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“Não importa que doa: é tempo 

de avançar de mão dada 

com quem vai no mesmo rumo, 

mesmo que longe ainda esteja 

de aprender a conjugar 

o verbo amar. 

 

É tempo sobretudo 

de deixar de ser apenas 

a solitária vanguarda 

de nós mesmos. 

Se trata de ir ao encontro. 

(Dura no peito, arde a límpida 

verdade dos nossos erros.) 

Se trata de abrir o rumo. 

 

Os que virão, serão povo, 

e saber serão, lutando”. 

 

Thiago de Mello 

 



INTERLOCUÇÃO ENTRE OS SABERES DA COMUNIDADE DO BARROSO E A 

EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA NO MUNICIPIO DE CAMAMU-BA 

 

 

 

RESUMO 

 

 

            A pesquisa Interlocução entre os saberes da Comunidade do Barroso e a Educação 

Escolar Quilombola no município de Camamu-Ba investigou a presença dos saberes da 

comunidade do Barroso no currículo escolar, assim teve como objetivo geral: Conhecer os 

saberes pertencentes da comunidade do Barroso relacionando-os ao currículo da escola da 

comunidade. Dessa forma, o trabalho se desenvolveu a partir dos seguintes objetivos 

específicos: a) identificar os saberes a partir dos depoimentos dos mais velhos, compreendendo-

os como parte do patrimônio material e imaterial da comunidade do Barroso; b) historicizar o 

processo de elaboração das diretrizes curriculares municipais para a educação escolar 

quilombola do município de Camamu; c) construir um portfólio com as histórias de vida 

coletadas junto aos moradores da comunidade. Para tanto, utilizou uma abordagem 

metodológica qualitativa baseada nos aportes da História Oral. O texto da dissertação permeou 

pelos referenciais teóricos relacionados as políticas educacionais da educação escolar 

quilombola e nas discussões sobre as questões de identidade étnica-racial, sendo feita análise 

dos dados a partir dos saberes da comunidade quilombola do Barroso e da educação escolar 

quilombola do município de Camamu. Os dados sugerem que a educação escolar quilombola 

deve sua existência à militância do movimento negro do município e sua implementação está 

ocorrendo paulatinamente com os desafios e perspectivas que uma política pública educacional 

sofre em decorrência das conjunturas políticas e sociais que aumentam ou diminuem seu poder 

de realização. Como proposta para o produto final educacional foi construído um portfólio, 

sendo colhidas 08 histórias de vida com membros da comunidade para registro dessas trajetórias 

individuais e memória coletiva. 

 

Palavras-chave: Educação Quilombola. Políticas Educacionais. Saberes Tradicionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

INTERLOCATION BETWEEN THE KNOWLEDGE OF THE BARROSO 

COMMUNITY AND THE QUILOMBOLA SCHOOL EDUCATION IN CAMAMU- 

BAHIA 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

  

 

            The research on  “Interlocution between  the  knowledge Barroso Community and 

Quilombola school education in the municipality of Camamu (BA)”  explored the presence of 

the knowledge Barroso Community  in the school curriculum, as well as general objective:  

know  the knowledge belonging to the Barroso Community relating them to the curriculum of 

the Community school.Thus, the reseach was developed from the following specific objectives: 

a) Identify knowlege from the testemunials  of the elders,  understanding them as part of the 

material and no-material heritage of the Barroso community; b)  Historicize the process of 

elaboration of  the municipal curriculum guidelines for quilombola school education of the 

municipality  c) develop a portfolio with the life stories collected from the residents of the 

community.For this purpose, was  used a qualitative methodological approach based on the 

contributions of oral history. The text of the dissertation permeated by the theoretical references 

related to the educational policies of quilombola school education and in the discussions on  

issues of ethnic-racial identity,being done data analysis  from the  knowledge of the Barroso 

quilombola community  and the quilombola school education of the municipality of 

Camamu.the data suggests that quilombola school education owes its existence to black 

movement militancy in the minicipality and its implementation is  occurring gradually with 

challenges and perspectives that a public educational policy suffers as a result of the social  and 

political conjunctures that increase or decrease its power of achievement. As a proposal for the 

educational final product, a portfolio was developed, being collected 08 stories of life with 

members of the community for the record of these individual trajectories and collective 

memory. 

 

 

Keywords: Quilombola education. Educational policies. Traditional knowledge  
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INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual da democracia brasileira, que afronta os movimentos sociais e 

sindicais, é necessário pensar em como revigorar as lutas e estacionar as árduas e recentes 

perdas de conquistas sociais. A partir da retirada da SECADI, em janeiro de 2019, da 

estrutura organizacional do MEC, sinaliza-se outro momento do papel do Estado frente 

às demandas das populações historicamente marginalizadas. 

Com efeito, a apresentação e sistematização das demandas em torno das questões 

étnico-raciais no Brasil provêm das lutas e dinâmicas do movimento negro, ignoradas por 

vezes, porém mantidas mesmo durante a ditadura militar e vindas com vigor a partir da 

abertura política no Brasil no desenrolar da década de 1980. Alguns dispositivos legais 

se concretizaram em pontos importantes na Carta Constitucional de 1988, a chamada 

Constituição cidadã, a exemplo do artigo 5º, que reafirmou o direito à visibilidade da 

população afrodescendente brasileira em seu inciso XLII: “a prática do racismo constitui 

crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei” 

(BRASIL, 1988). 

Revisitando alguns aspectos do passado da história brasileira, percebe-se que a 

negação de direitos como a universalização da escolaridade, saúde e o mínimo 

reconhecimento social, estava associada a matrizes sociais definidas a partir da raça e que 

excluíam a maioria do povo da cidadania. 

Durante a história do Brasil, o compartilhamento da solidariedade estava em 

alguns espaços onde negros, índios e pardos podiam extravasar suas angústias e 

sofrimentos. Dessa maneira, o quilombismo surgiu como contradição à opressão do 

trabalho compulsório e mostrou um viés de resistência à escravidão e também ao sistema 

social brasileiro que excluiu e ainda exclui a maioria desses sujeitos sociais.  

Dessa forma, o quilombo sofreu um processo de ressemantização, melhor 

dizendo, de reconceitualização, durante todo o século XX, mudando de uma categoria 

especialmente histórica para servir de base em torno da afirmação política de uma agenda 

de reivindicações. 

Esse referencial de luta histórica reivindicou e transversalizou com outros 

enfrentamentos sociais: a busca por direitos sociais como educação, saúde e acesso à terra, 

dentre outros, que também estão inseridos no campo das disputas dos espaços políticos. 
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Na esteira de legalidade das conquistas dos sujeitos pertencentes à identidade afro-

brasileira, no caso dos remanescentes quilombolas, estão os questionamentos acerca de 

um modelo educacional adequado às características culturais que fortaleçam as 

identidades étnicas e culturais dessas populações. Dessa maneira, novamente as 

legislações deram legitimidade a outra forma de enxergar a construção da identidade 

étnica brasileira, discutindo no espaço escolar todas as formas possíveis de amenizar as 

práticas raciais negativas na sociedade, sejam elas o próprio racismo, o analfabetismo ou 

a ausência de características culturais dessa parcela da população. 

