é apresentar minuciosamente o local em que a pesquisa foi 

realizada, bem como a caracterização geográfica, as relações estabelecidas, as políticas de 

geração de renda e outras manifestações identificadas. Serão descritas as situações 

presenciadas na instituição escolar, e assim o leitor(a) poderá compreender como ocorre o 

processo de educação no local. Ao final, espera-se contribuir para a discussão do papel do 

currículo na atualidade do campo quilombola, nas perspectivas da comunidade e da escola. 

As informações presentes neste capítulo são resultantes de um processo que incluiu: 

a) observações no cotidiano da comunidade (diálogos informais com moradores, lideranças 

comunitárias, entrevistas, visitações nas residências, locais de trabalho etc.); e b) observações 

no cotidiano escolar (diálogos com professores, entrevista e análise de materiais usados no 

plano pedagógico). 

Para se desenvolver esse trabalho, foram necessários quatro meses de levantamento 

de dados, num processo etnográfico indispensável para melhor conhecimento e caracterização 

do espaço pesquisado. 

No que diz respeito à comunidade, correspondente ao item “a” supracitado, durante a 

pesquisa procurou-se conviver com os moradores nas principais atividades do dia a dia, bem 

como observar os meios de comunicação, as formas de relacionamento, postura, organização 

comunitária. Os diálogos informais aconteceram durante as visitas domiciliares, também nas 

rodas de conversa nos finais de tarde, nas relações familiares, de trabalho, entre outras. 

Participaram desse processo os membros das 41 famílias distribuídas na comunidade, de 

ambos os sexos, sem distinção de idade.  

Em relação à dimensão escolar, os dados foram coletados no mesmo período de 

estudo da comunidade, porém em horários intercalados. O pesquisador procurou não se 

envolver nas atividades para não influenciar o resultado do levantamento; foram estabelecidas 

conversas com os professores no corredor da escola. Participaram desse processo três 

educadores e a gestora do Departamento Municipal de Educação.  
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Figura 2 - Mapas do Brasil, do Estado de São Paulo e do Vale do Ribeira,  

com Eldorado em destaque, ao centro. (BRASIL, 2002) 

 

Na parte superior da figura, à esquerda, temos o mapa do Brasil com o Estado de São 

Paulo em destaque; na parte inferior, também à esquerda, notamos o Estado de São Paulo e o 

Vale do Ribeira em destaque; e, no quadro central, o município de Eldorado.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2011), o Vale do 

Ribeira é composto por 23 municípios: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajatí, 

Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Itaóca, Itapirapuã Paulista, Itariri, 

Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açú, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, 

São Lourenço da Serra, Sete Barras e Tapiraí. Nesses municípios vivem cerca de 307.000 

habitantes.  
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3.1 A CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO 

POÇA 

 

 

A comunidade está localizada na área do campo, próximo à margem direita do Rio 

Ribeira de Iguape. O acesso se dá por estrada de terra, com início na SP-193, a 18 km da 

cidade de Jacupiranga. Para chegar à comunidade é preciso percorrer 4 km a partir do Bairro 

do Lajeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuras 3 e 4 - Placa de identificação do Quilombo Poça e estrada que dá acesso à comunidade.16 

 

Conforme informa a placa observada na figura apresentada, a comunidade foi 

reconhecida como remanescente de quilombo no ano de 2008, possui uma área de 1.126 

hectares, faz parte do município de Eldorado e divisa com Jacupiranga, é assistida pelo 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo e é composta por 41 famílias. 

 O antropólogo Diegues (2007) confirma esses dados e afirma que a origem da 

comunidade remete à história do ciclo minerador, iniciado na região no século XVI, e do 

plantio de arroz, que teve seu ápice no século XIX, quando o chamado “arroz de Iguape” 

ficou famoso pela sua qualidade. As duas fases se apoiaram na mão de obra escrava.  

 

 

 

 

 

                                                 
16 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 
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3.1.1 Descrição das observações e coleta de dados na perspectiva comunitária 

 

 

A recepção quando da chegada à comunidade foi feita pelo presidente da associação 

de moradores, Donizete, e Gilmar, ex-presidente da associação. Foram eles que facilitaram o 

acesso às residências e intermediaram a relação com professores; passaram também outras 

informações necessárias para a continuidade dos estudos. 

As primeiras observações foram realizadas na parte física da comunidade. Nesse 

primeiro momento, foi possível identificar que o local tem o formato de uma cratera de 

vulcão, como se tivesse sido projetada em um amplo buraco rodeado, na parte superior, por 

montanhas e, horizontalmente, por plantação de banana.    

 

 
Figura 5 - Comunidade remanescente Poça, vista geral.17 

 

Os meios de transporte mais utilizados dentro na comunidade são a bicicleta e o 

cavalo. Para ir até a zona urbana, os moradores usam o ônibus municipal, que passa uma vez 

ao dia, com destino final na cidade de Eldorado ou Jacupiranga.  

 

                                                 
17 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 
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Figura 6 - Trecho do trajeto entre a escola e as residências sentido município de Cajati.18 

 

É comum a presença de pontes de madeira, que são construídas pelos próprios 

moradores em sistema de mutirão (todos os moradores contribuem).  

 

 

3.1.2 O aspecto populacional e as relações estabelecidas 

 

 

Sobre a formação da comunidade, conforme diálogo informal realizado com alguns 

moradores, teve início com a chegada de um homem de outra comunidade próxima. As 

pessoas não souberam informar a data desse acontecimento, mas afirmaram que tudo 

começou com a chegada desse indivíduo e sua família. 

Esse fato também foi constatado por Santos et. al. (2008), que realizaram pesquisa 

nas comunidades remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira. Conforme apuraram os 

autores, o nome da pessoa citada pelos moradores é Joaquim da Costa Campos, de 

Ivaporunduva, o qual ali se fixou. Seus filhos se casaram com moradores então já 

estabelecidos no local, vindos de outros bairros situados próximo à comunidade, sendo que as 

principais famílias que se instalaram na área no início do século XIX foram: Costa, Pupo, 

Vieira, França, Marinho, Rosa, entre outros – procedentes das comunidades quilombolas Rio 

Ribeira acima. 

                                                 
18 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 
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Ainda segundo Santos et. al. (2008), a estrutura fundiária da área da Poça sofreu, a 

partir da década de 1960, quando se abriu espaço para a chegada de fazendeiros na localidade, 

redução considerável do território ocupado pelos antigos moradores. A ocupação da Poça, 

assim como de outras comunidades, é composta por remanescentes de quilombos e terceiros 

(ocupantes não quilombolas), dos quais muitos são aceitos pelo povo como pertencentes à 

comunidade, enquanto outros são fazendeiros que os moradores tradicionais de Poça pedem 

para serem retirados da área. 

Em relação às 41 famílias presentes na comunidade, duas delas são matrilineares, ou 

seja, a mulher desempenha papel de mãe e pai ao mesmo tempo. As famílias têm em média 

seis membros, os pais têm idade média de 55 anos e o filho mais velho nas famílias nucleares 

tem idade média de 37 anos. Sete lares têm a mãe ou o pai branco, contudo, a maior parte dos 

habitantes é negra. 

Devido à política habitacional e de eletrificação do campo (do Governo Federal) dos 

últimos anos, todas as residências possuem energia elétrica. No aspecto físico, poucas casas 

ainda têm estrutura de pau-a-pique.  

As informações sobre a organização civil foram obtidas em diálogo com o morador 

Donizete. Segundo ele, no ano de 2005 foi fundada a associação de moradores, que 

atualmente possui 74 associados. Os membros da associação se encontram mensalmente para 

discutir os problemas da comunidade. As famílias são identificadas pelos sobrenomes e 

apelidos; geralmente opera-se uma representação de gênero masculino como responsável 

direto pelo núcleo familiar. 

Quanto aos cumprimentos entre parentes, dificilmente se comunicam, tanto de 

manhã como à noite, na hora de dormir. O diálogo acontece sempre de forma tímida; quando 

o pai fala, os demais escutam sem nenhuma interrupção.  Essas observações foram também 

confirmadas pela Sra. Margarida (via diálogo informal), uma das moradoras mais antigas da 

comunidade.  

A associação de moradores confirma as observações iniciais: os moradores são em 

grande parte negros19, mas se consideram “morenos”; muitos deles parentes, que acabaram 

casando com alguém do “próprio sangue”, formando novas famílias 20. 

                                                 
19 Que no IBGE são classificados como pretos, enquanto outros autores, entre eles Munanga (2005-2006), aponta 
que o negro é o conjunto de pardo com preto.  
20 Geralmente, prima com primo, tio com sobrinha ou vice-versa. 
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As famílias são identificadas por “turma” e representadas sempre pela figura paterna 

– “A turma de seu Capixaba já chegou”. A mãe só é referência quando o “chefe da família”, 

o pai, morre. 

Quando ocorre um falecimento, temos o mesmo sistema de mutirão. O velório ocorre 

em casa, durante a noite, ocasião em que se distribui café, bolacha e pão – alguns fazem janta. 

No dia seguinte são realizados os últimos preparativos para o sepultamento. Antes de o 

defunto sair da residência, as crianças participam de um ritual, formando uma fila indiana, 

enquanto a pessoa mais idosa da comunidade fica ao lado da parte superior do caixão. As 

crianças vão se despedir do falecido; chegam até a pessoa mais idosa, tocam na pessoa velada 

e pedem a benção à pessoa idosa como se tivessem pedindo a benção ao que faleceu. Após 

esse ritual, os homens pegam o caixão, sendo que, quando alguém fica cansado, troca com o 

outro, sem, no entanto, dizer que está fatigado – essa passagem ocorre por meio de sinais. Diz 

a lenda que, se disser que está cansado, sentirá cansaço pelo resto da vida. O enterro ocorre na 

cidade de Eldorado, diferentemente do que se vê no quilombo próximo, o Ivaporunduva, por 

exemplo, que tem o próprio cemitério. 

Quanto à hierarquia familiar, os homens são considerados pais de família. Porém, 

todos trabalham na lavoura e fazem serviços na mesma proporção (plantação, o corte, o 

carregamento de cachos de banana, adubação etc.). Durante os mutirões as mulheres 

trabalham num eito21 e os homens, em outro. Elas não dirigem a palavra a outros homens a 

não ser o marido. Quando querem dirigir a palavra à esposa ou ao esposo de alguém, chamam 

por um intermediador.  

Na rua (estradas de barro), quando uma mulher encontra um homem, este geralmente 

fala o conhecido “opá”, e a mulher balança a cabeça positivamente sem riso e sem olhar nos 

olhos. Olhar nos olhos de outra mulher ou homem significa desrespeito.  

É comum a pessoa ir à casa de outra e ficar parada na porta; mesmo com convite para 

entrar, não adentra. O silêncio predomina as relações: foi presenciado silêncio de até 10 

minutos para depois ser introduzido outro assunto. Quando um homem chega à casa de um 

amigo e a esposa está sozinha, não há diálogo ampliado. Pergunta-se geralmente ao filho se o 

pai está em casa; se a resposta for negativa, o sujeito sai sem falar com a mulher do amigo. 

 

 

 

                                                 
21 Eito é um pedaço ou tira de terreno ser roçado ou carpido. Tem a largura de uma rodovia terrestre e o 
comprimento varia. 
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As pessoas dificilmente vão à cidade. Alguns plantam22 arroz, feijão, milho, 

mandioca e outros alimentos, e só vão à zona urbana quando precisam comprar outros 

produtos, como vestuários etc. 

Quando algumas pessoas estão conversando e chega um membro da comunidade, há 

um grande silêncio. A pessoa chega, cumprimenta “opá” 23 e o assunto é interrompido por 

alguns minutos. Geralmente quem “autoriza” a pessoa a participar da conversa é quem já 

estava na roda de conversa antes, e a inclusão da pessoa recém-chegada no diálogo ocorre via 

uma pergunta, que pode variar. Na maioria das vezes, essa pergunta relaciona-se ao processo 

de colheita agrícola. A maioria dos diálogos é permeada por perguntas como “E aí parente, 

foi lá receber o dinheiro do home24?”. 

As crianças desde cedo já cumprimentam como adultos: não se houve “oi”, “olá”, 

“tudo bem”; a expressão mais usada é “opá” ou “bom dia/boa tarde”. As brincadeiras mais 

comuns são pega-pega e esconde-esconde. Dificilmente se vê criança jogando videogame ou 

brincando de carrinho. A televisão atinge quase todos na mesma proporção. 

No aspecto turístico, é possível visualizar já na chegada a Eldorado alguns indícios 

de que as comunidades remanescentes são visitadas com frequência. Podem-se ver inúmeros 

transeuntes que, ao passar pelo município vão ao encontro da cultura quilombola. Os públicos 

que visitam as comunidades são diversos, em sua maioria estudantes e pesquisadores, outros 

religiosos ou adeptos do ecoturismo. 

É interessante essa dimensão do “turismo quilombola”, porque evidencia aquilo que 

os moradores da Poça apontaram como preocupação: “As pessoa vêm aqui pra conhecer 

nossas vidas, nossas comidas, mas o município pouco sabe de nós” (Maria Aparecida). 

 

                                                 
22 A plantação e a colheita ocorrem via mutirão, um sistema agrícola no qual as pessoas se reúnem para ajudar 
uma família, e depois essa família ajudada devolve o favor, formando um laço de união pela agricultura familiar. 
23 O “opá” é usado mais pelos homens e significa bom dia, boa tarde etc. Já as mulheres costumam apenas 
balançar a cabeça, em sinal de respeito.  
24 “Home” significa “homem”, que quer dizer patrão, aquele que compra os produtos colhidos. Já atravessador é 
quem compra produtos dos quilombolas e revende no CEAGESP de São Paulo. 
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Figuras 7 e 8 - Quilombos e o turismo.25 

 

Desse modo, pôde-se constatar que os atrativos das comunidades, de modo geral, são 

apreciados pelos outros e desconhecidos pelos próprios munícipes. Esse afastamento das 

tradições e dos valores quilombolas preocupa, uma vez que o desconhecimento acerca da 

riqueza cultural local pode reforçar a emersão de preconceitos, estigmas e discriminação. 

 

 

3.1.3 Os meios de comunicação 

 

 

A comunidade não conta com sistema de telefonia pública (orelhão); o principal 

meio de comunicação entre os moradores é o contato verbal presencial, por meio de recados.  

Quanto à telefonia fixa, das 41 residências, apenas uma tem linha de telefone, que 

funciona via rádio. Segundo o morador, é cobrada uma taxa duas vezes maior que a cobrada 

na cidade. 

Outro meio de comunicação utilizado é o aparelho celular. Contudo, só funciona 

num determinado ponto da comunidade, local conhecido pelos moradores como “Pedreira”, 

que se localiza entre as residências das famílias Costa e Pupo. 

 

                                                 
25 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 
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Figura 9 - Pedreira.26 

 

A comunidade também contava com um posto de acesso à internet via satélite, 

instalado graças a uma parceria entre a associação de moradores, o Governo Federal e um 

banco privado. Porém, não teve sucesso, pois, com o passar dos anos, os computadores, que 

eram recondicionados, foram se deteriorando.  

Portanto, de modo geral, essa deficiência da comunicação dificulta a vida dos 

moradores. Numa situação de tragédia, acidente ou conflito, é preciso percorrer quilômetros 

de distância para alcançar socorro; as mulheres grávidas são as mais atingidas. 