Compreende-se o quanto a escola se torna um ambiente de contextos mais 

complexos quando as políticas de igualdade de acesso dão lugar às de produção de 

equidade social. Todavia, há que se investigar quais os impactos delas na escola e como 

e quais foram as condições de implantação e implementação dessas políticas nos 

processos de escolarização. 

 Sobre a presença das políticas afirmativas na escola e dos saberes tradicionais da 

comunidade quilombola do Barroso na educação quilombola da própria comunidade, a 

presente pesquisa apresenta como título:  Interlocução entre os saberes da comunidade 

do Barroso e a Educação Escolar Quilombola no município de Camamu-Bahia.  Sendo 

a questão-problema: quais os saberes da comunidade do Barroso que estão presentes no 

currículo da escola da própria comunidade?  

Refletindo sobre essa questão-problema, tem-se como recorte para o objetivo 

geral conhecer os saberes pertencentes da comunidade do Barroso, relacionando-os ao 

currículo da escola da comunidade.   

Para sistematizar e contemplar a problemática anterior, foram elaborados quatro 

objetivos específicos:  

a) Identificar os saberes a partir dos depoimentos dos mais velhos, 

compreendendo-os a partir do patrimônio material e imaterial da 

comunidade do Barroso; 

b) Historicizar as diretrizes curriculares municipais para a educação escolar 

quilombola do município de Camamu; 

c) Construir um portfólio sobre as histórias de vida dos moradores da 

comunidade do Barroso entrevistados para a pesquisa. 

A preocupação com essa temática advém da necessidade de conhecer se e como 
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os direcionamentos curriculares com as novas políticas curriculares se relacionam com 

os saberes da comunidade do Barroso. Camamu situa-se em uma região com marcante 

presença étnica afrodescendente, com escolas que atendem crianças e adolescentes que 

estão, em sua maioria, na zona rural e são responsáveis pela formação desse público. Nada 

mais significativo do que compreender como esse currículo está sendo trabalhado com 

esses sujeitos de direitos, portadores de identidades específicas e que, normalmente, são 

invisibilizados no espaço escolar. 

Licenciada em história pela UESC, em 2004, terminei minha graduação com a 

intenção de continuar meus estudos na área.  Em 2007, já como professora de história da 

educação básica no município de Itacaré, tive interesse em fazer uma especialização em 

torno da Lei nº 10.639/03, pela necessidade em lidar com essas discussões que, à época, 

ainda eram muito incipientes. Algumas redes de ensino entendiam ser suficiente a criação 

de um componente curricular específico que atendesse a lei em questão, outras, que se 

faria tão somente a inserção dos conteúdos preconizados pela lei em algumas disciplinas.  

Fui, então, selecionada para o curso de Especialização em Educação das Relações 

Étnico-raciais da UESC. Foram dois anos em discussões, até o término, em 2009. Já nessa 

época, estava como professora concursada pela rede estadual, lotada no município de 

Camamu. Foi uma guinada na minha vida, pois morava em um município como Itabuna 

e vim para Camamu, um lugar onde as marcas do rural são mais fortes. 

 O meu percurso profissional foi que me orientou para a seleção no Programa do 

Mestrado Profissional em Educação (PPGE), pois, mesmo após o término da 

especialização em 2009, continuei a refletir sobre a necessidade de debates e formações 

sobre as leis que discutem as questões étnico-raciais nas salas de aula.  

Na sede do município, em uma escola de ensino médio, me deparei em salas de 

aula com alunos e alunas de comunidades rurais quilombolas apáticos, sem falar de onde 

vinham, sem se identificar nem mesmo como sendo de zona rural, e estranhei essas 

atitudes. Quando fui trabalhar como professora de história do Ensino Fundamental II, no 

núcleo rural de Travessão, já ouvia alguns discentes mais entusiasmados em contar de 

onde eram e as dificuldades que sentiam, eles verbalizavam e descreviam seus caminhos 

até chegar na escola. Isso me fez pensar sobre como nossas instituições de ensino podiam 

estar favorecendo a aproximação dessas falas com o ambiente escolar. 
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Apesar do contato recente com a comunidade quilombola do Barroso, como eu já 

ouvia as histórias sobre o lugar através de alunos e professores em Travessão, inclusive 

acerca da existência de um museu comunitário, entre as 10 (dez) comunidades 

quilombolas situadas no município de Camamu, acabei escolhendo ela como meu lócus 

de pesquisa: por essa singularidade cultural e como professora de história, minha 

afinidade com a temática da memória e patrimônio cultural também me aproximou dessa 

discussão. 

Situada à 33 km da sede do município de Camamu, sua associação de moradores 

foi fundada em 2005. Em julho de 2011, a Coordenação de Desenvolvimento Agrário 

entregou à comunidade do Barroso documento com a área medida e demarcada. Em 05 

de março de 2008, foi certificada pela Fundação Palmares como comunidade 

remanescente de quilombo e, atualmente, conta com 35 famílias, absorvidas em 

atividades associativistas, como a fabricação de polpas de frutas, biscoitos e, também, a 

produção agrícola de cacau, cravo e farinha de mandioca. 

Devo admitir que a tessitura textual me exigiu um esforço para expressar o que eu 

pretendia pesquisar e, neste processo, poder contemplar e administrar de forma cientifica 

tantas possibilidades de olhares e observações sobre a realidade camamuense. Além do 

mais, foi difícil superar o cansaço de 60 horas semanais de aulas em redes públicas de 

ensino. Escrever exige amadurecimento e leveza. Não foi fácil chegar até aqui. 

Primeiramente, confesso que tive embaraços pessoais com relação ao aporte 

teórico-metodológico e à escolha do tipo de pesquisa que iria amparar o que eu pretendia 

estudar na linha de pesquisa da área. Atualmente, eu penso que para lidar com 

comunidades tradicionais devem existir uma escuta sensível por parte do pesquisador, por 

conta da riqueza cultural e epistemológica no meio desses grupos sociais - anteriormente 

silenciados por uma historiografia que se abstinha desses espaços de pesquisa. 

 Apesar do contato nas salas de aula com adolescentes e jovens das comunidades 

rurais e quilombolas durante os anos que leciono em Camamu, posicionar-me como 

“observadora cientifica” exigiu muito, sobretudo paciência para compreender o que 

queremos a partir das limitações do campo de observação que o pesquisador está situado. 

Todavia, eu não tive dificuldades de conviver com as pessoas que eu entrevistei e 

conversei. Todos e todas foram muito solícitas comigo: conhecidos ou não fizeram parte 

desta pesquisa e se sentem parte dessa história. Não foi difícil encontrá-las, pois estiveram 



19 

 

sempre tão próximas do meu convívio, nas ruas, na feira aos sábados, nos diversos 

encontros no sindicato dos trabalhadores rurais. Eu só precisava ouvi-las. 

A escolha pelo método da história oral foi extremamente significativa para a 

audição das pessoas que não tinham oportunidade de entrar nessas narrativas científicas 

e contarem suas próprias versões sobre determinados fatos, significados e sentimentos. 

Nesse sentido, a afirmativa de Paul Thompson sobre a importância da história oral para 

determinadas pesquisas: 

 

Pelo sentimento de descoberta nas entrevistas, o meio ambiente imediato 

também adquire uma dimensão histórica viva: uma percepção viva do passado, 

o qual não é apenas conhecido, mas sentido pessoalmente. Isto se dá 

particularmente com alguém que acaba de se mudar para uma comunidade ou 

bairro. (THOMPSON, 1998, p. 30) 

 

A utilização da história oral pode ser um dos meios de respostas para algumas 

indagações deste tipo: como auferir se estão sendo atendidas pelo campo do direito às 

populações que estavam sendo relegadas em vários aspectos, até no registro da sua 

própria história?  Em um universo de conhecimentos tradicionais ou não que permeiam 

as comunidades rurais quilombolas, como compreender essas demandas? Me 

conscientizei do grau do envolvimento e da militância das lideranças das comunidades 

quilombolas a partir da fala do Sr. D., de 63 anos de idade, da comunidade de Abobora e 

Ronco, quando questionado sobre a importância das DCMEEQ, em 2016: 

 

 Eu vejo sempre falando: “mas, todos são igual”, mas, se há o igual, há uma 

separação diferenciada. Se eu tenho meu direito, eu não posso dar pra 

senhora, a senhora chegar e tomar e eu aceitar de qualquer maneira. Então, 

eu tenho que chamar a atenção que o direito é meu. E isso precisa ter na nossa 

comunidade. (Sr. D., 2016) 

 

As idas à comunidade e aos espaços onde essas pessoas estavam foram 

importantes para entender a relação estreita entre o indivíduo e o espaço. As expectativas 

em torno do objeto de estudo amadureceram para compreensão de algumas indagações 

que, em um processo dialético, propiciaram outras questões, que talvez sejam projeções 

sobre a educação escolar quilombola do município. 

Percebendo que a produção acadêmica sobre os saberes tradicionais e 

conhecimentos escolares curriculares podem apoiar e aprofundar os debates acerca das 
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políticas educacionais para a diversidade, neste trabalho, em especial, educação escolar 

quilombola, o presente texto foi dividido em quatro capítulos. 

No capítulo 1, construímos o referencial teórico sobre a questão da resistência 

negra no Brasil, através de Munanga (1996), Flávio Gomes (2015), Arruti (2008) e 

Guimarães (2002); do movimento quilombola, a partir de Nascimento (1980), Fiamengue 

e Whitaker (2014), Vera Silva (2008), Figueiredo (2015); do contexto das políticas 

educacionais para a diversidade e ações afirmativas, baseando-se em Azevedo (2004), 

Mainardes (2011), Moehlecke (2009), Draibe (2001) e Flávio Gomes (2011); currículo, 

na perspectiva de Silva (1999) e Candau (2011); educação escolar quilombola, conforme 

as lições de Arruti (2011) e Lachert (2013); e as DCNEEQ. 

No capítulo 2, adentramos no território das comunidades rurais quilombolas de 

Camamu por meio do processo de reconhecimento e das demandas em torno da 

construção das DCMEEQ. Para isso, utilizamos os depoimentos de algumas lideranças 

dessas comunidades e de professores engajados no processo. Para nos apoiar 

teoricamente, foram trazidos Arruti (2008), Figueiredo (2015), Vera Silva (2008), Hall 

(2005), Barth (1998), CNE (2011), Atas do CME (2016), DCMEEQ (2016) e CONAE 

(2011); 

No capítulo 3, disserto sobre o percurso metodológico da pesquisa, tratando sobre 

a natureza da pesquisa: Minayo (2002), Flick (2009) e André (2001); o tipo de pesquisa: 

Fiamengue e Whitaker (2014), Thompson (1998), Queiroz (1988) e Thiollent (1987); e 

sobre o campo de pesquisa, o município de Camamu: Dias (2007); Freire (2012) e Ana 

Gomes (2008). 

No capítulo 4, a partir de todas as discussões teóricas e coleta de dados, apresento 

a análise do que foi feito na pesquisa para responder as questões de como se processou a 

implantação e implementação da política educacional quilombola no município de 

Camamu. Observando-se que por meio desses registros, através dos depoimentos, fotos e 

documentos, espera-se que as reflexões sejam consideradas necessárias para a rede 

municipal e para a comunidade do Barroso no que toca ao desenvolvimento e melhoria 

da educação quilombola. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo, apresentamos a discussão teórica sobre a educação escolar 

quilombola e sua presença na agenda política educacional nos últimos anos.  Antes dessa 

explanação, são importantes algumas considerações sobre a recontextualização do 

conceito de quilombo para, posteriormente, adentrarmos no debate sobre a educação 

quilombola, seu processo de construção e suas características.  

 

1.1 O quilombo como resistência no Brasil  

 

O conceito de quilombo no Brasil se prende ao passado de resistência negra no 

período colonial contra à escravidão.  Todavia, sua acepção origina-se da cultura bantu, 

kilombo, de língua umbundu que, segundo Munanga, encontrou outras configurações no 

território africano:  

 

Coincidentemente, a formação da instituição kilombo no continente africano, 

especificamente na área cultural bantu, aconteceu também nos séculos XVI e 

XVII. O quilombo africano, no seu processo de amadurecimento, tornou-se 

uma instituição política e militar transétnica, centralizada, formada por sujeitos 

masculinos submetidos a um ritual de iniciação. (MUNANGA, 1996, p. 63) 

 

No território brasileiro, as ações dos quilombolas1 (também chamados de 

mocambeiros) em torno da liberdade não foram cristalizadas, ou seja, quando em contato 

com outros grupos étnicos-sociais impulsionaram a formação das comunidades de 

indivíduos que buscavam outras sociabilidades. O quilombismo, então, delineou-se como 

contradição da escravidão, e não pontualmente à parte neste processo:  

 

Pelo conteúdo o quilombo brasileiro é, sem dúvida, uma cópia do quilombo 

africano reconstruído pelos escravizados para se opor a uma estrutura 

escravocrata, pela implantação de uma outra estrutura, pela implantação de 

uma outra estrutura política na qual se encontraram todos os oprimidos. 

(MUNANGA, 1996, p. 63) 

 

                                                 
1  Segundo Flávio Gomes (2015, p. 11), “o termo quilombo só aparece na documentação colonial no final 

do século XVII”. O mesmo autor diz que o historiador Stuart Schuarz nos seus estudos percebeu a 

variedade da palavra. Nas comunidades na Bahia, “mocambos”, em Minas Gerais, “quilombos”. 
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As lutas para a promoção ou invenção da liberdade no interior da escravidão se 

constituíram em experiências históricas singulares no Brasil, sendo o quilombo um 

espaço aberto de encontro entre pessoas que se identificavam pela opressão que sofriam, 

numa experiência de solidariedade: “mas, o mar de dor da exploração a que foram 

submetidos fez também encontro com os oceanos culturais – entre arranjos familiares, 

crenças religiosas e cosmologias – em margens sem fins que eles forjaram” (GOMES F., 

2015, p. 09). 