 

 

3.1.4 Saneamento básico, coleta de lixo e sistema de iluminação 

 

 

Grande parte das residências tem banheiro do lado externo. Devido à ausência de 

canalização ou de uma rede de esgoto padrão, os próprios moradores constroem o sistema de 

esgoto, e este é nomeado pelos remanescentes de “fossa”. É também construída via mutirão: 

os participantes fazem um buraco no solo de aproximadamente um metro de largura por 

quatro de profundidade, sendo que, quando esse buraco enche, os moradores são convocados 

para fazer outro. 

A coleta de lixo passou a acontecer após várias reivindicações da comunidade. Antes 

da década de 2000, cada família tinha de queimar o lixo, causando danos ao meio ambiente. 

Atualmente, a prefeitura realiza coleta semanal. 

                                                 
26 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 



48 
 

No que diz respeito ao sistema de iluminação, predomina a energia elétrica apenas no 

interior das casas. Quando precisam andar nas estradas durante a noite, os moradores utilizam 

lanternas e tochas27. Outros meios de iluminação são a vela e o lampião, que ficam sempre 

nas cabeceiras das camas, num sinal de alerta, já que, principalmente quando chove, tem-se 

grande possibilidade de acabar a energia elétrica. Sabendo disso, aos primeiros sinais de um 

grande temporal, com trovoadas e relâmpagos, dona Marilda (nome fictício) corre para a 

taipa28, coloca um pouco de palma benta29 e começa um culto. Em alguns minutos, a 

tempestade muda de rumo e não cai na região. Quando perguntada sobre o destino da 

tempestade “cortada”, dona Marilda apenas diz: “Só Deus sabe aonde vai cair meu filho, só 

Deus sabe!” Em seguida, diz que, quando é cortada, onde cai, geralmente, ocorre com muita 

força e perigo. 

A mesma taipa usada no preparo de ervas para conter tempestade é utilizada na 

preparação das refeições. Quase todas as casas têm uma dessas, e têm também fogão a gás, 

que, no entanto, usa-se apenas para preparar comidas mais leves, como arroz. Outros pratos 

são cozidos nas taipas feitas de barro, que se localizam geralmente do lado externo da 

residência, ou são fixadas em um quarto na lateral da casa, como no caso da residência da Sra. 

Margarida, conforme se observa na figura apresentada a seguir. 

 

 
Figura 10 - Taipa de cozinha.30 

 

 

                                                 
27 A tocha é feita de bambu: corta-se na altura do nó e deixa-se um oco; coloca-se querosene dentro do bambu, 
molha-se um pano com o combustível, deixado na ponta do bambu. Segundo alguns moradores, essa tocha é 
imprescindível, caso apareça um animal como a onça, por exemplo.    
28 Construção feita de estacas, varas etc. entrecruzadas, algumas de barro, outras de cimento; fogão ao ar livre.  
29 Tipo de mato que, ao ser queimado, solta uma fumaça densa e com cheiro desagradável. É encontrado nas 
partes baixas da comunidade. 
30 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 
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Na hora da alimentação, por exemplo, os familiares dificilmente sentam-se à mesa; 

cada um retira a refeição e senta em determinado lugar da casa com o prato entre as pernas. 

Antes de se iniciar a ingestão, há um silêncio e todos fazer o sinal da cruz, referência ao feito 

religioso católico.  

 Sobre a água usada, foi notado que vem de duas fontes: do poço ou da fonte natural 

(na montanha). O primeiro funciona de forma parecida com a fossa: é escavado com enxadão, 

sendo que a média de fundura é de 20 metros, mas depende muito do local e das condições do 

solo, pois, se for úmido, não há necessidade de ser tão profundo; é necessário somente avistar 

a bolha de água (a mina). 31 

 

 
Figura 11 - Poço de tirar água.32 

 

Quase todas as famílias bebem, lavam roupa, louça e tomam banho com a água da 

fonte natural. Para chegar até as torneiras, ela percorre em média 1 km de serra abaixo, e o 

cano preto serve como transporte da água. Quando chove muito, acontece obstrução do 

encanamento. Então a pessoa tem de subir no topo e desobstruir a passagem da água. 

 

 

 

 

                                                 
31 Nascente de água. 
32 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 



50 
 

3.1.5 A plantação, colheita, comercialização e outras fontes de renda 

 

 

Como já enunciado em parágrafos anteriores, tanto a plantação como a colheita 

ocorrem por meio de mutirão, ou seja, as famílias se unem e realizam as ações. Já no que se 

refere à comercialização, predomina o aspecto individual na negociação.  

É interessante essa questão comercial porque ilustra, de certa forma, a reprodução do 

regime escravista, embora de forma mais discreta. Os remanescentes são “possuidores” de 

determinados alqueires de terra, compram adubos e utensílios agrícolas com o próprio 

dinheiro, sentem-se donos da terra conscientemente – “A terra é minha” –, mas, 

inconscientemente, parece que não se desvincularam da relação patrão e empregado, 

permanecendo vinculados a uma relação de poder. Essa relação pôde ser notada quando da 

observação do processo de pagamento da carga de banana (na relação comprador x produtor), 

em que se verificou que o comprador (atravessador) é visto pelos moradores como “patrão”, 

que não vai até o quilombo fazer pagamento. 

O suposto patrão passa todos os dias na comunidade, mas não faz acerto financeiro 

no local de trabalho. Em vez disso, manda recado para os moradores via encarregado, e os 

remanescentes têm de ir à cidade. Então, muitos ficam horas e horas aguardando o “patrão” 

chegar, e permanecem do lado externo, ou seja, não são convidados a entrar na residência. 

Eles ficam do outro lado da rua, e quando o patrão chega, ainda vai almoçar. Só depois de 

cerca de uma hora de almoço é que aparece no portão para negociar com os remanescentes, 

que aceitam essa situação. 

O “patrão” sempre prioriza o atendimento aos homens, como sinal de respeito, afinal, 

é o chefe da família. Quanto ao nervosismo do “patrão”, eles dizem ser normal: “Daqui a 

pouco ele se alegra e até brinca com a gente” (Donizete). 

   Além da bananicultura, os moradores têm outras fontes de renda. Sob a 

organização da associação de moradores, as mulheres fazem artesanato e produzem salgados 

da banana (bananinha frita), que são empacotados e vendidos no comércio urbano. Na vila 

também há bares que funcionam como armazéns. Alguns preferem fazer compras nesses 

locais, devido à distância até a cidade e à dificuldade de locomoção.  

Outras fontes de renda vêm dos programas governamentais de transferência de renda 

e de trabalhos domésticos. Quando não trabalham na agricultura ou fazem artesanatos, as 
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mulheres trabalham como domésticas ou diaristas. Muitas também prestam serviços para 

outros atravessadores, principalmente os mascates33.  

 

 

3.1.6 As religiões, as festas e as representações 

 

 

As festas ocorrem anualmente, sempre em datas religiosas do catolicismo. A maior 

delas acontece no mês de outubro, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Quando se 

aproxima a data, a comunidade se mobiliza no sentido de realizar um grande evento. Todos se 

envolvem na arrecadação de prendas, na busca de patrocínios34 e na escala de trabalho para o 

dia do evento.  

São dois dias de festa. Antes da quermesse acontece a procissão, que geralmente se 

inicia na residência de um dos dizimistas e termina na igreja. Após a missa, são anunciadas as 

atrações da festa, que vem acompanhada de forró e comidas típicas, como mandioca frita, 

bolinho de batata, pipoca etc. 

É um momento de reencontros. Muitos remanescentes que foram morar nas grandes 

cidades retornam à comunidade para rever familiares e amigos. Por vezes quando voltam 

estão diferentes, pois mudam radicalmente o visual: o cabelo crespo, por exemplo, dá lugar ao 

alisamento (escova e chapinha); as roupas consideradas simples pelos moradores dão espaço 

para as novas modas urbanas. Mantêm-se os brincos, os colares, as maquiagens, mas o 

discurso é outro, ou seja, o assunto não é sobre o campo; as conversas, principalmente as dos 

jovens, são voltadas para a cultura urbana. 

Quem não vai à igreja católica segue outra religião. As outras denominações 

presentes na comunidade são a Congregação Cristã do Brasil, a Pentecostal Deus é Amor, 

Assembleia de Deus e Evangelistas quadrangulares. Não há religião de origem africana. 

Ainda no que concerne ao aspecto religioso, uma situação chamou a atenção durante 

as observações: nas comunidades de São Pedro, Ivaporunduva e Galvão, por exemplo, embora 

predominem o culto evangélico e o católico, também se realizam cultos e casamentos afro. 

Inclusive foi possível participar de um desses casamentos. Foi um momento de muita alegria 

                                                 
33 Mercadores ambulantes, pessoas que compram produtos (roupas, utensílios domésticos, perfumes etc.) em São 
Paulo e os comercializam nas cidades do interior. O alvo são mulheres, que vendem e ganham porcentagem de 
até 30% em cima da venda total ou optam por receber produtos em troca de pagamento. 
34 Os patrocínios vêm da zona urbana, mercados, lojas, bares e, principalmente, políticos que doam bicicletas em 
troca da divulgação do nome.  



52 
 

na comunidade; por outro lado, algumas pessoas não conheciam esse tipo de evento. Esse é 

um dado que mostra o distanciamento da comunidade/município em relação a esse assunto, 

que poderia ser mais discutido nas assembleias de moradores, nas atividades escolares, em 

outros eventos e em municípios próximos.  

O Sr. Donizete, representante da Associação de Moradores da Poça, reconhece que a 

cultura religiosa afro é pouco divulgada, e sente-se indignado por isso. Para ele, falta 

motivação política nessa questão. A Divisão de cultura municipal, subordinada ao 

Departamento Municipal de Educação, não incentiva a diversidade religiosa, e a maioria dos 

eventos não destaca a cultura quilombola. 

Esse distanciamento cultural pode estar acarretando a transformação dos aspectos 

físicos da comunidade, tendo em vista que, nos últimos anos, com o avanço da globalização e 

as novas tecnologias, a maioria das casas foi configurada num modelo habitacional diferente 

daquele visto nas casas de outras comunidades quilombolas.  

 

 
Figura 12 - Residência da família Costa.35 

 

Cabe lembrar que essas informações foram coletadas mediante observações no 

cotidiano e diálogos informais com moradores. 

De acordo com o Sr. Donizete, que é líder comunitário, infelizmente ainda são 

encontrados inúmeros desafios, sendo que um deles é a resistência dos grandes fazendeiros 

em devolver terras aos remanescentes, já que os latifundiários não aceitam a titulação das 

                                                 
35 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. Essa é uma das poucas residências ainda construídas de barro/pau-a-
pique. Casa localizada a 300 metros da escola pesquisada. 
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terras quilombolas. O morador acredita que esse será um dos maiores desafios do Instituto de 

Terras de São Paulo, órgão responsável pela demarcação e titulação de terras quilombolas no 

Estado de São Paulo.  

O Sr. Donizete destaca ainda que as relações na comunidade são boas, mas não pode 

haver desavenças e falta de respeito. Quando isso ocorre, na maioria das vezes, a questão é 

resolvida de forma específica, conforme menciona o morador: 

 

É uma comunidade diferente das outra, diferente de Ivaporunduva e 
São Pedro36 as pessoa quase não conversam, quarque briga, é motivo 
pra procurar fazer coisa atoa37, se a pessoa começar a se sentir mal, 
com corpo ruim, preguiça, desânimo, pode procurar recurso38. 39 

 

De acordo com a Sra. Maria Aparecida, 55 anos, a Poça já foi cenário de muitos 

conflitos, mortes e sofrimentos. Segundo ela, no trajeto da estrada asfaltada até a comunidade 

já foram presenciadas inúmeras visagens40. Num ponto conhecido pelos moradores por 

“arvoredo”, já foram vistas luzes e tochas sobre as pedras. Nas madrugadas, uma mulher de 

roupa branca sempre saía das rochas. A entrevistada conta que os mortos voltam 

acompanhados de luzes e reflexos para assombrar aqueles que foram seus desafetos em vida. 

De modo geral, a falta de consciência acerca dos valores e da tradição quilombola 

pode estar sendo reforçada pela omissão legislativa e executiva do município. A esse respeito, 

entende-se que precisa haver maior participação do poder público municipal no atendimento 

das demandas da comunidade. Esse descompasso pode dificultar a diminuição de estigmas, 

preconceitos e discriminação. 

Os remanescentes são vistos por algumas pessoas como improdutivos, passivos, 

pessoas que vivem à custa do Governo, conforme se pôde constatar por meio de comentários 

isolados em alguns locais do município. Todavia, Munanga e Gomes (2006) ressaltam que 

essa crença da passividade do descendente de africano na indolência da preguiça trata-se de 

um equivoco histórico.  

De acordo com os autores, alguns fatores contribuíram e contribuem para que tal 

equívoco persista entre nós, com destaque para a existência do racismo em nossa sociedade, 

produzindo e disseminando uma visão negativa; o desconhecimento de uma grande parte da 

                                                 
36 Comunidades remanescentes vizinhas.  
37 “Coisa atoa”, no dialeto local, significa fazer “macumba”, “feitiço”.  
38 “Procurar recurso” significa consultar um “curandeiro”, aquele que rebate o feitiço da macumba do 
“adversário”. 
39 Informação obtida via diálogo na sede da associação de moradores. 
40 Segundo lenda popular, visagens são fantasmas, visões. 
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sociedade brasileira, inclusive de intelectuais, sobre processos de luta e organização dos 

africanos escravizados e dos seus descendentes durante o regime escravista; falta de 

divulgação de pesquisas e livros que recontam a história do negro brasileiro, destacando-o 

como sujeito ativo, e não como vítima da escravidão e do passado escravista; e a crença de 

que não há racismo, acompanhada por vezes da ideia de que, em razão dos diferentes grupos 

étnicos raciais estabelecidos no Brasil, o segmento negro viveu uma situação mais branda de 

exploração e escravidão no país que em outras terras.  

Além desses entraves, a educação pode ser considerada um dos maiores desafios da 

comunidade. Muitos membros tiveram de abandonar os estudos para se dedicar integralmente 

à lavoura. Com isso, poucos conseguiram completar o ensino fundamental. Na 

contemporaneidade, as crianças ainda sofrem as consequências desse processo. Algumas já 

abandonaram os estudos para ajudar os pais na roça; outras continuam estudando, mas com 

pouco interesse. O educando estuda na escola municipal desde a pré-escola até a quarta série 

do Ensino Fundamental I; depois, precisa se deslocar até a cidade de Eldorado ou Jacupiranga 

para continuar os estudos. Esse se torna um momento conflituoso, pois o choque cultural traz 

como efeito muitas ações preconceituosas, que, associadas à distância geográfica, contribuem 

para o desinteresse pelos estudos e a evasão escolar. 

Não há registros de remanescente do Quilombo Poça frequentador de ensino 

superior. A maioria dos que conseguem vencer a barreira do Ensino Fundamental conclui o 

Ensino Médio. 

Na entrevista realizada com Alessandro, 19 anos, essa dificuldade foi verbalizada. 

De acordo com seus relatos, terminar os estudos na comunidade significa concluir o terceiro 

ano do Ensino Médio, o que para ele é um grande avanço. O jovem completou o Ensino 

Médio e voltou para a plantação de banana, para ajudar no sustento familiar: “Eu terminei 

meus estudos, queria fazer uma faculdade, mas aqui é complicado, além de ganhar só para o 

sustento, não sobraria pra pagar uma” (Alessandro).  