Por conseguinte, observando a organização do Estado brasileiro, percebe-se que 

os escravos, negros libertos e pardos foram destituídos da cidadania moderna, tanto no 

período pós-independência, quanto na constituição do período republicano, tanto pelas 

dificuldades em conseguir meios para sobrevivência, quanto pela não participação 

política neste mesmo Estado. A doutrina liberal no Brasil se consolidou somente em 

termos econômicos, já que o alargamento da cidadania moderna apenas se efetivou 

recentemente e de forma bem pontual.   

O processo de submissão dessas camadas sociais fazia parte da lógica liberal 

construída pela elite brasileira, dominada por princípios capitalistas, englobados no 

universalismo que não enxergava as diferenças, transformando-as em desigualdades. 

Leite confirma essa situação, ao dissertar que: 

 

Os Estados-Nação modernos se constituíram como modalidades de agregação 

hegemônicos e disseminadores de ordenamentos políticos com base em 

individualismos universalistas, mas não sem antes banir diversos grupos 

humanos da sua condição de humanidade plena. O indivíduo-cidadão passou a 

unidade de referência da agregação política proveniente do pacto universal que 

não abrangeu a todos. (LEITE, 2010, p. 18) 

 

Com o fim oficial da escravidão em 1888, sendo indivíduos livres, os ex-escravos 

tiveram dificuldades em serem incluídos na cidadania republicana. Apesar de não haver 

mais capitães do mato e senhores, existia a invisibilidade social proveniente de fatores 

como a dissolução dessa população simplesmente como camponesa. Inclusos nessa 

camada social, os poderes públicos não oportunizaram políticas públicas para esses 

indivíduos: 

 

No século XX, os quilombos ficaram em parte invisíveis e em parte 

estigmatizados. O processo de produção da invisibilidade data da desde da 

escravidão – quando os quilombos se articularam com as roças dos escravos, 



23 

 

transformando-se em camponeses, sendo difícil definir quem era fugido diante 

de roceiros, além daqueles que tinham nascidos nos quilombos e nunca foram 

escravos. No pós-abolição, o processo de invisibilidade foi gerado pelas 

políticas públicas – ou a falta delas - que não enxergavam em recenseamentos 

populacionais e censos agrícolas centenas de povoados, comunidades, bairros, 

sítios e vilas de populações negras, mestiças, indígenas, ribeirinhas, pastoris, 

extrativistas etc. Camponeses negros – parte dos quais quilombolas do passado 

– foram transformados em caboclos, caiçaras, pescadores e retirantes. 

(GOMES F., 2015, p. 120) 

 

Esses grupos, considerados à parte das políticas públicas das gestões em todos os 

níveis, esse “rural esquecido”, como pontuam Fiamengue e Whitaker (2014), passou, no 

Brasil, por um processo de exclusão social graças às configurações do capitalismo 

nacional em vários períodos, sendo possível afirmar que: 

 

No caso das comunidades remanescentes de quilombos, pode-se pensar que 

essa exclusão histórica passa também por um processo de negação baseado no 

esquecimento que legitimou a exclusão social a que essas populações foram 

relegadas. (FIAMENGUE; WHITAKER, 2014, p. 71)   

 

Assim, houve uma reestruturação e ressignificação dessa forma de organização 

social. As estratégias de sobrevivência socioculturais das populações afrodescendentes, 

ao se depararem com um Estado liberal e capitalista, alheio às suas demandas, se 

constituíram em lutas gradativas e árduas. Dessa maneira, Arruti afirma que: 

 

Com a instauração da ordem republicana, o termo quilombo não desaparece, 

mas sofre suas mais radicais ressemantizações, quando deixa de ser usado pela 

ordem repressiva para tornar-se metáfora corrente nos discursos políticos, 

como signo de resistência. (ARRUTI, 2008, p. 105) 

 

O historiador Flavio dos Santos Gomes (2012) assinala que a adição dessas 

mudanças nas práticas quilombolas estão de acordo com as conjunturas política, 

econômica e social, que foram sendo captadas pelo movimento:  

 

As lutas contemporâneas nas cidades (por melhores condições de vida, 

moradia e ocupação) e aquelas nas áreas rurais (os trabalhadores sem-terra e 

as comunidades camponesas negras- remanescentes de quilombos) 

representam o desdobramento desse processo histórico contra a exclusão 

social. (GOMES F., 2012, p. 449) 

 

Diante de outro ordenamento jurídico estatal, a República brasileira desfavorecia, 

além da própria existência deles como indivíduos, as práticas culturais afro-brasileiras. 
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Entretanto, como portadores de diversos direitos civis e centrados na recontextualização 

do quilombo histórico, o movimento negro no século XX empenhou-se em promover 

diversas formas de participação social, sejam elas para imprimir as marcas étnicas 

africanas na sociedade brasileira de forma oficial ou para reclamar seus espaços nas 

agendas políticas dos poderes constituídos.  

Munanga (1996) considera que as lutas históricas dos afro-brasileiros não se 

apegaram aos modelos sociais excludentes, mas recorreram à ideia de quilombo como 

motivadora, um espaço estendido para todos que se identificassem com uma nova 

cidadania republicana, partindo assim do entendimento que “suas práticas e estratégias 

desenvolveram-se dentro do modelo transcultural, com o objetivo de formar identidades 

pessoais ricas e estáveis que não podiam estruturar-se unicamente dentro dos limites de 

sua cultura” (MUNANGA, 1996, p. 63). 

Dessa maneira, é importante a exposição dos espaços e projetos que se 

consolidaram como modelos de resistência amparados na busca pelo reconhecimento das 

populações que se tornaram sujeitos coletivos no Brasil atual. 

 No próximo tópico, veremos algumas ideias e organizações que surgiram para o 

enfrentamento das desigualdades sociais relacionadas ao preconceito racial e à 

invisibilidade sociocultural no Brasil, referenciadas no quilombismo como espelho de 

suas formações. 

 

1.2 Ideias e organizações de resistência negra no Brasil   

 

No contexto desse protagonismo negro no Brasil e situando o negro como sujeito 

histórico e não só como vítima, tem-se que as organizações negras foram rejeitando a 

condição subalterna herdada, destacando-se a busca, principalmente, por educação 

formal. Nesse sentido, Ana Gomes (2008) afirma que os estudos já existentes sobre a 

trajetória de luta dos negros no Brasil no século XX apontam que a educação é uma das 

principais reinvindicações do movimento, desde o direito ao acesso, passando pela 

relevância de um currículo escolar que mostrasse a matriz africana. Gonçalves (2011) 

confirma também que essas entidades “[...] se empenharam em colocar a educação nas 

suas próprias agendas. Várias criaram escolas em suas sedes. [...] Estudar era uma das 

estratégias de ascensão social” (GONÇALVES, 2011, p. 106-107). 
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 Na educação, podemos encontrar já nos anos de 1930, em um dos mais 

significativos exemplos, a Frente Negra Brasileira (FNB) que, segundo Guimarães 

(2002), foi uma organização política criada na década de 1930, ideologicamente de 

direita, com grupo paramilitar, que defendia o afastamento do negro das matrizes 

africanas e o conceito de negro como brasileiro. Todavia, ao perceber a trajetória da FNB, 

nota-se uma valorização da educação no contexto de um Brasil que estava mudando 

econômica e politicamente, mas que ainda não incluía os negros brasileiros em seus 

planos de governo, conforme assinala Domingues:  

 

Contudo, tanto as organizações políticas de base popular quanto os partidos 

das elites não incluíam em seus programas a luta a favor da população negra. 