 

 

3.2 A INSTITUIÇÃO ESCOLAR DA COMUNIDADE  

 

 

A instituição escolar encontra-se no centro da comunidade, rodeada por plantações 

de bananas, palmitos e pés de jabuticabas e abacates. A localização da escola tem preocupado 

o Sr. Gilmar, um dos membros da comunidade, como informou em diálogo realizado na sua 
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residência. Conforme suas colocações, não há muro de contenção, a escola fica aberta, as 

crianças brincam durante o recreio sobre as pedras, ou em volta da escola, sem nenhuma 

proteção a não ser os olhares dos professores. Até alguns meses atrás, o avião que pulverizava 

os bananais jogava agrotóxicos também no pátio da escola. Depois de reivindicação 

comunitária, a pulverização foi proibida; é realizada apenas nos períodos em que os alunos 

não têm aula. 

Essa inquietação do morador foi também percebida nas visitações à escola. Durante o 

recreio, um dos alunos começou a gritar e todos os professores correram em sua direção, 

pensando que havia batido a cabeça, mas nada aconteceu, ele apenas havia escorregado nos 

pedregulhos. Em seguida, a professora Célia desabafou: “Sentimos muita falta de um inspetor 

de alunos.” 

 

 

Figura 13 - EMEF Poça.41 

 

A escola é coordenada pelo Departamento Municipal de Educação e há mais de três 

anos utiliza material didático da Fundação Bradesco. 

No aspecto físico, é composta por quatro salas de aula, uma cozinha, uma sala de 

professores, um pequeno corredor e dois banheiros. Não há muros para proteger a escola; nos 

intervalos todos os professores se reúnem nos arredores da edificação para impedir acidentes.  

 Quanto à grade horária, a professora Célia afirmou que a escola acolhe alunos desde 

a pré-escola até o 5º ano do Ensino Fundamental. Atende 90 alunos e conta com seis 

professores e uma coordenadora pedagógica, que, porém, não fica na instituição, pois 

coordena ainda outras escolas do município. A instituição também acolhe estudantes de 

bairros próximos, como Lageado e Pedra Furada. 

                                                 
41 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 



56 
 

 

Toda semana acontece reunião denominada Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC), realizada no Departamento Municipal de Educação, com a participação de docentes 

de todas as escolas do município. 

No momento da pesquisa, a escola encontrava-se sem diretor(a), devido à extinção 

de cargos de confiança municipal. Em 14 de dezembro de 2011, todos os diretores de escola 

foram demitidos, para abrir espaço para o concurso municipal, realizado no dia 04 de março 

de 2012. Devido a essa ausência de diretor (a), a escola era administrada por uma 

coordenadora, que ficou responsável por todas as escolas do município, subordinada ao 

Departamento Municipal de Educação. 

Quanto à política pedagógica escolar, a diretora do Departamento Municipal de 

Educação, Sra. Marta Fonseca42, afirmou que, do 1º ao 2º ano, os alunos usam material 

didático da Fundação Bradesco; nos anos subsequentes os materiais são os mesmos usados 

em outras escolas. Sobre esse material da Fundação Bradesco, ela ressaltou que foi 

desenvolvido para as escolas urbanas do município de Eldorado, e que também abrange 

apenas duas escolas rurais, a EMEF Poça e a Bairro Meninos. Esse método está em uso há 

oito anos, e é atualizado a cada ano.   

Segundo a professora Madalena, que atua na pré-escola, quem determina o que vai 

ser ensinado aos alunos é a coordenadora geral das pré-escolas municipais. A cada semana ela 

encaminha uma folha aos professores com conteúdos a serem trabalhados.  

 

 

3.2.1 Desenvolvimento da pesquisa de campo 

 

 

Antes da saída a campo, foi realizada análise minuciosa de várias fontes teóricas 

necessárias na investigação do tema. O trabalho prosseguiu com uma visita informal à escola, 

seguida de visita formal, em que, depois de apresentação do pesquisador, foram 

providenciados os documentos necessários para validação da pesquisa.  

 

 

 

                                                 
42 Fictício. 
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3.2.2 O processo de deferimento e indeferimento do estudo 

 

 

Cabe ressaltar que, para se conseguir realizar a pesquisa, foi necessária a intervenção 

do poder executivo do município de Eldorado, uma vez que o Departamento Municipal de 

Educação indeferiu o estudo. Foi uma situação tensa e, ao mesmo tempo, estimuladora. 

Depois de a pesquisa ser aceita pela diretoria da EMEF Poça, a superior imediata, diretora do 

Departamento Municipal de Educação, sem qualquer diálogo com o pesquisador, barrou o 

levantamento de dados. De acordo com a assessoria do Departamento, a pesquisa iria expor a 

imagem dos alunos.  

Foi uma situação constrangedora, porque até então estavam em mãos todos os 

documentos necessários para a realização de pesquisa com seres humanos. Após esse 

impasse, foi procurado o departamento jurídico da prefeitura, que também não liberou a 

pesquisa. Então, foi elaborado um ofício ao prefeito alertando-o dos impasses legais e dos 

artigos constitucionais que legitimam o estudo. Algumas horas mais tarde, a secretária do 

prefeito entrou em contato, informando que a pesquisa finalmente havia sido deferida.  

Após o esclarecimento dos fatos, a diretora do Departamento Municipal de Educação 

argumentou que não haviam sido apresentados os documentos necessários para a realização 

da pesquisa, argumento esse incoerente, uma vez que tal diretora se recusou a receber o 

pesquisador para apresentação dos métodos da pesquisa. A diretora, ao final, desculpou-se 

pelo ocorrido e afirmou que havia barrado a pesquisa porque temia conflitos políticos. 

 

 

3.2.3 A abordagem, o método e técnica de recolha de dados 

 

 

A modalidade de pesquisa escolhida foi a qualitativa, pois se apresenta como a mais 

adequada para os propósitos do presente estudo.  

A abordagem qualitativa, conforme explica Alves (1991, apud CASTILHO, 2008), 

parte do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, 

sentimentos e valores. Os comportamentos têm sempre um sentido, um significado que não se 

dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado. 
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O método utilizado foi o etnográfico, que é definido por Chizzotti (2008) como a 

busca do significado e da descrição de um grupo social. Esse tipo de pesquisa tem a função de 

descrever e analisar a cultura e a dinâmica dos processos sociais.  Em síntese, caracteriza-se 

pela descrição ou reconstrução de mundos culturais originais de pequenos grupos, para fazer 

registro detalhado de fenômenos singulares, a fim de recriar as crenças, descrever práticas e 

artefatos sociais entre os membros do grupo em estudo.   

Nesse sentido, Castilho (2008) entende que as raízes etnográficas se assentam na 

Antropologia. Esse método é utilizado por pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento, entre eles psicólogos, sociólogos, enfermeiros, educadores, entre outros. Para 

complementar, a autora se respalda nas colocações de Geertz (1989, apud CASTILHO, 2008) 

e compactua com o pensamento de que praticar a etnografia não é somente estabelecer 

relações, selecionar informantes, transcrever textos, mapear campos, manter um diário; o 

método pressupõe um esforço intelectual que representa uma descrição densa da realidade.  

   Para dar início ao processo de coleta de dados, foram realizadas visitas à escola. O 

pesquisador permaneceu no campo de pesquisa, acompanhando o dia a dia dos professores, 

partilhando de suas práticas, hábitos, conhecendo o método de trabalho, a fim de entender e 

captar a realidade complexa do docente. Essa fase foi interessante porque possibilitou um 

mergulho nas diversas atividades dos professores. Foi possível perceber suas dificuldades, 

seus desafios, seus sonhos e, ao mesmo tempo, entender como abordam temas relacionados à 

diversidade e a questão do negro na escola quilombola.  

As técnicas usadas para coleta de dados foram:  

 

•  Observação do cotidiano escolar e comunitário; 

•  Conhecimento dos livros didáticos utilizados;43 

•  Percepção das ilustrações, imagens postas na escola; 

•  Participação em eventos comemorativos (ano de 2011); 

•  Entrevista44 

 

 

 

                                                 
43 Foram escolhidos dois livros de História e Geografia, porque estão mais relacionados a relações humanas, 
sociais, culturais e identidade. 
44 Os instrumentos usados foram caneta, lápis, papel, laptop e máquina digital. 
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Em todas as situações, procurou-se analisar as formas como a instituição aborda ou 

mostra a cultura negra aos alunos. O foco analítico nesse sentido foi a relação estabelecida 

entre a escola e temas/imagens/conteúdos relacionados à representação do negro nos materiais 

didáticos fornecidos.  

O quadro apresentado a seguir mostra a sistematização das coletas:  

 

Quadro 1 - Sistematização da coleta de dados.45 

Categoria da fonte de informação Objetivo da coleta 
Número de 
consultas 
realizadas 

Observação do cotidiano e ilustrações postas 
na escola 

Conhecer a realidade da escola, as 
relações estabelecidas e as mensagens 

simbólicas subliminares 
Em todas as visitas 

Análise de livros didáticos 
Verificar a representação dos(as) 

negros(as) nas ilustrações, e de que forma 
são apresentados aos alunos 

02 exemplares 

1. Observação do cotidiano da comunidade, 
família e relações estabelecidas 

2. Entrevista com membros da comunidade 

Conhecer a realidade comunitária, a 
relação estabelecida com a escola 

07 entrevistas 

Eventos comemorativos - 2011 
Verificar se os(as) negros(as) estiveram 

representados(as) 
Ano de 2011 

Entrevista com a Diretora do Departamento 
Municipal de Educação 

Conhecer a posição da direção quanto ao 
currículo desenvolvido na escola 

01 

Entrevista com professores 

Ouvir os docentes, conhecer a realidade 
operacional, as dificuldades, os desafios e 
identificar como trabalham questões 
relacionadas aos objetivos da pesquisa 

03 

 

 

As entrevistas foram realizadas individualmente, com questões abertas e fechadas. 

Para a análise dos seus conteúdos, foi necessário compreender criticamente o sentido 

manifesto das diferentes linguagens – oral, escrita e gestual – dos participantes.  

Para agregar e examinar os dados levantados em campo, foram imprescindíveis 

algumas contribuições teóricas, conforme se verificará nas próximas páginas. Pretende-se 

identificar  se  os  dados  acumulados  respondem  o  problema  formulado neste trabalho. Já a 

 

 

 

 
                                                 
45 Quadro inspirado no modelo usado por Castilho (2008), que realizou uma pesquisa de doutorado na 
Comunidade Remanescente de Quilombo Mata-Cavalo - MT. 
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técnica operacional empregada para categorizar os dados é a análise crítica das ilustrações, no 

sentido de identificar nas páginas dos livros didáticos situações em que o negro é sub-

representado. Assim, a fim de ampliar os conhecimentos sobre o fenômeno estudado, 

realizou-se interpretação dos dados e estabeleceram-se pontos de relação entre as informações 

obtidas. 

 

 

3.2.4 Apresentação dos resultados, análise e discussão dos conteúdos 

 

 

A técnica considerada mais apropriada para alcançar os objetivos deste estudo foi a 

análise de conteúdo. É importante ressaltar que essa análise foi conduzida via anotações 

realizadas nas observações, materiais coletados46 e conteúdos das entrevistas. 

Essa técnica de análise de conteúdo vem se desenvolvendo nesses últimos anos, com 

a finalidade de descrever sistematicamente o conteúdo das comunicações. A atual análise de 

conteúdo foi acrescida de mais uma característica, ou seja, o desenvolvimento de técnicas 

quantitativas, que permitem maior precisão. Segundo Marconi e Lakatos (2011, p.118), 

ambos os dados devem ser empregados nas ciências sociais. 

Esses mesmos os autores, baseados nas teorias de Ander-Egg (1978), concluem ainda 

que a técnica de análise abrange três fases, entre elas o estabelecimento da unidade de análise. 

Nesse sentido, a unidade de análise em questão é a relação institucional escolar com os(as) 

negros(as), que constitui o elemento básico da investigação.   

 

 

3.2.5 As observações na escola  

 

 

No primeiro dia de observações na escola, os professores não sabiam da pesquisa; 

mostraram-se, então, surpresos e desconfiados. Para que a pesquisa pudesse ser realizada de 

forma tranquila, foi necessário expor novamente a proposta de estudo.  

 

 

                                                 
46 Incluindo livros didáticos, eventos, ilustrações, filmes educativos, reuniões, planos de aulas, últimos eventos 
comemorativos e questionário. 
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Com o passar do tempo, os professores se acostumaram com minha presença, e 

passaram a agir naturalmente. Foram solícitos, apresentaram os materiais utilizados na escola 

e passaram as informações necessárias para continuidade do estudo. 

Uma das formas de ganhar maior credibilidade com os professores foi a aproximação 

desenvolvida com a comunidade; estar no cotidiano comunitário facilitou o processo.  

Sobre as relações na escola, percebeu-se, de modo geral, que todos são tratados em 

igualdade. Os docentes mantém uma boa relação com os educandos, dificilmente houve 

alteração de voz, descontrole emocional ou desrespeito. E no campo específico das relações 

raciais, o que se constatou foi a dificuldade dos docentes em pronunciar termos relacionados 

aos(às) negros(as), além da timidez e pontualidade quando se referiam ao ser negro – 

dificilmente usavam a terminologia “negro”, e sim a “moreno”, “escuro”.  

A esse respeito, quando questionada sobre as atividades desenvolvidas no âmbito das 

relações raciais, a professora Ilza disse inicialmente não haver qualquer tipo de discriminação. 

A professora, em seguida, ficou em silêncio alguns segundos, e voltou atrás, afirmando que já 

ocorreu de um aluno branco chamar a colega de “macaca”. Para falar sobre o assunto, a 

professora se aproximou e disse baixinho, com receio de alguém ouvir. Isso mostra o quanto 

alguns professores têm medo do tema; mostra também a necessidade de ampliar essa 

discussão, talvez numa das reuniões que ocorre semanalmente no departamento de educação. 

O termo “negro” é pouco pronunciado pelos professores. Essa constatação se deu 

quando a professora do 2º ano trabalhava questões da página 27 do livro da Fundação 

Bradesco. O tema em questão era “famílias de outros tempos”. Quando mostrava para as 

crianças os modelos de família na história da sociedade, era comum substituir “famílias de 

negros” por “famílias de morenos”. Os alunos, por sua vez, permaneciam na posição passiva, 

sem questionamentos, críticas ou observações, se atendo ao dito pela docente. 

Levando em conta que nessa fase a criança ainda está em desenvolvimento da 

personalidade, e o senso crítico ainda é algo a surgir, considera-se coerente a passividade dos 

educandos. Por outro lado, é importante também sinalizar que, se estão sendo expostos, por 

exemplo, a um único modelo de cultura (ilustração didática), isso poderá ser enraizado como 

correto, ou seja, um modelo a ser seguido nas próximas fases de desenvolvimento, inclusive 

na vida adulta, contribuindo para a negação da identidade negra/quilombola. 
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3.2.6 Livro didático utilizado no 1º ano do Ensino Fundamental I47 

 

 

O livro didático em questão tem, no total, 130 páginas, incluindo a capa48, e foi 

elaborado pela Fundação Bradesco. No gráfico apresentado a seguir pode-se conferir o 

percentual de negros, brancos e indivíduos de outras raças representados nas ilustrações 

correspondentes às disciplinas História e Geografia.  

 

 
Gráfico 1 - Distribuição de negros(as), brancos(as) e outras raças nas ilustrações 

do livro didático do 1º ano do Ensino Fundamental.49 

 

Conforme demonstra o gráfico, das pessoas que aparecem nas ilustrações do livro 

didático, apenas 19% são negras. A omissão começa nas capas e é ampliada no decorrer das 

outras imagens. Das três crianças desenhadas na capa, por exemplo, nenhuma é negra. Essa 

constatação inicial nos dá indícios dos conteúdos presentes nas páginas posteriores. 

Poucas vezes aparecem negros(as) e brancos(as) em número igual nas figuras, e em 

nenhum momento a pessoa branca aparece em minoria nas imagens; ou estão em grande 

escala, ou ocupam toda a página de ilustrações. 

 

                                                 
47 Segunda edição, revisada e atualizada em 2009, método da Fundação Bradesco (Departamento de Educação 
Básica/ Setor de Currículo, Ensino e Desenvolvimento Profissional). 
48 Foram escolhidos esses dois livros porque estão mais relacionados a relações humanas, sociais, culturais e 
identidade.  
49 Gráfico elaborado pelo autor. 

Negros

30; 19%

Brancos

118; 76%

Outros

8; 5%
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Essa constatação inicial nos leva a refletir sobre o modelo de currículo que está 

sendo apresentado aos educandos. No âmbito nacional, as instituições escolares têm sido 

cobradas no sentido de promover ações pedagógicas que contemplem a realidade dos alunos; 

porém, nem todas se adaptam ao público escolar.  

É necessário pôr nessa discussão o verbo “considerar”; considerar todos os 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, as culturas, os povos, os costumes, os 

valores coletivos e individuais. Essa é uma das perspectivas curriculares presentes nos debates 

acadêmicos na atualidade. Entretanto, ainda está distante da operacionalização.  

A exposição a esse monopólio provoca inquietações a respeito do processo de 

formação da identidade e personalidade dos alunos. As crianças abrem os livros e encontram 

figuras, discursos didáticos e realidades que não contemplam aquilo que vivenciam no 

cotidiano. Esse fato nos obriga a repensar o papel do currículo naquele ambiente. 

 

Um currículo democrático enfatiza o acesso a um amplo leque de 
informações e o direito dos que têm opiniões diferentes se fazerem 
ouvir. Os educadores de uma sociedade democrática têm a obrigação 
de ajudar os jovens a procurar ampliar seu leque de idéias e a 
expressar as que já tiverem infelizmente muitas escolas evitam essa 
obrigação, de várias maneiras. (APPLE, BEANE, 2001, p.26) 

 

Ainda segundo os autores, quando se tem implantado um currículo democrático, as 

pessoas aprendem a ser leitores críticos; quando se deparam com um conhecimento, passam a 

questionar a autoria, a razão do dizer e as razões para acreditar no que está sendo escrito. Um 

currículo democrático propõe aos jovens que abandonem o papel passivo de consumidores do 

saber e assumam o papel ativo de elaboradores de significados, participando da estrutura que 

constrói o próprio conhecimento. Para que as pessoas consigam de fato abandonar o papel 

passivo de consumidores do saber, é necessário, antes de tudo, que a escola assuma a função 

social do saber. 

Outro fator importante observado no livro é que, quando há uma pessoa negra na 

página, geralmente encontra-se posicionada em espaço de pouco destaque, na maioria das 

vezes na parte inferior da folha. Além disso, em quase todas as figuras os negros encontram-

se em grupos separados.  

Cabe notar ainda o que denotam as ilustrações. Na página 70, por exemplo, a figura 

que simboliza a paz, o afeto, a união e o carinho mostraursos brancos. Um abraça o outro. Isso 

é reflexo daquilo que vivenciamos no cotidiano brasileiro: a cor branca é associada 

geralmente à paz, harmonia, felicidade, modelo de beleza.  O mesmo pode se percebido em 
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outras páginas. Observa-se que a cor negra é pouca utilizada em figuras humanas e objetos, 

enquanto nas letras e frases o preto prevalece. Nos desenhos e animações usam-se cores 

socialmente mais destacadas – branco, amarelo, azul, lilás etc. São constatações que passam 

despercebidas no cotidiano, mas, se pararmos para analisar, será possível perceber que, 

quando se estigmatiza determinada cor ou modelo, as pessoas tendem a negar os demais, 

mesmo sendo o seu próprio, deteriorando a identidade.  

É interessante esse aspecto estético do currículo, porque a criança já vai para a escola 

“bombardeada” de modelos ideais de beleza, propagados socialmente em veículos de 

comunicação em massa, modelos esses que acabam sendo reforçados nas ilustrações 

didáticas, as quais, então, subliminarmente, apresentam um padrão a ser seguido. Esse é um 

fato preocupante e que desencadeia sérias reflexões. 

Conforme Ferreira (2002), as noções de beleza são derivadas de uma estética branca, 

usada como referência, correta, positiva, racional e bem desenvolvida, levando a uma 

desvalorização da estética negra. Essa desvalorização pode ocorrer de diversas formas, sendo 

que uma das primeiras ações é a negação da própria identidade: o indivíduo não se reconhece 

como negro e, num determinado momento, afirma publicamente que é “moreno” ou “branco”. 

A desvalorização da estética e identidade negra ganha em alguns contextos o “apoio” 

das ações estigmatizantes do cotidiano. A ideia veiculada socialmente de que “negro é ruim”, 

“feio”, “bandido”, “analfabeto” contribui para o distanciamento do negro(a) das próprias 

características físicas e ancestrais.     

 A questão do estigma é bastante discutida por Goffman (1988), que ressalta que o 

termo tem origem grega e se refere a sinais corporais, ou seja, uma marca depreciativa 

atribuída a um determinado sujeito ou grupo. É um tipo de relação entre atributos, o que é 

próprio do ser, ou de uma palavra, bem como o que é estereotipado, fixo, inalterado e 

repetido. Essa colocação de Goffman é posta em boa hora, porque, se uma criança aprende 

desde o primeiro ano que o negro é ruim e o branco é bom, poderá se desenvolver à luz do 

que é propagado, e não do que é real. 

Outra observação importante foi o choque contraditório de imagens no que se refere 

ao campo e à zona urbana. Muitas figuras parecem mais instrumentos de socialização e de 

protagonismo artístico do que ilustrações da vivência campestre dos educandos. Não se 

pretende defender que deveríamos abolir a valorização artística do livro, pelo contrário, 

deveria ter sido feita alguma associação com a realidade das crianças. A mesma reflexão pode 

ser feita em páginas seguintes, em que são apresentadas figuras de automóveis, prédios, 

chuveiros, semáforos, ou seja, o cenário urbano é superior.  
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É correto afirmar que as crianças precisam conhecer outras realidades. Porém, essa 

busca pelo conhecimento de outra cultura não pode ser sobreposta ou negar a própria. O 

automóvel e o cenário urbano moderno podem fazer parte de grande porcentagem da 

sociedade brasileira; contudo, é preciso também dar voz ao real. 

Na página 87, por exemplo, a didática em questão é higiene bucal, e nas imagens 

aparecem duas crianças escovando os dentes num cenário tipicamente fora do contexto dos 

alunos da escola em área remanescente de quilombos. Como posso inserir uma imagem de um 

banheiro marmorizado, com torneiras automáticas, creme dental específico para criança 

quando na realidade os alunos da própria escola usam água que vem de fontes naturais, de 

pedras que escoam via mangueira até chegar à canalização instalada na instituição? Como 

posso tentar mostra que criança usa creme dental com marca infantil quando na realidade em 

casa as crianças usam os mesmos cremes dentais usados pelos pais? Então, são situações que 

são incoerentes com o dia a dia das crianças, e isso pode ser prejudicial no desenvolvimento 

social, cultural e de personalidade dos educandos. 

Com uma proposta pedagógica reflexiva é possível alcançar muitas pessoas. Se a 

escola assumir seu papel de agente de transformação, poderá fazer com que os alunos se 

tornem, futuramente, grandes agentes de mudança, de transformação e quebra de paradigmas 

sociais. Nesse sentido, uma das responsabilidades da escola na atualidade é apresentar 

métodos pedagógicos condizentes com as culturas instaladas no ambiente institucional, com 

ênfase na consideração da diversidade. 

A esse respeito, Feldmann (2005) ressalta que a tarefa da escola contemporânea é 

formar cidadãos livres, conscientes e autônomos, que sejam fiéis aos seus sonhos, que 

respeitem a pluralidade e a diversidade. Dessa forma, efetivar mudanças na escola é 

compartilhar da construção do projeto político-pedagógico que transcende a dimensão 

individual, tornando-se um processo coletivo. Daí a importância de uma boa formação de 

professores; um profissional técnico e reflexivo certamente perceberia essa discrepância 

simbólica e discutiria novos métodos pedagógicos com seus superiores. 

A formação de professores tem sido alvo de amplos debates no espaço acadêmico 

brasileiro, pena que as reflexões acerca dessa formação permaneçam apenas nas salas de 

aulas, nos congressos, nos artigos, se mostrando cada vez mais distantes das escolas públicas. 

É comum presenciarmos debates calorosos sobre essa questão. A discussão teórica é válida e 

contribui para a evolução da ciência; contudo, só será suficiente quando o professor, mestre 

ou doutor deixar a universidade e adentrar os portões das escolas públicas brasileiras.  
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Formar professores não significa apenas prepará-los para os desafios a serem 

encontrados em sala de aula; a formação deve abranger os diversos públicos, cada um na sua 

especificidade. Mas não é fácil tratar dessas especificidades num país com tantas resistências 

em relação à diversidade. Um exemplo é a preparação de professores para trabalhar em sala 

de aula, atendendo, inclusive, à Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e africana” no currículo.  Os próprios professores entram 

em contradição e, em nome da hierarquia cultural, deixam de abordar o assunto. Isso se repete 

quando o assunto é educação no campo, ou na periferia, nos assentamentos de reforma 

agrária, nas comunidades indígenas ou nos jardins metropolitanos. Muitos desconsideram o 

aspecto local, se vendam e mantêm-se sólidos num único modelo educacional. 

Conforme Rocha (2009), a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu um 

projeto voltado a essa questão da formação de professores para atuar em determinada área ou 

grupo. Foi desenvolvido na universidade o curso de Pedagogia da Terra. A proposta do 

referido curso foi aceita com muita polêmica e suscitou questões burocráticas – antes de sua 

implantação, foi submetida às instâncias universitárias, conselhos, congregações, cama de 

graduação, entre outros.  

O principal objetivo do curso é a preparação de professores para a educação básica 

do campo, visando à formação de educadores em nível superior, em licenciatura plena, para 

atuarem principalmente no campo, especialmente em assentamentos de reforma agrária. Por 

mais que a proposta tenha sido apresentada em consonância com o artigo 28 da LDB, que 

prevê a educação para a população do campo, enfrentaram-se inúmeros desafios. A Pedagogia 

da Terra permitiu aos envolvidos a aquisição de um novo olhar sobre a formação dos 

professores da educação básica. Em 2008, começou a segunda turma, em curso agora 

denominado Licenciatura em Educação do Campo. 

Essas informações da Maria Isabel Antunes Rocha (2009) são indispensáveis para a 

discussão promovida nesta pesquisa. É preciso propor planos pedagógicos que sejam 

coerentes com o público em sala de aula. Se os educadores não têm vínculo com a 

comunidade do campo, por exemplo, precisam passar por um processo de formação para 

conhecer a realidade do público que “enfrentarão”.  

A escola é entendida como um espaço de construção do conhecimento. É nesse 

espaço que o indivíduo entra em contato com novos saberes. Por isso, os professores precisam 

no mínimo conhecer o contexto dos educandos com que irão trabalhar no cotidiano escolar.  
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A instituição escolar também é caracterizada como local que apresenta subsídios para 

fortalecimento da identidade, de valores, atitudes e sentimentos. Deveria estar sempre em 

transformação, acompanhando as gerações, respeitando as culturas, num longo processo de 

revisão dos métodos pedagógicos. É por essas e outras razões que a formação de professores 

deve abranger todas essas particularidades. É impossível alcançar o ápice qualitativo da 

educação sem trabalhar primeiro com as realidades dos educandos. Só assim eles se 

identificarão e conseguirão entender a dialética docente. 

Para que essa formação ocorra de forma significativa, é imprescindível que os 

professores reconheçam o valor daqueles que são apontados pela sociedade como oprimidos. 

É preciso tirá-los da posição passiva e oferecer instrumentos que os direcionem para a 

liberdade. Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos; cabe 

a estes, justamente, ganhar consciência da opressão e lutar por libertação. (FREIRE, 2004 

apud PEREIRA et. al., 2007) 

É interessante essa colocação dos autores supracitados. Por mais que não estejam se 

reportando especificamente à pessoa negra, eles falam de opressão, de consciência, palavras 

usadas nos debates sobre assuntos étnico-raciais. Para alcançar a liberdade, o indivíduo 

precisa ter consciência de que está sendo sub-representado; ser liberto está relacionado ao 

acesso ao saber, acesso ao senso crítico, ao respeito e à diversidade. É notável que as crianças 

da escola pesquisada estão em idades em que o senso crítico não está totalmente 

desenvolvido; contudo, uma abordagem diferenciada poderia favorecer esse desenvolvimento 

nos anos escolares subsequentes.  

A educação pode ser considerada como um dos maiores meios de liberdade, pois, 

quando o indivíduo se apropria do saber, adquire a criticidade, vê a vida de outra forma, ou 

seja, dificilmente permanecerá na posição de oprimido. 

 

Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e 
se engajam na luta organizada por sua libertação, começam a crer em 
si mesmos, superando, assim, sua “conivência” com o regime 
opressor. Se esta descoberta não pode ser feita em nível puramente 
intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental, é que esta não 
se cinja a mero ativismo, mas esteja associado a sério empenho de 
reflexão, para que seja práxis. (FREIRE, 1970, p.29) 

 

Descobrir a opressão no contexto da escola inserida em comunidade remanescente de 

quilombo significa ter consciência, por exemplo, de que os materiais usados no dia a dia estão 

distantes da realidade dos alunos. São materiais que oprimem, em que uma cultura se 
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sobrepõe a outra, deixando instalado um único modelo ilustrativo. Essa consciência talvez não 

ocorra neste momento, mas poderá emergir oportunamente, se os professores utilizarem 

outros planos curriculares.  

Sacristán (2002) apresenta uma reflexão importante sobre educação. Para ele, a 

educação é motor de transformação pessoal, cultural, econômico ou de progresso social.  

Podemos dizer que as ideias e práticas em educação são construídas em relação a outras 

esferas da realidade cultural e social, no mundo das relações culturais, pessoais, ideais e 

práticas. O aluno é visto como um agente na relação teoria-prática, tanto nos sistemas 

educativos como no nível de participação estudantil, e colabora nas decisões, obtendo o poder 

de decidir pela prática, inclusive no que diz respeito ao currículo. 

Ainda segundo o autor, a educação é inclusiva quando proporciona pela 

escolarização o exercício igualitário da cidadania. O direito social à cultura é um direito de 

caráter fundamental e um dever, não só porque dele depende a dignificação humana, mas 

porque se entrelaça com outros direitos civis, políticos e econômicos das pessoas, 

possibilitando-os e potencializando-os.  