Abandonados pelo sistema político tradicional e acumulando a experiência de 

décadas em suas associações, um grupo de “homens de cor” fundou a Frente 

Negra Brasileira (FNB), no dia 16 de setembro de 1931. (DOMINGUES, 2008, 

p. 336) 

 

 Já o Teatro Experimental do Negro (TEN), organização cultural carioca das 

décadas de 1950 e 1960, tendo Abdias do Nascimento à frente do projeto, objetivava a 

entrada dos negros nas organizações culturais das camadas médias brancas dos centros 

urbanos a partir dos padrões afro-brasileiros. Romão explica a função do TEN: 

 

Embora não afrocentrista, a perspectiva educativa do Teatro Negro 

apresentava-se, de forma preliminar, afrocentrada. O que quero dizer é que não 

havia uma afirmação da África como o centro do modelo social, mas, da 

identidade do negro de origem africana como uma instância possível, embora 

ainda não como referência constitutiva de um modelo social. (ROMÃO, 2005, 

p. 119) 

 

Como legado de outros movimentos negros daquele momento, tanto o TEN 

quanto a FNB são os mais lembrados pela historiografia da educação afro-brasileira e do 

movimento negro brasileiro, porém, devemos a outros a vanguarda de iniciativas, que em 

seus contextos específicos foram exemplos de possibilidades de inserção dos 

afrodescendentes no processo de escolarização.  

Analisando o percurso histórico da educação desse grupo social, Cruz (2005) 

aponta que algumas experiências formais já existiam desde o tempo do Império, como as 

aulas públicas da Irmandade de São Benedito na província do Maranhão, no quilombo da 

Fazenda Lagoa Amarela, em 1821, e as escolas de negros para negros em Campinas, no 

final do século XIX.   



26 

 

A educação formal é pensada, deste modo, como a porta de entrada para uma 

pretensa cidadania brasileira, que subvalorizava a presença negra no país. Como afirma 

Cruz (2005): “A luta das camadas negras pela sua inclusão no processo de escolarização 

oficial evidencia que mesmo à margem da cidadania os negros acompanharam os 

processos de compactação da nação brasileira e nele exerceram influência”. (CRUZ, 

2005, p. 29) 

Desse modo, vale lembrar que a dinâmica do movimento negro nos períodos 

democráticos ou ditatoriais esteve perene nas mudanças culturais, econômicas e sociais 

do país com diferentes intenções de inserção do negro na sociedade brasileira.  

Além do entendimento acerca da importância da perspectiva que os 

afrodescendentes deram ao processo educacional, num processo em que várias 

experiências formais e informais intervieram em condições sociais diversas, outras 

formas defensivas das populações negras – de forma sistemática, em grupos ou com ideias 

disseminadas em torno de publicações intelectuais, com a adoção da ideia do 

quilombismo amplamente cultuado por diversos atores e grupos sociais – recorreram ao 

conceito de quilombo para uma ressemantização, dentro de seus limites de ações 

militantes. Flávio Gomes assinala que:  

 

O quilombo como resistência nas interpretações e usos políticos, o quilombo 

podia ser tanto a resistência cultural como resistência contra a ditadura. Numa 

visão histórica de permissividade o discurso sobre a identidade negra adotou 

os quilombos como paradigma conceitual, congregando etnicidade, cultura e 

raça. (GOMES F., 2015, p. 127) 

 

Arruti (2009) explica que o termo quilombo, como “objeto aberto” às discussões 

de sua semântica em vários momentos, passou por três formas de ressemantizações: a) o 

quilombo como resistência cultural; b) o quilombo como resistência política; c) o 

quilombo como ícone da resistência negra, onde o movimento negro combina ambos os 

significados anteriores. A primeira reinterpretação do termo ocorreu nas décadas de 1930 

e 1940, nas agitações do período getulista, com os primeiros congressos afro-brasileiros. 

Assim: “[...] vários antropólogos começaram a procurar africanismos, ou sobrevivências 

de um verdadeiro Estado africano no Brasil, identificando em Palmares, um projeto de 

restauração africana no outro lado do Atlântico”. (MARIN, 2002, p. 239) 
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A segunda ressemantização, o quilombo como resistência política, está 

relacionada com as disputas entre Estado e classes sociais, com a influência fortemente 

marcada do marxismo, tendo como expoentes Aderbal Jurema, em Insurreições Negras 

no Brasil e, sobretudo, Edison Carneiro, cuja obra O quilombo dos Palmares (MARIN, 

2002, p. 240). A terceira e última ressemantização já engloba as discussões em torno da 

desagregação do período ditatorial e a construção de uma nova ordem democrática no 

final dos anos 1980. Nesse cenário, a questão étnica vai ressurgir no cenário nacional com 

o Movimento Negro Unificado (MNU), cujos herdeiros das atividades e do ativismo 

anterior resgatam a imagem do quilombo de Palmares para o revigoramento das novas 

lutas negras contemporâneas. 

 

Como todo movimento político, o movimento negro se nutre de tradições e de 

elos com movimentos contemporâneos, internos e externos ao país [...] 

Em sua referência interna, Abdias buscou integrar o programa do quilombismo 

ao movimento pela redemocratização do país, através de uma luta de 

emancipação radical, de inspiração marxista.  

Do mesmo modo, Abdias definiu o negro brasileiro não apenas como a parcela 

mais explorada do povo brasileiro, mas sua maioria, mobilizando velhas 

tradições sobre o mulatismo dos capitães-do-mato, perseguidores dos 

quilombolas.  (GUIMARÃES, 2002, p. 101-102) 

 

A partir das experiências do TEN, o próprio Abdias do Nascimento, ao perceber 

as históricas mazelas nos indicadores sociais de meados do século XX, situa a peleja dos 

negros brasileiros e sua associação ao simbólico quilombismo como forma de superação 

das distinções sociais. Dessa forma, tanto nas zonas rurais, quanto nas urbanas, havia uma 

significativa parcela de brasileiros que se dirigiam às organizações de resistência étnica e 

cultural que, segundo ele, é um “complexo de significações”, “uma práxis afro-

brasileira”.   

 E, de forma bem convocativa, afirma a necessidade de reafirmar os valores de 

união de outrora, na conjuntura presente:  

 

Os quilombolas dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX nos legaram um 

patrimônio de prática quilombista. Cumpre agora os negros atuais manter e 

ampliar a cultura afro-brasileira de resistência ao genocídio e de afirmação de 

sua verdade. [...] Um futuro de melhor qualidade para as massas afro-

brasileiras só poderá ocorrer pelo esforço enérgico de organização e 

mobilização coletiva, tanto das massas negras como das inteligências e 

capacidades escolarizadas da raça para a enorme batalha no front da criação 

teórico-cientifica. (NASCIMENTO, 1980, p. 264) 
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À estas nuances do movimento negro, em torno de uma ancestralidade de 

resistência, se relacionam, além da afirmação dos aspectos identitários africanos, um 

campo aberto de discussões, sendo a falta de inclusão uma característica presente ao se 

pensar em leis e na organização estatal. 