Diante disso, é indispensável a ação em rede, a parceria entre família, comunidade e 

escola deve ser sempre considerada. Sobre essa questão, a escola não é o único agente que 

promove o ato educativo, pois, a família, os meios de comunicação e a oferta cultural também 

o fazem. 

 

[...] A escola, enquanto instituição social responsável pela 
organização, transmissão e socialização do conhecimento e da cultura, 
revela-se como um dos espaços em que as representações negativas 
sobre o negro são difundidas. E por isso mesmo ela também é um 
importante local, estas podem ser superadas. Cabe ao educador e à 
educadora compreender como os diferentes povos, ao longo da 
história, classificaram a si mesmos e aos outros, como certas 
classificações foram hierarquizadas no contexto do racismo e como 
este fenômeno interfere na construção da auto-estima e impede a 
construção de uma escola democrática. É também tarefa do educador 
e da educadora entender o conjunto de representações sobre o negro 
existente na sociedade e na escola, e enfatizar as representações 
positivas construídas politicamente pelos movimentos negros e pela 
comunidade negra [...] (GOMES, 2003, p.77) 

 

O alcance da liberdade proporciona inúmeros benefícios. Quando a pessoa obtém o 

conhecimento, por exemplo, dificilmente deixará de exercer a cidadania. O conceito de 

cidadania expressa uma forma ideal de viver em sociedade, uma criação histórica e cultural, 
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uma forma de reconhecer-se como sujeito e de reconhecer o outro dentro de uma comunidade 

(SACRISTÁN, 2002). 

Alcançar a liberdade em comunhão significa atribuir ao outro o papel de 

corresponsável pela mudança, e a/o escola/professor tem também essa missão de mostrar aos 

alunos aquilo que é proximal e fazê-los refletir cotidianamente em busca de transformação.  

Dessa maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 

é educado, em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, 

se tornam sujeitos do processo, em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade 

já não valem. Em que para ser, funcionalmente, autoridade, faz-se necessário estar sendo com 

as liberdades, e não contra elas (FREIRE, 1986). 

Gusmão (1999) chama atenção para a passividade docente. A autora nomeia essa 

atitude passiva de “silêncio pedagógico”. Para ela, o despreparo da escola, de seus agentes, 

dos professores, da administração, que não sabem o que está em jogo por trás dos papéis que 

regem a vida de cada um e de todos, dificulta a elaboração de uma proposta de ensino 

adequada. Por outro lado, todos os limites, falhas e vieses do sistema educacional tornam-se 

mais visíveis quando o público-alvo da política educacional são crianças e adolescentes que 

transitam em universos negados pela escola, tal como a “rua”, ou que, por uma razão ou outra, 

são portadores de marcas sociais estigmatizadas, tais como a raça e/ou a cor da pele. 

Esse silêncio pedagógico opera em muitas escolas brasileiras, principalmente quando 

o assunto é o papel ocupado pelos negros(as) nos livros didáticos e outros espaços 

educacionais. Assim, a autora conclui que a pluralidade cultural envolve, portanto, a produção 

do conhecimento e a realidade. Isso exige dos investigadores e professores o resgate de outras 

vozes historicamente caladas, para assim apreender a realidade social em nova dimensão. 

Como já mencionado, os livros usados na escola quilombola não apresentam 

nenhuma aproximação com a cultura dos educandos. Os docentes reconhecem que os 

materiais precisam ser repensados. 

 

Nós humanos somos, igualmente, um produto cultural; não há humano 
fora da cultura, pois ela é nosso ambiente e nela somos socialmente 
formados (com valores, crenças, regras, objetos, conhecimentos etc.) e 
historicamente determinados (com as condições e concepções da 
época na qual vivemos). Em suma, o Homem não nasce humano, e 
sim, torna-se humano na vida social e histórica no interior da cultura. 
(CORTELLA, 2011, p.37) 
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Se somos socialmente formados no âmbito de uma cultura, mediante valores e 

crenças, deveríamos, nesse sentido, adquirir sentimentos de pertença à cultura que nos 

formou, e não a uma cultura monopolizada, idealizada e desenhada pela elite brasileira. Uma 

escola que se dispõe a trabalhar conteúdos que estimulam o não pertencimento cultural prega 

a contradição e precisa ser rediscutida quanto ao seu papel transformador. 

A professora do primeiro ano reconhece o distanciamento entre o material didático e 

a cultura dos alunos. Manifestou essa inquietação no terceiro dia de visita, por meio de 

diálogo informal durante o recreio: 

 

Eles elaboram os livros pensando nas grandes cidades, quando na 
verdade, nós não temos este modelo de escola desenhado. Quando 
desenvolvo atividades e chega numa parte que não tem coerência com 
a realidade dos alunos, costumo pular a página. (Profa. Célia) 

 

Pular a página pode significar adiar um problema que poderia ser resolvido por meio 

de reflexões ou outros materiais didáticos, como filmes, gincanas, danças, entre outros. Essa 

não é uma dificuldade exclusiva dos professores da EMEF Poça; muitos professores do Brasil 

podem estar adotando o mesmo procedimento, perdendo, nesse sentido, uma boa 

oportunidade para pôr o tema em debate com os alunos. 

 

A maioria dos professores e das professoras não discute essas 
questões, ou apenas o fazem de modo muito tímido. O ensino nas 
escolas brasileiras, desse modo, ocorre quase sempre à margem do 
processo social, desvinculando a realidade. As reflexões sobre valores 
morais, exclusão, opressão, sexismo e raça são pouco apreciadas pelos 
docentes. (PEREIRA et. al., 2007, p.202) 

 

Sobre essa questão, Pereira et. al. (2007) afirmam ainda que, se pretendemos oferecer 

aos nossos alunos um conhecimento significativo, o nosso papel é desconstruir o 

conhecimento produzido pela cultura dominante e ajudar a construir outro saber com a 

participação dos segmentos menos privilegiados de nossa sociedade. 

 

Quando percebem e reconhecem que estão aprendendo, que os seus 
direitos estão sendo respeitados como sujeitos socioculturais, 
históricos e de conhecimento, os/as estudantes acabam projetando 
uma trajetória escolar, acadêmica e profissional mais significava, 
visão que acaba sendo valorizada pelas mães, pais, familiares e 
professores/as. A expectativa de garantir a do direito à educação seja 
dos/das estudantes, seja das mães, pais e/ou responsáveis, dos/ das 
professores/as e da comunidade em geral, deve, portanto, ser 
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considerada fator importante para o desempenho e sucesso escolar. 
(BRASIL - CONAE, 2010) 

 

Se o próprio Conselho Nacional de Educação chama a atenção para essa fragilidade 

curricular, o que precisa ser apresentado para melhorar esse quadro?  

Assim, os dados em destaque no gráfico1preocupam. O currículo precisa ser 

rediscutido, os negros(as) precisam ser apresentados simbolicamente aos alunos num plano de 

igualdade, para que possam oportunamente se identificar com que é propagado e, nas séries 

subsequentes, desenvolver o senso crítico e novos olhares para a educação. 

 Quando analisadas as figuras do livro referentes a bonecos, super-heróis e 

autoridades, como pode ser observado no gráfico 2, os(as) negros(as) não são representados: 

95% dos personagens são brancos, e 5% pertencem a outras raças. 

 

 
Gráfico 2 - Distribuição de negros(as), brancos(as) e outras raças nas figuras de bonecos,  

super-heróis e autoridades - livros didáticos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental.50 

 

Na atividade da página 74, os autores trazem como objetivo a representação do 

corpo. Na análise das imagens, algo chama atenção. No enunciado da página, em que é 

apresentada a proposta da atividade (fazer boneco de massinha de modelar), os autores 

mostram alguns super-heróis e uma pessoa famosa; para complementar, dão exemplos de 

outras “personalidades” que podem ser indicadas, como Barbie, Xuxa, Eliana, Homem 

Aranha,  Power  Rangers e  outros.  Se observarmos os exemplos citados  no dia  a  dia  da  

 

                                                 
50 Gráfico elaborado pelo autor. 
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televisão mundial, veremos que nenhum deles é negro, o que mostra que o livro reforça o 

heroísmo branco reproduzido socialmente.  

Somente na página 87 há uma ilustração de igualdade; aparece pela primeira vez no 

livro a imagem de uma criança negra e outra branca desempenhando a mesma função. 

Nas páginas 98 e 117 surge outra questão importante: das figuras ilustradas para 

recorte, nenhuma é negra. O fator chamativo nessas figuras são as representações que elas 

trazem: encontramos pessoas de olhos verdes, azuis, características típicas de descendentes 

europeus, nos papéis de reis, rainhas e intelectuais. Quem são os reis e rainhas nas histórias? 

Quem manda. Nesse contexto, a imagem que está sendo incutida na mente das crianças é a de 

relação de poder em pauta, colocando uma determinada cultura como protótipo de autoridade 

social.   

É importante sinalizar que existem outros materiais didáticos que enfatizam e 

valorizam os(as) negros(as), o problema é fazer com que esses materiais cheguem ao 

ambiente escolar, especificamente nas escolas quilombolas. Além de adentrar as escolas, é 

preciso antes preparar os professores para trabalhar o tema, senão se torna um trabalho em 

vão, podendo acarretar resistências.  

A fim de iniciar os trabalhos baseados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnicos-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana, o Governo Federal disponibilizou uma lista de publicações em seu sítio. O problema 

é que o portal encontra-se desatualizado desde o ano de 2006. Uma outra reflexão fica 

pendente nessa produção didática: é preciso observar se esses materiais chegam até as 

comunidades remanescentes e, se chegam, de que forma são usados e/ou se são usados pelos 

docentes. 

É nítido que as produções do governo para tratar essa questão são limitadas, com 

alguns anos de atraso. Porém, é nesse momento que deveria entrar em ação o poder criativo 

do docente. Além dos materiais de apoio fornecidos, cada professor deveria desenvolver o 

senso crítico, criativo, inovador, ou seja, precisaria sair da posição de mero espectador e se 

tornar um pesquisador e um agente de transformação. 
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3.2.7 Livro didático utilizado no 2º ano do Ensino Fundamental I 

 

 

O livro didático em questão tem, no total, 150 páginas, incluindo a capa51, e foi 

elaborado pela Fundação Bradesco. No gráfico apresentado a seguir pode-se conferir o 

percentual de negros, brancos, indígenas e indivíduos de outras raças representados nas 

ilustrações correspondentes às disciplinas História e Geografia.  

 

 
Gráfico 3 - Distribuição de negros(as), brancos(as), indígenas e outras raças 

nas ilustrações do livro didático do 2º ano do Ensino Fundamental.52 

 

Na comparação com o livro utilizado no 1º ano do Ensino Fundamental, verifica-se 

que no 2º ano os(as) negros(as) aparecem mais. Porém, há um enfoque simbólico com maior 

intensidade escravista no sentido de mostrar a história do Brasil. Assim, os(as) negros(as) 

acabam aparecendo mais, pois se encontram agrupados no campo, em trabalhos braçais. 

Os indígenas também são pouco representados simbolicamente no livro, 

correspondendo a apenas 10% dos indivíduos ilustrados, diferentemente do que se viu no 

livro da 1ª série, em que não aparecem. Os(as) negros(as) aparecem em minoria, 17% dos 

                                                 
51 Foram escolhidos esses dois livros porque estão mais relacionados a relações humanas, sociais, culturais e 
identidade.  
52 Gráfico elaborado pelo autor. 
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casos, enquanto os brancos mantêm a superioridade nas ilustrações, 73%. Esse dado mostra 

que, além do esquecimento, outras demandas culturais estão sendo deixadas de lado. 

Quando se trata de imagem familiar, na página 18 nota-se que não é apresentada 

nenhuma mistura de raças. As famílias negras estão de um lado e as brancas, de outro.  

Os(as) negros(as) são apresentados em sua maioria na posição de escravizados. 

Timidamente surgem algumas reflexões, que são “cobertas” pela ênfase no artista que criou as 

imagens. Na página 28, pela primeira vez os(as) negros(as) aparecem em maioria, em cenas 

que ilustram a escravidão. 

Outro detalhe importante está relacionado à personalização dos dois livros. Assim 

como na edição do 1º ano, as ilustrações que surgem no livro didático do 2º ano do Ensino 

Fundamental se concentram no branco, amarelo, azul, verde, laranja etc. Esse é mais um fator 

preocupante, afinal, se a criança desde o primeiro ano não é apresentada à cor preta, logo 

poderá desenvolver aversão a essa tonalidade, que na vida adulta pode ser encarada como 

desconhecida. 

 

O livro didático é um importante veículo portador de um sistema de 
valores, de ideologias, de culturas que não pertencem aos indivíduos 
que tanto participaram na construção da sociedade brasileira. Algumas 
pesquisas demonstram que os textos, ilustrações de obras didáticas 
transmitem estereótipos que generalizam alguns temas como etnia, 
criança, família, etc. Devido às palavras e imagens presentes nos 
livros didáticos os alunos constroem suas próprias representações 
significativas. (ALBUQUERQUE et. al., 2006, p.19) 

 

A inversão de valores é uma peça-chave no campo das apologias dos conflitos 

raciais. Assim, uma escola que tem a seu redor uma comunidade quilombola, integrada por 

famílias majoritariamente negras, deveria oferecer um projeto político e pedagógico 

compatível com o público presente. 

As crianças negras não encontram na didática de muitos professores conteúdos que 

expressem o incentivo à valorização da uma identidade racial. Isso pode ser friamente visto 

nos personagens de contos de fada, como, por exemplo, os anjos das historinhas contadas nas 

rodas de conversas, que não costumam ser negros(as), além dos filmes usados como recursos 

pedagógicos em que a mocinha é sempre branca e o bandido, sempre negro. 

Se a presença do negro na educação nos eixos da presença física é algo que precisa 

ser rediscutido, a representação simbólica ocorre de uma maneira tanto quanto perigosa, pois, 

infelizmente, na maioria das escolas socializa-se uma imagem do negro em termos 

pejorativos, diminutivos e racistas.  
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Para mudar esse quadro, a Lei 10.639 tem como objetivos combater o racismo e as 

discriminações que atingem principalmente os(as) negros(as), mas também contribuir para 

uma educação das relações étnico-raciais voltada para a construção de uma ordem 

democrática que valorize a diversidade. 

A respeito da criação desse amparo jurídico: 

 

A obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-
brasileira nas escolas do país abre um precedente importante para que 
o aprendizado quilombola, bem como os modos de fazer e viver dos 
quilombos contemporâneos seja considerado um saber essencial para a 
formação de uma nova estrutura de educação no Brasil, fundamental 
para que o país se reconheça como afrodescendente em sua formação 
humana e cultural. (PARÉ et. al., 2007, p.03) 

 

Além da omissão docente, da falta de consciência dos alunos e da resistência das 

instituições escolares em cobrar de seus colaboradores a abordagem de temas raciais, os livros 

didáticos representam um espaço de exposição da figura negativa, que não condiz com a 

realidade do aluno. Muitos docentes ainda atuam sob a ótica do “coitadismo”, um olhar 

puramente escravista, um problema de formação ideológica e profissional. E os professores 

não têm muita escolha, uma vez que os livros didáticos não priorizam as imagens dos(as) 

negros(as).  