Vera Silva (2008) revela que em torno do conceito de quilombo, o debate é de 

caráter político, cientifico e jurídico, a partir de um processo histórico e fruto de estudos 

historiográficos, antropológicos e empreendidos pelo Movimento Negro: 

 

Nessa retomada privilegiam-se atores e contextos que, motivados por 

similaridades ou oposições, dialogam na elaboração de conceitos e 

representações sobre quilombos no Brasil; sendo assim vai-se buscar na 

Antropologia, na História e no movimento social negro as vozes e olhares que 

vêm construindo essa trajetória. (SILVA, V., 2008, p. 206) 

 

Ainda que não haja unanimidade no senso comum e nem no meio acadêmico 

brasileiro sobre a relação direta entre raça e pobreza, Guimarães (2002) nos explica que 

as ações sociais no Brasil são, de fato, pautadas pelas crenças raciais que estão presentes 

nas sociabilidades e nos marcadores de posições sociais.  

Enquanto isso, intelectuais e movimentos sociais buscam espaços políticos nos 

meios institucionais proporcionais à realidade social. Nesse contexto, é preciso explicar 

que o movimento negro durante a ditadura militar contestava as pesquisas estatísticas que 

não confirmavam a maioria da população afrodescendente, o que segundo Gonçalves 

(2011) era uma forma de reforçar a invisibilização dos negros, se tratando de uma questão 

política e intencional, já que sem a confirmação desses números “não se consegue  a 

visibilidade de como se situa a população negra (pretos e pardos) no conjunto dos 

indicadores socioeconômicos em relação à população definida como branca” 

(GONÇALVES, 2011, p. 110). 

Dessa forma, em se tratando de medidas para diminuição das desigualdades, foi e 

é necessário ampliar o debate sobre o viés unicamente classista ou cultural e compreender 

onde as questões raciais podem ajudar a mudar o quadro de disparidades econômicas que 

atingem a maioria de negros e pardos no país. 

No bojo do processo de redemocratização do país, em meados da década de 1980, 

e dos debates em torno de quais cidadãos seriam contemplados pela Carta Constitucional 

de 1988, os movimentos populares – principalmente o movimento negro, com lideranças 

engajadas em partidos políticos – e o conceito de quilombo e quilombolas, foram 
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ressemantizados, ou melhor dizendo, recontextualizados e incorporados em políticas 

públicas. 

No próximo tópico, apresentamos considerações sobre o debate jurídico e 

intelectual em torno do que se interpreta como comunidades remanescentes de quilombos. 

 

1.3 As comunidades remanescentes de quilombos  

 

Juridicamente, os remanescentes de comunidades quilombolas aparecem no 

direito brasileiro nos ADCT, especificamente no artigo 68, que estabelece para esse grupo 

o direito aos seus territórios: “Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 

devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 1988). Segundo Arruti 

(2006), esse dispositivo responsabiliza além da questão da terra, uma reconsideração nos 

aspectos históricos, antropológicos e sociológicos. Ou seja, a realidade concreta é muito 

mais do que a legislação consegue prever, é mais complexa e influenciada por interesses 

políticos e sociais que atravessam as necessidades dos grupos. 

Arruti pontua que, apesar da lei, essas discussões foram e são território de disputas 

conceituais e pragmáticas, já que é uma “disputa em torno de como o plano analítico se 

conceitua com os planos político e normativo” (ARRUTI, 2008, p. 102). O mesmo autor 

explica que o conceito de remanescentes não se referencia em reminiscências dos 

quilombolas históricos, mas para além disso, está amparado em um processo histórico de 

desrespeito, negação de posse de terras no pós-abolição e direitos (ARRUTI, 2008, p. 

113). 

No decorrer da década dos anos 1990, ocorreram significativos movimentos que 

deram ênfase ao que foi construído nos anos anteriores. Assim descreve o texto referência 

do Conselho Nacional de Educação para a elaboração das DCNEEQ: 

 

A comemoração dos 300 anos de Zumbi, em 1995, e a realização, em Brasília, 

no dia 20 de novembro de 1995, da ‘Marcha Zumbi dos Palmares contra o 

Racismo, pela Cidadania e pela Vida’, coordenada pelo Movimento Negro em 

nível nacional em parceria com outros setores da sociedade civil. Por ocasião 

da Marcha, o país assistiu a uma das primeiras manifestações públicas da 

articulação nacional dos quilombolas, a saber: o I Encontro Nacional, que 

aconteceu em Brasília, no período de 17 a 20 de novembro de 1995. Desse 

encontro, saíram reivindicações concretas das populações quilombolas ao 

Estado brasileiro, incluindo entre elas a educação. (BRASIL, 2011, p. 04) 
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Segundo o mesmo documento citado acima, é com a criação da CONAQ, 

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, em 

1996, que se afirma o acompanhamento das demandas dessas comunidades em diferentes 

regiões do país. 

A aplicação dos preceitos constitucionais do artigo 68 das ADCT se deu somente 

na primeira fase da gestão de Luís Inácio Lula da Silva, num processo de interpretação e 

formalização. Como explica Figueiredo, a questão da ressemantização do artigo 68, feita 

pelos estudiosos, consequentemente trouxe: 

 

A qual o direito quilombola à terra é de natureza coletiva, dizendo respeito a 

um território culturalmente constituído, e a ser definido, caso a caso, a partir 

dos procedimentos de auto-atribuição de cada comunidade, tanto de sua 

identidade quilombola, quanto dos limites materiais de seu território. 

(FIGUEIREDO, 2015, p. 69) 

 

Em 20 de novembro de 2003, após avanços e reveses, é publicado o Decreto nº 

4.887, que atribui ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a 

responsabilidade de elaborar a titulação territorial das terras quilombolas, sendo essa 

competência, anteriormente, da Fundação Cultural Palmares. 

Além de inserir a categoria de remanescentes quilombolas como sujeitos de 

direitos, essas legislações também forçaram a sociedade brasileira a discutir e, de certa 

forma, confirmar, como as desigualdades sociais se relacionavam às questões raciais e 

que esse racismo deveria ser combatido através de ações do Estado, que inclusive não 

poderia mais ficar imune aos desdobramentos das legislações vigentes.  

Para além desse debate, em conjunto com as diversas leis e as responsabilidades 

delas consequentes, vinha também o compromisso de reeducar as relações étnico-raciais, 

implantar e implementar políticas de oportunidades para essas populações desassistidas e 

tentar eliminar ou, ao menos, diminuir, as desigualdades historicamente construídas. 

Ao tratar de oportunizar aos grupos sociais marginalizados, as novas jurisdições 

se apoiam em critérios étnicos, afinadas nos princípios da equidade para garantir-lhes 

meios de superar os ciclos de pobreza que atravessaram as gerações por inúmeros fatores, 

entre eles a negação da escolarização formal e de oportunidades de acesso ao mercado de 

trabalho. 
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Na próxima seção, faremos apontamentos teóricos sobre a gênese das políticas 

educacionais para a diversidade e o debate em torno das ações afirmativas no Estado 

brasileiro. 