O espaço ocupado pelos(as) negros(as) nos livros nos remete a imagens na maioria 

das vezes operacionais. Nas ilustrações o negro é inserido numa posição de operário, 

ocupando papéis de empregados domésticos e trabalhadores braçais. Ou aparece como 

bandido, trapaceiro. Os brancos se situam na outra ponta da representação: são desenhados 

como profissionais bem conceituados, “trabalhadores da sombra”, como diria meu pai, 

professores, médicos, advogados, patrões etc.  

A educação é recebida nos moldes da cultura alheia. Os antepassados são 

posicionados em duas vias: escravizados na senzala e escravizados na sarjeta do século XXI. 

Nesse contexto, abre-se espaço mais uma vez para o debate acerca da função social da escola. 

A esse respeito, neste estudo se defende que não se deve negar nenhuma etnia, 

tampouco esconder a história dos diversos povos que formam a nação brasileira. Se não 

houver a intensificação desse debate em sala de aula, há uma grande possibilidade de se ver a 

negação da própria identidade, e negar a identidade cultural pode ser uma das maiores 

catástrofes no processo de formação de uma sociedade. É por essa e outras razões que é 
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preciso investir também na formação de professores, com ênfase na diversidade, na 

criticidade e capacidade reflexiva. 

A formação de professores que não tiveram em sua base educacional contato com a 

história da África, a cultura do negro no Brasil e a própria história do negro de um modo geral 

se constitui no problema crucial das novas leis (MUNANGA, 2005-2006). A falta de 

conhecimento teórico implica a manutenção da ordem opressora. Derrubar essa ordem 

significa pôr abaixo o mito da democracia racial, que ressoa no pensamento da grande maioria 

dos professores.  

O 1º ano escolar é fundamental para as séries subsequentes e vivências sociais 

futuras na vida adulta. A instituição escolar deve funcionar como precursora dessas vivências, 

e para isso precisa desmonopolizar os materiais didáticos e contemplar todas as culturas. 

 Sobre essa questão, Carvalho (2005) afirma que a educação é hoje unanimemente 

considerada um dos principais veículos de socialização e de promoção do desenvolvimento 

individual. Inserindo-se num contexto histórico, social e cultural mais amplo, os sistemas 

educativos acabam por ilustrar os valores que orientam a sociedade e que esta quer transmitir. 

É nesse sentido que se pode falar, globalmente, de uma cultura que se cria e preserva por meio 

da comunicação e cooperação entre indivíduos em sociedade e, especificamente, numa cultura 

escolar, isto é, num conjunto de aspectos transversais que caracterizam a escola como 

instituição. 

Assim, a autora entende que a educação tem como finalidade promover mudanças 

desejáveis e estáveis nos indivíduos; mudanças que favoreçam o desenvolvimento integral do 

homem e da sociedade. Ora, não havendo educação que não esteja imersa na cultura e, 

particularmente, no momento histórico em que se situa, não se podem conceber experiências 

pedagógicas e metodologias organizativas, promotoras dessas modificações, de modo 

“desculturalizado”. A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural, e são as próprias 

reformas educativas que refletem as ideologias impressas no contexto social e político macro. 

Está-se, portanto, a falar de uma dimensão cultural e ideológica da educação enquanto base e 

transmissor estrutural da reprodução social.   

É importante lembrar que as reflexões e análises contempladas neste momento do 

trabalho já vêm sendo “denunciadas” há algum tempo. Regina Pahim Pinto (1987), por 

exemplo, constatou que personagens negros(as) e mestiços(as) são revestidos de atributos que 

reforçam imagens negativas e estigmatizantes. Cavalleiro (2007) também faz essa mesma 

observação. Para ela, os personagens negros(as), em comparação com os demais, são os que 

apresentam maior percentual de personagens negativos.  
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A escola em pesquisa pode apresentar lacunas no que se refere a estudos e 

proliferação das questões culturais do negro quilombola, mas, por outro lado, acaba paralisada 

com o próprio despreparo da força nacional de educação, que ainda deixa a desejar quando o 

tema está relacionado a questões raciais. 

 

 

3.2.8 Imagens expostas nos murais da escola 

 

 

Coladas nas portas, paredes e no refeitório, elaboradas pelos alunos e professores, as 

imagens expostas na EMEF Poça também são carregadas de representações. Para iniciar a 

discussão desse subitem, a seguir são apresentadas algumas imagens do ambiente escolar 

referentes à comemoração do dia das mães (12/05/2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Figuras em homenagem ao dia das mães (2011).53 

 

                                                 
53 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 
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Essas imagens chamam a atenção e apresentam vestígios das atividades que 

poderiam ser desenvolvidas na escola no âmbito da diversidade. Ao discutirmos esse ponto, 

entramos num debate sobre currículo e identidade. Se uma das funções da escola é contribuir 

para o desenvolvimento da personalidade e o fortalecimento da identidade individual e 

coletiva, torna-se difícil compreender porque num evento em que se parabeniza a figura 

materna há poucas representações de mães negras.  

A instituição deixa claro que não preserva aspectos da identidade do(a) negro(a);o 

foco é um modelo de cultura distante dos quilombolas. Assim, o fortalecimento da identidade 

quilombola, os sentimentos de pertença, valores individuais e coletivos são pouco apreciados.  

É complicado privilegiar um único modelo cultural no espaço de aprendizagem. Um 

lugar que tem um público composto por povos distintos não pode dar lugar a representações 

simbólicas monopolizadas. A escola precisa pensar em ações pedagógicas que fortaleçam a 

identidade de seus pares, agindo em coerência com o próprio espaço em que se instala. 

A etimologia do termo “identidade” abrange uma ampla gama de conceitos, que 

devem ser estudados cada um em sua particularidade. 

 

Quando se referem ao conceito de identidade, os autores empregam 
expressões como imagem, representação e conceito de si, em geral, se 
referem conjunto de traços, de imagens, de sentimentos que o 
indivíduo reconhece como fazendo parte dele próprio. Na literatura 
norte – americana, o termo consagrado é de “self” ou “self concept”, 
correspondendo a conceito de si. A identidade pode ser representada 
pelo nome, pelo pronome “eu” ou por predicações referentes ao papel 
social. No entanto, a representação de si através da qual é possível 
aprender a identidade é sempre à representação de um objeto ausente 
(o si mesmo). Sob este ponto de vista, a identidade se refere a um 
conjunto de representações que responde a pergunta “quem és”. 
(JACQUES et. al., 1998, p.161) 

 

Identidades, por sua vez, constituem fontes de significado para os próprios atores, 

por eles originadas, e construídas por meio de um processo de individuação. Embora as 

identidades também possam ser formadas a partir de instituições dominantes, somente 

assumem tal condição quando os atores sociais internalizam o que é propagado, construindo 

seus significados com base nessa internalização (CASTELLS, 2010). 

Para a psicóloga Bee (1997), a construção da identidade constitui diversos fatores 

relevantes, sejam eles de esfera religiosa, familiar, grupal, cultural, e, na adolescência esse 

processo prevalece com mais intensidade. A “panelinha”, turma ou grupo do adolescente 
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forma, assim, uma base segura na qual o jovem pode se movimentar na direção de uma 

solução singular do processo de identidade. 

Ainda segundo a autora, a identidade étnica se difere da maioria dos aspectos da 

identidade do ego. No sentido proposto por Erikson (apud BEE, 1997), a identidade étnica 

envolve diversos fatores externos que devem ser analisados e considerados. No caso de 

adolescentes de minorias, em especial os(as) negros(as) em uma cultura predominantemente 

de brancos, há outro aspecto na criação de uma identidade na adolescência. Esses jovens 

também precisam elaborar uma identidade étnica ou racial, que inclui alguns, ou todos, os 

seguintes aspectos: identidade de si como um membro de um povo, sentimentos de 

pertinência e compromisso em relação aos demais, atitudes positivas ou negativas em relação 

ao grupo, um senso de valores e atitudes partilhados e o aprendizado de tradições ou praticas 

étnicas específicas, tais como a língua, os costumes e os comportamentos. 

Sobre a identidade negra, o que é se sentir negro numa sociedade majoritariamente 

preconceituosa e discriminadora? Identificar-se como negro nem sempre foi uma tarefa fácil 

de executar, conforme revelou a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNDA) 

realizada em 1976, que preparou a inclusão do quesito cor no censo de 1980 (PIZA, 

ROSEMBERG, 1998-99). Essa pesquisa mostrou que os não brancos identificavam sua cor 

como amarela queimada, mista, morena bem chegada, puxada para branca, queimada de praia, 

roxa, sapecada, turva, verde etc., num total de 136 expressões diferenciadas. Conforme 

Carone (2002), o movimento negro não aceitava essas expressões, tampouco a referência ao 

negro como pessoa de cor, mulato, escuro, preto.  

Sempre houve resistência em aceitar a condição de negro. Se há 32 anos havia essa 

resistência, comprovada na pesquisa amostral, quais as principais dificuldades enfrentadas 

pelo indivíduo para se identificar como negro no século XXI, quando há um bombardeio 

cotidiano de informação (via mídia) que incentiva a desvalorização da estética negra e a 

valorização do ser branco como modelo de perfeição, de beleza, inteligência, lealdade? Essa é 

uma questão ampla, que merece nossa atenção e reflexão. 

No âmbito do debate sobre identidade negra, Ferreira (2002) afirma que na escola ela 

é influenciada pelos moldes da cultura não africana. No que se refere a relações raciais na 

família, o autor revela que, nos lares de famílias negras e na escola, a maneira mais comum de 

lidar com o preconceito é o silêncio.  

Nesse sentido, vale destacar alguns relatos obtidos por Ferreira (2002, p. 7): 
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Entrevistada I: “Na época eu comecei a tomar banho sozinha, eu me 
esfregava muito porque achava que era sujeira, eu não podia ser 
assim, uma das mais escurinhas da minha sala.”  
Entrevistada II: “Eu comecei a lembrar [chorando] de uma época em 
que estava na escola, em que eu comecei a viver forte o preconceito, 
lembro que era por causa de meu cabelo, minha amiga alisou o meu 
cabelo e nossa... fui ridicularizada pelos meus amigos, meu 
namoradinho da época e até minha melhor amiga.” 

 

Ferreira (2002) aponta que nessa família a cor da pele era identificada como morena. 

Observa ainda que, muitas vezes, para serem aceitas num grupo, as pessoas pesquisadas 

acabavam absorvidas pela cultura alheia e, por vezes, para se aproximarem das características 

dessa cultura predominante, se sujeitavam a diversas formas de transformação física, na 

tentativa de encontrar aceitação nesse grupo. É nesse contexto que se fortalece o que ele 

chama de aculturação e embranquecimento.  

Para Bernardino (2000), o ideal de embranquecimento é incorporado pela população 

e se apresenta a partir de uma desvalorização da estética negra e, em contrapartida, uma 

valorização da estética de pessoas brancas. As pessoas passam a provocar mudanças físicas 

para se aproximarem ou se tornarem do mesmo grupo do padrão social de beleza: cabelos e 

pele lisos, nariz afilado, cabeça redonda, magra, olhos azuis ou verdes.   

O negro, quando ascende socialmente, passa por um processo de embranquecimento, 

que leva a aceitar os estereótipos e as atitudes negativas sobre si mesmo, a rejeitar sua 

identidade racial (PINTO, 1987). Assim, do ponto de vista histórico, Guimarães (1998) 

ressalta que a integração dos descendentes de africanos à sociedade brasileira deu-se 

principalmente pela via de embranquecimento; é o que chamou de “válvula de escape do 

mulato”. 

Quando a pessoa passa a avaliar a realidade com base no que é propagado como 

“correto”, talvez possa estar internalizando uma autoimagem que não lhe pertence. Para 

ampliar essa reflexão, bebo da fonte teórica de Hasenbalg (1979, apud PINTO, 1987). O autor 

entende que a internalização da autoimagem por parte do negro resulta no bloqueio das suas 

inspirações. Ou seja, as pessoas tendem a diminuir as suas aspirações, a fim de evitar 

humilhações implícitas aos episódios discriminatórios. Evitar a discriminação é a principal 

técnica socializadora usada pelos(as) negros(as). Esse bloqueio vem acompanhado de 

inúmeros sentimentos, entre eles o de incapacidade, o de menos valia e o de comodismo – 

“Foi Deus quem quis assim”. 
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Ainda segundo Regina Pahim Pinto (1987), as representações negativas, na medida 

em que contribuem para sedimentar o sentimento de inferioridade do negro, certamente são 

agravadas quando ocorrem no próprio contexto escolar. Já num olhar sociológico, Florestan 

Fernandes (1989) aponta que a filosofia política da solução da questão negra baseou-se no 

velho padrão da absorção gradual dos indivíduos negros por meio da seleção e assimilação 

daqueles que escolhessem identificar a si mesmos com os círculos da raça dominante e 

manifestar completa lealdade aos seus interesses e valores sociais. Em outras palavras, a 

solução encontrada pela sociedade dominante para absorção dos(as) negros(as) no mundo dos 

brancos foi usar o velho padrão de seleção, aplicando um modelo de beleza, de identificação 

com os interesses e valores da cultura de brancos europeus. 

Identificar-se como negro significa se desprender daquilo que é propagado 

socialmente como o correto, o bonito, o perfeito. Sendo assim, é comum a pessoa não aceitar 

a sua identidade, passando a se enxergar como “moreno”. A “morenidade”, nesse contexto, 

funciona como mecanismo de inclusão, como instrumento de amenização dos sentimentos de 

tristeza, de menos valia, de inferioridade, de incorreto, mau caráter etc. Ser moreno numa 

sociedade como a nossa que idolatra um único modelo cultural é ter a vantagem de sentir-se 

parte de, sentir-se integrante e incluído.   

 

Parece simples definir quem é negro no Brasil. Mas, num país que 
desenvolveu o desejo de branqueamento, não é fácil apresentar uma 
definição de quem é negro ou não. Há pessoas negras que introjetaram 
o ideal de branqueamento e não se consideram como negras. Assim, a 
questão da identidade do negro é um processo doloroso. 
(MUNANGA, 2005-2006) 

 

 Praticamente, todos os autores que se dedicaram ao estudo do negro chamam a 

atenção para as imagens e as representações negativas vigentes na nossa sociedade a respeito 

desse segmento racial. O negro é desvalorizado, tanto do ponto de vista físico como do 

intelectual, cultural e moral. A cor negra e os traços negroides são considerados antiestéticos; 

a cultura e os costumes africanos são reputados como primitivos; há uma depreciação da sua 

inteligência e uma descrença na sua capacidade; coloca-se em dúvida sua probidade moral e 

ética. 

Quase um ano depois da identificação dessas imagens enunciadas nesta discussão, 

algumas ilustrações ainda permanecem na escola. Dessa vez, nota-se que o foco não são as 

mães, e sim o “ser criança”. 
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Figura 15 - Figuras “ser criança” (2011).54 

 

Mais uma vez, a instituição mantém-se na posição racista e não usa a figura negra 

como modelo de “ser” e “pertencer”. Assim como nas ilustrações maternas, nestas as crianças 

desenhadas não apresentam semelhança com a realidade visualizada no cotidiano nos 

corredores da escola. Isso mostra que a escola ainda não está preparada para receber a 

diversidade, ou seja, a instituição ainda não entendeu a necessidade da consideração das 

culturas como parte do currículo. Nesse sentido, é preciso também repensar o seu papel 

enquanto instituição de proliferação do saber e o seu papel social.  

Para dar conta dessa demanda, é necessário, como já dito, reconsiderar o conceito de 

currículo e pensar no que seria ideal para todas as culturas. Mas, o que é um currículo ideal? 

O que é ideal para uma pessoa pode não ser para outra, ou seja, entramos num debate do 

relativismo, situação em que opera a subjetividade, os desejos individuais, aquilo que é 

pessoal de cada indivíduo. Do ponto de vista curricular, ideal é entendido como aquilo que se 

aproxima do bem comum social, que reúne toda a perfeição proximal das realidades presentes 

no ambiente escolar.  

No Brasil, no entanto, é mais complicado discutir essa questão, porque é 

caracterizado por uma pluralidade étnica, produto de um processo que inseriu no mesmo 

território diversas culturas. Talvez não seja possível pensar num currículo que contemple toda 

                                                 
54 Fonte: arquivo pessoal do pesquisador. 
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a sociedade. Entretanto, é preciso haver flexibilidade, coerência e considerar as realidades do 

público a que se destina a educação. 

Numa escala de importância, o currículo é considerado a parte fundamental do 

processo de ensino e aprendizagem. Seja ele oculto ou prescrito, deve proporcionar ao aluno o 

desenvolvimento crítico, o pensamento inovador, num patamar de autoquestionamento 

pessoal e social. Para isso, ele deve ser construído na horizontalidade, democraticamente.  

O currículo é classificado em: Racionalismo acadêmico, quando o aluno é passivo-

receptor e não opina na formulação de currículo; Processo cognitivo, quando eleva o aluno à 

capacidade de resolver problemas e situações da sua vida futura; Tecnologia do ensino, 

quando permite a inserção de meios técnicos de transmissão do saber; Autorrealização, 

quando privilegia as necessidades de integração pessoal – o aluno tem liberdade e poder de 

decisão, valoriza a promoção de valores para a individualidade de cada um –; e a 

Reconstrução social, em que o aluno é precursor de uma nova ordem social, sendo 

incentivado a resolver os problemas diários na família, grupo, comunidade como questões 

centrais (SILVEIRA FILHO, 1981). 

O autor ressalta que a ideia de currículo está cada vez mais presente nas discussões e 

preocupações dos educadores. Não existe consenso sobre seu significado, muitos veem o 

currículo numa lente puramente técnica, referindo-se às disciplinas; outros acreditam que a 

ampliação do leque conceitual contribuirá para o futuro político do país.  

Outra janela do currículo que precisa ser enfatizada é a diversidade. Se numa sala de 

aula encontramos diversos grupos distintos, o currículo não deve ser centrado numa única 

cultura. O currículo que não é condizente com a realidade dos alunos deve ser considerado 

contraditório. Com as “novas” demandas presentes no espaço escolar, a palavra 

multiculturalidade passou a fazer parte do vocabulário de muitos pesquisadores na educação.  

Diante da complexidade envolvendo a educação, é necessária a presença de um 

processo de formação reflexivo docente, que indague o homem no mundo, a fim de 

surpreendê-lo. Ao se problematizar a realidade, é possível repensar a prática docente. É 

preciso criar um currículo polissêmico que abranja a dimensão histórica do sujeito. Deve ter 

uma intencionalidade coletiva; não pode ser neutro, precisa ser pautado em gênero, etnia/raça; 

deve considerar os aspectos afetivos e a valorização da identidade.  Por isso não existe uma 

definição universal de currículo.   

 

É nesse aspecto que currículo necessita ser reinventado como um 
projeto crítico quer juntado “as peças do passado e presente”, quer 
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analisando e sintetizando as identidades, tecidas entre os lugares do 
Eu e do Outro, que conferem significado ao que “entre - somos”, 
Nesse contexto, ao sublinhar que as políticas identitárias referem à 
raça, etnicidade e orientação sexual são instrumentos de construção do 
currículo. (PACHECO, 2009,p.397) 

 

Pacheco (2009) complementa afirmando que a educação e o currículo são projetos de 

questionamentos, construídos na diversidade e pluralidade de marcas pessoais e sociais, 

compreensíveis na base de uma conversação complexa. O currículo é um projeto de espaços e 

tempos subjetivos, vinculados aos sujeitos e seus modos de conversação.55 Ele compõe uma 

nova lógica de regulação da educação que procura combinar certo grau de flexibilidade e 

autonomia local com o controle central de variáveis estratégias, tendo como objetivo intervir 

no âmago do processo educacional, ou seja, no que se ensina e como se ensina, no que se 

aprende e como se aprende (CAMPOS, 2010, p.04). 

Já Goodson (1995) afirma que o conhecimento corporificado no currículo não deve 

ser visto como algo fixo, mas sim como um artefato social e histórico, sujeito a mudanças e 

flutuações. O currículo não é constituído de conhecimentos válidos, mas de conhecimentos 

considerados socialmente válidos. É importante sinalizar que diferentes currículos produzem 

diferentes pessoas, mas, naturalmente, essas diferenças não são meras diferenças individuais, 

mas diferenças sociais, ligadas à classe, à raça, ao gênero. 

Moreira e Silva (1995) também concordam com as ideias de Goodson. Os autores 

compactuam com a noção de currículo como um artefato social, e também destacam a 

importância da cultura nesse processo. Além dessas questões, os autores acrescentam que o 

currículo está implicado em relações de poder. Sendo um produtor de identidades, transmissor 

de visões pessoais e sociais, tem uma temporalidade e uma história.  

As colocações dos teóricos supracitados levam a uma reflexão: uma criança que abre 

o livro didático diariamente, se depara com imagens e encontra sua cultura sempre num 

estado de subalternidade, de submissão, decerto tende a internalizar o que é propagado, ou 

seja, “sou empregado”, “ele é o patrão”, “represento o trabalhador braçal e ela, a diretora 

executiva”.  

Um currículo não pode ser desenvolvido sob a ótica do privilégio cultural. A escola 

não deveria funcionar como instrumento de exclusão, mesmo que simbólica. A esse respeito, 

Dubet (2003) aponta que a exclusão não é apenas uma categoria do sistema e dos processos 

globais; também ocorre nas dimensões da experiência escolar dos alunos. O pensamento 

                                                 
55 Ver outras observações em: CAMPOS, Maria Malta. Reformas educacionais: impactos e perspectivas para o 
currículo. Revista E-curriculum, São Paulo, v. 6, n. 2, dez. 2010. 
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pedagógico contemporâneo não pode se esquivar de uma reflexão sobre a cultura e outros 

elementos, sob pena de cair na superficialidade (FORQUIN, 1993). 

O diálogo, de fato, é um importante instrumento pedagógico contra as adversidades 

sociais presentes intrinsecamente em sala de aula. Porém, esse diálogo deve ser completo, 

organizado, e não favorecer apenas uma camada da sociedade. Os exemplos em sala de aula 

devem ser condizentes com a realidade do público escolar.  

De um modo geral, conhecer o aluno, sua comunidade, seus costumes e a dinâmica 

do dia a dia são procedimentos indispensáveis no processo de ensino e aprendizagem. Na 

perspectiva da educação antirracista, é preciso ir além dessas necessidades. Devem-se 

promover reflexões que possibilitem o entendimento e a sensibilização, com foco nos 

aspectos afetivos, culturais, sociais e legais, ou seja, o negro precisa ser respeitado e incluído 

primeiramente porque é ser humano, possuidor de sentimentos, sensações e ideologia. Um 

cidadão de direitos de deveres.  

 

 

3.2.9 Entrevista com a Diretora do Departamento Municipal de Educação  

 

 

Após entrar em contato e agendar entrevista, na segunda semana do mês de abril de 

2012 aconteceu o diálogo com a representante do departamento de educação local. Fui 

recebido pela secretária, que, em seguida, anunciou-me para que eu pudesse ser atendido.  

A diretora56 mostrou-se prestimosa e comprometida com a realização da coleta de 

dados. Deixou-me à vontade para que pudéssemos dialogar sobre a cotidianidade da escola 

em estudo. 

Quanto à sua identificação, cabe notar que a diretora reside na zona urbana, possui 

pós-graduação em Gestão Educacional e está no cargo há dois anos. Conversamos sobre as 

ações pedagógicas da escola EMEF Poça e sobre os desafios enfrentados pelo município para 

dar conta das demandas apresentadas por alunos(as) e professores(as). 

Quando perguntada sobre as temáticas que deveria ser enfatizadas nos livros 

didáticos da escola, a entrevistada respondeu que as questões sociais, o currículo e a inclusão 

de modo geral deveriam ser mais abordados nos livros.  

                                                 
56 Os nomes aqui constantes da Diretora, das Professoras e dos Moradores são nomes fictícios. 
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Sobre os temas mais trabalhados na escola no ano de 2011, a diretora afirmou que a 

unidade escolar desenvolve o plano pedagógico com base nas datas comemorativas. Segue-se 

um calendário, ou seja, a cada data específica é realizada determinada atividade e trabalhado 

certo tema, como, por exemplo, o “desenvolvimento sustentável”, abordado no mês da água 

ou do meio ambiente. 

No que se refere ao âmbito racial, a diretora apontou que a escola tem abordado o 

assunto, contudo, em datas específicas. Desse modo, pode-se perceber que não existe 

continuidade das ações. 

Dialogamos também sobre a parceria entre a prefeitura e a Fundação Bradesco no 

que tange à distribuição de livros didáticos com a marca da Fundação. Segundo a 

respondente, a parceria já existe há oito anos, e começou com a pré-escola, e hoje apenas o 1º 

e o 2º ano têm acesso ao material. É uma parceria que não envolve ônus financeiro. A 

Fundação Bradesco disponibiliza os materiais, que são renovados a cada ano. Nesse processo, 

os professores passam por capacitação e recebem apoio pedagógico mensalmente. 

A diretora informou que esse projeto foi desenvolvido para as escolas da zona urbana 

do município de Eldorado e que foi estendido às escolas dos bairros Poça e Bairro Meninos 

(zona rural). Ela justificou essa ampliação indicando o fato de essas unidades escolares se 

situarem próximo à cidade. 

Quando questionada acerca dos resultados parciais dessa parceria, a diretora 

informou objetivamente: “Temos bons frutos.” 

De modo geral, pôde-se perceber que a diretora não apresentou nenhuma crítica ao 

material usado. Por mais que este esteja em descompasso com a realidade dos alunos, a 

parceria entre a instituição privada e a prefeitura é tida como uma grande conquista para o 

município.  

 

 

3.2.10 Entrevista com a Professora I  

 

 

A entrevista aconteceu durante a aula, porém, a professora providenciou algumas 

atividades para os alunos executarem enquanto nós dialogássemos.  
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Josefa57 é professora do Ensino Fundamental, reside na zona urbana e possui 

graduação em Pedagogia. Gosta de dar aulas, não se vê fora de uma sala de aula. 

Quanto às ações pedagógicas, o que ela sente mais falta nos livros didáticos são 

questões sociais. Ela compreende que, a cada dia que passa, torna-se mais urgente trabalhar 

essa demanda.  

Sobre os principais temas abordados no ano de 2011, a professora afirmou que foi 

dada maior ênfase às demandas ambientais. Devido ao fato de o município estar rodeado de 

reserva ambiental, acredita que esse é um bom tema para abordagem na escola. A esse 

respeito, ela sinalizou o Dia do Meio Ambiente como data de maior ampliação do debate. 

A respeito das relações étnico-raciais, a professora salientou que o assunto é 

abordado de forma geral. Ela entende que os temas raciais acabam sendo inseridos nas 

atividades, mas não há um foco específico. Quando questionada sobre os principais desafios 

para trabalhar esse tema, a profissional mostrou que os maiores problemas estão nos livros 

didáticos apresentados. Os livros, segundo ela, não abordam problemas específicos dos 

alunos. Quando se depara com alguma página fora do contexto das crianças, ela pula para a 

próxima atividade.  

A professora afirmou que não existe nenhuma atitude de racismo na escola, apenas 

deixa-se de abordar esse tema com continuidade. Quando perguntada sobre a imagem dos(as) 

negros(as) na sala de aula, não respondeu, pulou para outros assuntos. Nesse momento a 

professora destacou que sempre há palestras de capacitação para o corpo docente. 

Especificamente quanto à formação para lidar com situações de exclusão, ressaltou que os 

professores estão participando de capacitação sobre educação especial. Nesse curso são 

tratados temas ligados à acolhida do aluno especial, os materiais usados e os desafios da 

educação. O curso é ministrado no Departamento de Educação e tem ajudado os docentes nas 

dificuldades do dia a dia. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Os nomes aqui constantes da Diretora, das Professoras e dos Moradores são nomes fictícios. 
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3.2.11 Entrevista com a Professora II 

 

 

A professora Marluce58 reside no campo, e não quis dizer a idade. Quanto à 

formação, tem magistério e graduação em Pedagogia. Ela ama dar aula e gosta de trabalhar 

com crianças. 

Dialogamos também sobre os livros didáticos. A professora informou que sente falta 

de abordagens culturais e sociais nas ilustrações. No ano de 2011 o foco das atividades 

programadas esteve relacionado a questões ambientais. 

Quanto a datas comemorativas de maior enfoque no ano de 2012, ela elencou duas: o 

Dia do Meio Ambiente e o dia 13 de maio, em que se comemora a abolição da escravatura. 

Sobre a questão da representação do negro na sociedade e na escola, a professora 

preferiu não responder; apenas salientou que são temas discutidos no âmbito geral. Trabalha-

se pouco a cultura negra, isso porque, segundo a respondente, não dá para trabalhar esse 

assunto com as crianças, uma vez que, conforme acredita, ainda não assimilam. 

Foi também perguntado qual a imagem do negro transmitida aos alunos, porém não 

se obteve resposta. A docente afirmou que os maiores problemas da escola são inicialmente 

estruturais – precisa de um muro, inspetor de alunos etc. 

 

 

3.2.12 Entrevista com a Professora III 

 

 

A entrevista com a Profa. Carmem59 ocorreu de forma tranquila. A entrevistada 

mostrou-se calma, concentrada e comprometida com a proposta do estudo. 

A professora tem 44 anos de idade, reside no campo e possui pós-graduação em 

Psicopedagogia. Relatou que sente falta de abordagens sociais nos livros didáticos, e que são 

trabalhados mais temas voltados a questões ambientais na escola. 

No campo específico das relações étnico-raciais, afirmou que a escola não aborda o 

tema. As temáticas mais desenvolvidas na escola são o combate à dengue e a preservação da 

água. 

                                                 
58 Os nomes aqui constantes da Diretora, das Professoras e dos Moradores são nomes fictícios. 
59 Os nomes aqui constantes da Diretora, das Professoras e dos Moradores são nomes fictícios. 
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A professora acredita que a escola deveria abordar mais temas ligados ao racismo, à 

cultura negra e às desigualdades, desde as sociais até as raciais. Conforme seu relato, os 

alunos desconhecem a cultura quilombola; se questionados sobre artesanato, poucos saberiam 

responder. A mesma coisa acontece em relação a comidas típicas como mandioca, inhame, 

pirão etc.  

Ainda segundo seu relato, a escola está na comunidade, mas não desenvolve temas 

que aproximem a comunidade. A professora também questionou a posição do livro da 

Fundação Bradesco. Para ela, deveria mostrar bananas, organização comunitária, ou seja, 

aquilo que é condizente com o real. A professora fica indignada ao abrir o livro e ver prédios, 

semáforos, entre outros.  

A professora acredita que a mudança poderá ocorrer desde que haja movimentação 

de todos, tanto da comunidade como da instituição escolar. 