 

1.4 As políticas educacionais para a diversidade e as ações afirmativas no Brasil 

 

 

Azevedo (2004) afirma que as políticas públicas são feitas a partir das memórias 

e das representações sociais que a sociedade guarda de si. Se há uma atrofia ou hipertrofia, 

percebe-se a presença menor ou maior da complexidade do Estado: 

 

[...] as políticas públicas são definidas, implementadas, reformuladas ou 

desativadas com base na memória da sociedade ou do Estado em que têm lugar 

e que por isso guardam estreita relação com as representações que cada 

sociedade desenvolve sobre si própria. (AZEVEDO, 2004, p. 05) 

 

No interior do Estado neoliberal, da chamada “Era FHC” (1995-2001), os 

incentivos para a escolarização, a exemplo dos povos do campo, foram permitidos por 

meio, não das exigências do mercado nacional, mas dos anseios e enfrentamentos dos 

movimentos de luta pela terra.  

Nesse sentido, nessa lógica do mercado neoliberal, essa coletividade não teria 

oportunidade de escolarização, já que não há ganhos materiais suficientes que se 

justifiquem dentro da racionalidade capitalista. Azevedo (2004) chama a atenção, nesse 

sentido, que a política educacional pode estar vinculada para os interesses do capital: “[...] 

concebe-se que a política educacional, tal como outras políticas sociais, será bem-

sucedida, na medida em que tenha por orientação principal os ditames e as leis que regem 

os mercados, o privado” (AZEVEDO, 2004, p. 17). 

Entende-se que as políticas educacionais para a diversidade são indicadores de um 

contexto político e social que o sistema capitalista nacional não conseguia menosprezar 

nos jogos de forças políticas que vinham se travando há muitos anos. Assim, como mostra 

Mainardes (2011), ao explicar o método para pesquisa do ciclo de políticas públicas 

educacionais: “há uma variedade de intenções e disputas que influenciam o processo 

político” (MAINARDES, 2011, p. 02). 

Em termos de políticas educacionais, a Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394/96, e 

os diversos Parâmetros Curriculares Nacionais desse período foram sendo referências de 
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currículo para outros documentos dos períodos posteriores. As gestões de Luís Inácio 

Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Vana Rousseuf (2011-2016) podem ser consideradas 

herdeiras de uma organização estatal do modelo de gestão de políticas públicas da gestão 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).  

Moehlecke (2009) assinala que na gestão de Fernando Henrique Cardoso 

existiram algumas iniciativas acerca do reconhecimento das diversas culturas (como os 

artigos na LDB sobre educação indígena e a criação do dia da Consciência Negra), que 

compõem uma agenda “articulada a questões de gênero, raça e etnia”. Todavia, não 

existia uma interioridade nas políticas estruturais do Ministério da Educação: “[...] estas 

medidas configuram-se ainda como ações fragmentadas direcionadas a públicos 

específicos, sem que tenha havido uma reorientação do conjunto das ações do Ministério 

da Educação” (MOEHLECKE, 2009, p. 465). 

Cabe destacar, nessa época, como política educacional nessa vertente da 

diversidade, a introdução de temas transversais, entre eles a pluralidade cultural. Sem 

problematização da composição étnica da sociedade brasileira, tal discussão não 

aprofundava as questões étnicos raciais: 

 

Neste, as questões da diversidade foram estabelecidas em uma perspectiva 

universalista de educação e de política educacional. A questão racial, no 

entanto, diluía-se no discurso da pluralidade cultural, o qual não apresenta um 

posicionamento explícito de superação do racismo e da desigualdade racial na 

educação nas suas propostas. (GOMES, N., 2011, p. 06) 

 

Entretanto, como aponta Oliveira (2009), a gestão de Lula tinha caráter mais direto 

com a sociedade civil organizada, ao envolver diferentes segmentos nos programas 

sociais e nas políticas públicas, além de resguardar os direitos de populações em 

consonância com as garantias constitucionais de 1988. 

Altamente influenciável pela dimensão política em que são elaboradas, bem como 

pelas pessoas e grupos que estão comprometidas, as políticas públicas e os diversos 

programas, segundo Draibe, são ligadas aos valores e interesses que, por vezes, são 

dissidentes: “ao contrário, o campo onde florescem as políticas e programas pode ser 

pensado como um campo de força, de embates, de conflitos, que se sucedem e se resolvem 

ao longo do tempo” (DRAIBE, 2001, p. 26). 

Na esteira dessas reflexões sobre direitos, Estado e políticas educacionais para  

entender a dimensão do que está sendo discutido, faz-se necessário falar sobre o formato 
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das legalidades curriculares educacionais que deram espaço às minorias e sua relevância 

na agenda pública, a partir das lutas de vários  indivíduos e coletivos que,  entre o fim do 

século XX e início do XXI, marcaram o início de um ciclo de conquistas sociais que 

tentaram vincular, a exemplo do ambiente escolar, os processos de ensino e aprendizagem 

com os vários contextos sociais e culturais que existem no Brasil. 

Desse ativismo do movimento negro e sua ponderação acerca dos indicadores 

sociais negativos para a população afrodescendente, foi percebido que a igualdade 

jurídica apregoada pela Carta constitucional de 1988 tinha um caráter universalizante e 

não resolvia algumas questões, principalmente aquelas relacionadas ao acesso à educação 

escolar para as populações que se encontravam desprezadas à luz das políticas públicas e 

programas socais. Dessa forma, foi percebido que: 

 

Contudo, à medida que esse movimento social foi constatando que as políticas 

públicas de educação pós-ditadura militar, de caráter universal, ao ser 

implementadas, não atendiam à grande massa da população negra e não se 

comprometiam com a superação do racismo, seu discurso e suas reivindicações 

começaram a mudar. É nesse momento que as ações afirmativas, com forte 

inspiração nas lutas e conquistas do movimento pelos direitos civis dos negros 

norte-americanos, começam a se configurar como uma possibilidade e uma 

demanda política, transformando-se, no final dos anos 90 e no século seguinte, 

em ações e intervenções concretas. As demandas do movimento negro a partir 

de então passam a afirmar, de forma mais contundente, o lugar da educação 

básica e superior como um direito social e, nesse sentido, como direito à 

diversidade étnico-racial. (GOMES N., 2011, p. 05) 

 

É indiscutível que tais legislações, mesmo no campo educacional, seriam 

territórios de desencontros e desentendimentos por parte de vários grupos sociais, desde 

os movimentos camponeses até os que se encontravam do outro lado da disputa. Arretche 

(2001, p. 50) pontua que o desenho final de uma política pública pode não ser perfeito, 

mas diante dos atores que participaram, sejam entidades públicas ou não, a realização foi 

possível graças ao grau de diálogo no poder decisório. 