  

 

3.2.13 Eventos do ano de 2011 

 

 

Os eventos desenvolvidos ao longo do ano de 2011 aconteceram de forma pontual, 

conforme o calendário escolar. Notou-se que ocorrem ações pedagógicas que valorizam as 

devidas comemorações, mas não há continuidade, o que soa como grande preocupação. Entre 

os eventos elencados como os mais importantes estão o aniversário do município, o dia das 

mães, o dia dos pais, o dia da abolição da escravatura etc. 

No que se refere a eventos realizados com tema étnico-racial, foi possível observar 

que a escola, novamente, não desenvolveu ações continuadas. Houve comemoração ao dia 13 

de maio, como referência à abolição da escravatura, e a data de 20 de novembro de 2011, dia 

da consciência negra, passou em branco. 

  

 

3.2.14 Entrevista com moradores  

 

 

A entrevista com moradores aconteceu coletivamente, na sede da associação de 

moradores. Participaram como respondentes sete pessoas sendo: quatro jovens com idade 

entre 20 e 28 anos; e três moradores com idade entre 50 e 59 anos. É importante destacar que 
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o critério adotado para escolha dos entrevistados não foi a idade, e sim o fato de residirem na 

comunidade. Após explicação dos motivos da coleta de dados, os moradores apoiaram a 

proposta e mostraram total interesse pelo processo.  

Sobre a escolaridade dos quatro jovens, todos têm o Ensino Médio completo, porém, 

nenhum deles quis continuar os estudos. Alegaram falta de estrutura financeira para manter 

um curso superior. Os demais entrevistados não possuem Ensino Fundamental completo; 

tiveram de abandonar os estudos para ajudar a família na lavoura.  

Quanto à relação estabelecida entre escola e comunidade ou vice-versa, os 

respondentes foram unânimes: não há uma relação concreta. As pessoas não têm acesso aos 

materiais pedagógicos da escola, a instituição não se aproxima dos moradores e dificilmente 

promove reunião para discutir pontos importantes para a educação e o desenvolvimento local. 

Quando perguntados sobre quais temas deveriam ser abordados na escola, os 

moradores mostraram que as questões quilombolas teriam de ser mais discutidas, assim como 

temas ligados a violência, drogas, educação e sociedade. Poucos mencionaram a necessidade 

de discutir as desigualdades sociais, e grande parte entende que é preciso debater a situação 

do negro na sociedade brasileira. 

Quanto à solução para a aproximação entre escola e comunidade, os moradores 

compreendem que a instituição deveria envolver mais os pais nos temas, e a comunidade, por 

sua vez, deveria participar das reuniões e decisões da escola. 

Quando mencionada a presença ou ausência dos negros nos materiais didáticos, os 

respondentes disseram que o tema precisa ser ampliado. Para isso, todos precisariam se 

envolver. 

Segundo os entrevistados, a escola deve relatar e socializar temas sobre a situação do 

negro na sociedade, fortalecer a sua identidade e prepará-lo para o futuro. Antes, porém, é 

preciso aproximar os conteúdos trabalhados da realidade dos alunos. A discussão a respeito 

do método de ensino, realizada apenas no departamento de educação, poderia ser ampliada 

para as famílias, para que possam, aos poucos, lidar com os desafios nos contextos 

institucional e comunitário. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A experiência adquirida nesta pesquisa foi extremamente significativa tanto do ponto 

de vista do currículo escolar como na perspectiva social, comunitária e acadêmica. Minha 

participação no cotidiano da comunidade, dessa vez na função de remanescente de quilombo 

pesquisador, possibilitou a ampliação de um olhar mais técnico e reflexivo. 

Nos diálogos realizados com moradores, foi possível detectar que, mesmo sem 

perceber, eles se comportam, falam e agem aos moldes da cultura negra quilombola, ou seja, 

“inconscientemente” preservam a tradição, o sentimento de pertença, valores e saberes de 

seus ancestrais. A diferença é que eles não associam suas ações cotidianas com as 

características típicas de povos quilombolas. A população tem conhecimento de que o local é 

reconhecido como área remanescente de quilombo, porém, poucos têm notado a importância 

desse reconhecimento jurídico. 

A ausência de tal reconhecimento por parte da comunidade é confirmado por um dos 

moradores, que “culpa” o departamento de turismo local, que pouco realiza trabalhos na área 

da cultura quilombola. O morador alerta que as crianças nascem e já entram num universo, na 

maioria das vezes, urbano, e na escola recebem conteúdos fora da realidade quilombola, o que 

dificulta o processo.  

Outra questão observada se refere à identificação com o “ser negro”. Muitos se 

consideram negros, mas, ao dirigir a palavra a outro quilombola, utilizam o termo “moreno”.  

A “morenidade” prevalece nas relações, principalmente quando há uma pessoa branca na roda 

de conversa. Parece que o “ser moreno” é uma forma de se aproximar dos demais, de se sentir 

parte do grupo naquele dado momento de diálogo. 

No que se refere ao relacionamento entre comunidade e escola, pôde-se perceber que 

não há integração. De acordo com relatos de moradores, um fica esperando o outro tomar a 

iniciativa, e, ao final, ninguém se aproxima, deixando, desse modo, as decisões por conta de 

órgão municipal, principalmente no que compete ao currículo desenvolvido. 

Nesse sentido, não temos uma escola democrática, até porque poucas pessoas de 

ambos os lados se interessam por tal processo. A escola encontra-se num patamar de omissão 

da discussão e a comunidade, por sua vez, ainda não tem consciência da importância da sua 

participação na educação.   
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Na entrevista coletiva com moradores, essas observações foram confirmadas. Os 

respondentes foram unânimes: não há uma relação concreta. As pessoas não têm acesso aos 

materiais pedagógicos da escola, a instituição não se aproxima dos moradores e dificilmente 

promove reunião para discutir pontos importantes para a educação e o desenvolvimento local. 

Os jovens entrevistados relembram que, na época em que estudaram nessa mesma 

escola, existiam poucas abordagens de temas ligados à questão racial. Eles acreditam que 

atualmente a realidade dessa escola não seja diferente. É preciso, nesse contexto, ampliar a 

discussão sobre o processo sócio-histórico dos quilombolas. Os demais participantes 

entendem que há necessidade de discutir não só temas raciais, como outros ligados a 

violência, drogas, educação e sociedade. Poucos disseram que é preciso discutir as 

desigualdades sociais, e grande parte entende que falta discutir a situação do negro na 

sociedade brasileira.  

Assim, a comunidade precisa estar mais próxima das decisões da escola, e a 

instituição escolar, por sua vez, deve abrir espaço para que os moradores se sintam 

pertencentes ao ambiente, para que juntos possam propor novos debates e projetos em prol da 

valorização da estética, identidade e valores da cultura negra quilombola e, 

consequentemente, ampliar as atividades para que seja efetivado o desenvolvimento físico, 

social, político e cultural dos educandos. 

 Quanto à observação no dia a dia escolar, não foram percebidas condutas de racismo 

e discriminação de forma explícita; no campo implícito e simbólico, notou-se que há espaço 

para inúmeras discussões. 

Na análise dos livros utilizados nas salas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, 

foram identificadas diferentes situações que denunciam a omissão institucional no que se 

refere à presença dos(as) negros(as). Essa omissão se estende para o relato dos professores e 

também para os eventos realizados na escola no ano de 2011.    

Nos livros didáticos foi constatado que, das pessoas presentes nas ilustrações, apenas 

19% são negros(as), e 76% delas são brancas, o que reforça a manutenção de um modelo de 

estética e valores. A ausência de negros começa na capa e continua nas ilustrações seguintes; 

poucas vezes os(as) negros(as) aparecem em maioria numa única página. 

A monopolização cultural é algo que precisa ser combatido e gera grandes reflexões. 

Deixar de considerar outras culturas favorece a aparição de atitudes que reforçam a negação 

da própria identidade, promovendo, desse modo, o distanciamento da própria cultura, dos 

valores, dos saberes etc. A falta de referências de negros(as) nos livros é um fato grave, 



93 
 

principalmente quando se tem pela frente um público remanescente de quilombo e uma 

comunidade majoritariamente negra. 

As figuras que fazem referência a bonecos, super-heróis e autoridades também 

legitimam a superioridade dos brancos. Nesse contexto a situação acaba sendo mais grave, 

haja vista que os(as) negros(as) simplesmente não aparecem; os brancos representam 95%.  

Em um dos livros didáticos analisados (1º ano), os autores promovem atividades 

sobre o corpo. Ao observar as imagens, notei que os exemplos de beleza expostos se 

concentram em personagens/artistas como Barbie, Xuxa, Eliana, Homem Aranha, Power 

Rangers e outros.  São referências de pessoas não negras, o que reforça a ideia de que a escola 

é conivente com a supervalorização de um único modelo de cultura. 

O livro usado no 2º ano não foge muito da realidade observada no do 1º ano. Nesse 

segundo momento as figuras e representações de negros e indígenas aparecem em maior 

volume, em comparação com o primeiro livro: 10% das pessoas são indígenas, 17% 

negros(as), enquanto os(as) brancos(as) mantêm a superioridade nas ilustrações, 73%. 

O aumento da representação de negros(as) pode ser justificado de acordo com o foco 

do livro: neste há maior enfoque no regime escravista; como os negros são considerados 

participantes em massa desse processo histórico, não é de se estranhar esse aumento. Isso 

retrata também aquilo que já observamos nos outros anos de estudo: grande parte dos 

professores trabalham apenas o aspecto histórico dos(as) negros(as) no âmbito unicamente da 

escravidão, e não da militância. 

O currículo prescrito implantado na escola em estudo atende a demandas da grade de 

disciplinas básicas, como Português, Matemática, Geografia, História, entre outras, que são 

trabalhadas normalmente. Porém, a escola deixa a desejar quando o assunto são relações 

étnico-raciais, identidade, quilombo e cultura. 

No dia a dia pôde-se notar que a escola atende os alunos sem distinção de raça, 

credo, classe social, ou seja, temos a diversidade. Entretanto, o modelo de pessoa apresentado 

aos alunos subliminarmente – por meio de exposição de imagens e fotografias nos murais, do 

discurso dos professores e dos eventos realizados pela escola – é bem diferente da maioria dos 

educandos: as imagens propagadas são de crianças brancas. As figuras escolhidas geralmente 

têm cabelos loiros, olhos verdes, nariz afinado, ou seja, características típicas do povo 

europeu. 

No discurso dos professores a manutenção de um único modelo é reforçada quando 

falam dos temas que consideram mais importantes para serem debatidos na escola. São 

unânimes em dizer que os temas devem estar voltados a questões sociais e ambientais. As 
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relações étnico-raciais não entram nesse rol. Os professores não percebem que estão sendo 

coniventes nesse processo de omissão institucional.  

A direção do Departamento Municipal de Educação também não manifestou 

conhecimento de que os materiais utilizados na escola estejam distantes da realidade dos 

alunos. Conforme dados da entrevista, a diretora vê a parceria com a empresa privada com 

bons olhos, e destaca que os temas trabalhados na escola seguem um calendário, com datas 

específicas. A profissional, assim como os professores, também afirmou que os temas étnico-

raciais são trabalhados pontualmente e que a ênfase maior está nas questões sociais e 

ambientais.   

De todos os professores(as) entrevistados(as), apenas uma delas compreende que a 

escola deveria dar mais atenção a assuntos étnico-raciais. Ela mostrou indignação quanto à 

necessidade de ampliar o debate. Nessa manifestação a docente deixou claro que os alunos 

não têm essa consciência quilombola; desconhecem a arte do artesanato, as comidas típicas, 

as danças, as músicas etc. Esse é considerado um fator preocupante, uma vez que a escola 

encontra-se instalada numa comunidade remanescente de quilombo.  

Se analisarmos essa situação da escola, veremos que é mais um problema da 

educação pública nacional. Os últimos governos até têm tentado melhorar esse quadro.Nos 

últimos anos, as escolas, que até então tratavam as questões raciais de maneira apenas 

pontual,na teoria tiveram de se adequar às obrigações postas pelo artigo 26A da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e pela Lei 10.639/2003, que estabelece a 

inclusão no currículo da educação para as relações étnico-raciais por meio da disciplina 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”. Porém, poucas realmente se adequaram.  

O governo procurou, após a aprovação das diretrizes, publicar materiais para estudo 

do tema. Contudo, o site do Ministério da Educação encontra-se desatualizado desde 2006.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, publicadas em 2004, 

apresentam o parecer para se trabalhar esse tema nas escolas brasileiras. Segundo o 

documento, o parecer oferece uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da 

população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, e de reconhecimento 

e valorização de sua história, cultura, identidade. Trata, ele, de política curricular, fundada em 

dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca 

combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. Nessa 

perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, 

posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial – 
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descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para 

interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus 

direitos garantidos e sua identidade valorizada. 

As diretrizes também são alicerçadas em outras propostas, visando a romper com 

alguns equívocos construídos socialmente ao longo da história, entre eles a afirmação de que 

os negros se discriminam entre si e são racistas também. Essa constatação tem de ser 

analisada no quadro da ideologia do branqueamento, que divulga a ideia de que as pessoas 

brancas seriam mais humanas, teriam inteligência superior e, por isso, teriam o direito de 

comandar e de dizer o que é bom para todos.  Nesse sentido, é possível que pessoas negras 

sejam influenciadas pela ideologia do branqueamento e, assim, tendam a reproduzir o 

preconceito do qual são vítimas. O racismo imprime marcas negativas na subjetividade dos 

negros e também na dos que os discriminam.  

Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a questão racial se 

limita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema, e não à escola. A escola, enquanto 

instituição social responsável por assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão, 

deverá se posicionar politicamente, como já vimos, contra toda e qualquer forma de 

discriminação.  

Enquanto os órgãos nacionais discutem a necessidade de trabalhar temas 

relacionados à cultura negra, no âmbito local, a discussão e novos projetos precisam ser 

fortalecidos. 

Com base no exposto no objetivo geral, nos problemas levantados e nas hipóteses 

estabelecidas, conclui-se que: 

 

1. Os objetivos da pesquisa foram alcançados. Buscou-se compreender como uma unidade de 

ensino aborda temas relacionados a questões étnico-raciais, e nessa compreensão constatou-se 

(a) que o currículo atual não atende às demandas do campo e muito menos as quilombolas; (b) 

que os conteúdos, imagens e eventos realizados naquela escola estão distantes de uma 

perspectiva crítica histórica e atual; e (3) que é notável a omissão institucional quando o 

assunto é a representação do negro na escola e na sociedade. Se assim é o currículo numa 

escola quilombola, o que se pode esperar de outras escolas de ambiente urbano quanto ao 

conhecimento da identidade e da dificuldade dos(as) negros(as) na sociedade brasileira?  

2. Essa omissão curricular configura-se como uma atitude de racismo institucional, fator 

grave que precisa ser revisto e rediscutido em trabalhos posteriores. A pesquisa não se finda 
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neste levantamento, estando aberta para outros debates e análises no universo acadêmico, 

social e científico. 

3. De modo geral, a pesquisa confirma a hipótese levantada. Assim, percebe-se que devem ser 

revistos os métodos de ensino. Portanto, há necessidade de ampliação das discussões voltadas 

à questão racial e quilombola. E os órgãos competentes, juntamente com a comunidade, 

precisam pensar, elaborar e implantar um currículo que contemple a realidade local, dentro da 

realidade nacional. 
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