Moehlecke (2009), analisando os documentos e discursos oficiais do primeiro 

período da gestão de Lula (2003-2006), percebeu a capacidade de sistematização do MEC 

em torno da temática da diversidade. Mas em meio ao que se entendia como a questão da 

diversidade e como se faria para trabalhá-la, compreenderam-se duas perspectivas: 

 

Em termos da estrutura do Ministério, identificam-se dois momentos distintos 

no modo como a temática foi trabalhada. Um primeiro vincula-se à gestão do 

ministro Cristovam Buarque, em que a diversidade é associada a uma 
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preocupação mais geral com a ideia de ‘inclusão social’. Um segundo 

momento pode ser atribuído à gestão de Tarso Genro, quando é criada uma 

secretaria específica para tratar das políticas de diversidade na educação, 

mantida pela gestão seguinte, de Fernando Haddad, cuja marca em relação à 

diversidade foi de continuidade do trabalho desenvolvido por Genro. 

(MOEHLECKE, 2009, p. 467) 

 

Ainda em 2004, é concebida a SECAD na estrutura do MEC, com a função de 

articular projetos e programas na área de inclusão. Não pretendendo entrar em polêmicas 

sobre as divisões organizacionais dos governos, vale lembrar que uma das críticas desse 

modelo de estrutura é a fragmentação de temáticas em vários departamentos que são 

criados e que, para funcionarem, tem que obrigatoriamente possuir dotação orçamentária. 

Todavia, seguindo Moehlecke, a potencialidade dessa nova secretaria seria a 

possibilidade de transversalizar suas ações para outras secretarias e ministérios (2009, p. 

468). 

As reflexões sobre a identidade nacional e a influência das matrizes africanas se 

deu de forma gradativa com essas novas políticas públicas para a diversidade. Por outro 

lado, questionando também o soterramento social da cultura negra, verifica-se que existe 

uma relação entre exclusão e uma maioria social. Dessa maneira, justifica-se a presença 

do movimento quilombola organizado e participante do movimento negro. Assim, Flávio 

Gomes nos diz que: 

 

[...] os Zumbis dos séculos XX e XXI, simbologia étnica não menos importante 

que continua mobilizando intelectuais, ativistas e movimentos sociais na 

denúncia contra o racismo e na luta por cidadania, políticas públicas, 

visibilidade cultural e reconhecimento social. Não se trata de um Zumbi 

verdadeiro contra um Zumbi de mentira. (GOMES F., 2011, p. 99) 

 

O debate entre o quilombismo como processo histórico que se recria nos espaços-

tempos entre uma tradição e uma contemporaneidade de pensamento e as experiências, 

contribuiu também para o questionamento da obrigação pelo Estado em oferecer para 

essas populações afrodescendentes uma das prioridades para o exercício moderno da 

cidadania, a escolarização. 

A introdução das demandas por direitos sociais na pauta do movimento negro não 

se restringiu somente ao acesso à educação escolar, mas abrangeu também as novas 

inserções de temáticas e conteúdos que pudessem reservar ao negro um lugar valorativo 

na construção da identidade nacional. As lacunas anteriores sobre os estudos da história 
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da África, a falta de identidade positiva e os ditos populares de caráter discriminatórios 

foram danosos para a população afrodescendente. 

Por conseguinte, essas projeções negativas em vários ambientes sociais e, 

principalmente, no escolar, fez o movimento negro se voltar para a desconstrução de 

preconceitos e estereótipos sobre africanos e indígenas, rechaçando-se estes discursos 

com a inclusão da temática africana no processo educativo formal, sendo esta uma forma 

de reconstituição da memória histórica desfigurada pelos silenciamentos e práticas 

pedagógicas equivocadas. 

Se a cultura das comunidades tradicionais estava sendo relegada a um 

esquecimento intencional e institucionalizado, a partir do início da primeira década do 

século XXI existiram ações no campo das políticas afirmativas para o acesso ao nível 

superior de ensino e, mais ainda, de leis que se intrometeram nas relações étnico-raciais, 

a exemplo do Estatuto da Igualdade Racial (2010), que fundamentou bases concretas para 

o princípio da equidade. 

Não querendo aprofundar o debate sobre as diferenças entre políticas para a 

diversidade, políticas para a diferença e ações afirmativas no âmbito do MEC e de outros 

ministérios, elas se tornaram políticas para a diversidade naquele período, já que “a ideia 

de diversidade, até o momento, tem servido como um grande conceito ‘guarda-chuva’ 

para o governo nos vários processos de negociação com os grupos de pressão” 

(MOEHLECKE, 2009, p. 485). 

Consequentemente, no interior dessas políticas para a diversidade, é preciso 

delimitar as que estão no campo das políticas étnico-raciais, já que no campo da 

diversidade há uma extensão de inclusões, desde questões de gênero, sexualidade, pessoas 

com deficiência, etc. Importante salientar que as políticas de ações afirmativas foram 

objeto de polêmicas por vários setores da sociedade brasileira nos primeiros anos do 

século XXI, em grande parte devido a estranheza em desconstruir a aparência hegemônica 

da integração étnica brasileira.  

Silvério (2015) afirma que naquele contexto social, o alvoroço se deu por conta 

da sequência de algumas legalidades que afetariam áreas como a educação e as relações 

sociais: 

 

[...] a recente aprovação das diretrizes para a ‘educação das relações raciais’ 

(2004), do Estatuto da Igualdade Racial (2010) e de Ações Afirmativas que 
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contemplam pobres, índios e negros, em todo o Sistema Federal de Ensino 

superior e médio abriu uma grande polêmica na opinião pública em torno da 

ingerência do Estado na esfera privada. Os debates em torno das ‘cotas para 

negros’, ‘cotas raciais’, como nomeadas pelos principais meios de 

comunicação do país, atravessando os indivíduos, grupos, classes sociais 

transforma-se em um dos principais temas da primeira década do século XXI. 

(SILVÉRIO, 2015, p. 37-38) 

 

Ações administrativas a nível federal interferiram em vários níveis e estruturas 

organizacionais como a criação de secretarias especiais, a exemplo da SEPPIR, Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, criada pela Medida Provisória  n° 111, de 

21 de março de 2003; a criação da SECAD, Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade, em 2004; além de leis que incrementaram o currículo 

oficial, como a Lei nº 10.639/2003, que alterou a LDB ao tornar obrigatório o ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileiras,  seguida da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, 

que incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História 

e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.  

Ainda no final do primeiro decênio do século XXI, leis como o Estatuto da 

Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 e a Lei nº 12.711, de 29 de agosto 

de 2012, que reserva vagas para o ensino superior através do sistema de cotas para alunos 

do ensino médio que estudaram em escolas públicas, congregam um esforço do Estado 

brasileiro para fomentar as políticas de afirmação da identidade afro-brasileira. 

Segundo Silvério (2002), o debate sobre as políticas públicas para as populações 

afrodescendentes não pode ficar restrito a discussão acerca de sua validade, mas buscar 

perceber como as políticas de ações afirmativas podem estar contribuindo para sanar as 

lacunas dos princípios do liberalismo que pautam as sociedades ocidentais e não dão conta 

de atender os países de populações multirraciais. E, de forma bem incisiva, o autor 

assegura o quanto o racismo institucional opera e o modo como ele veio se constituindo 

no Estado nacional:  

 

Acredito que as discriminações e os racismos são componentes essenciais na 

conformação da sociedade brasileira e operam menos no plano individual e 

mais no plano institucional e estrutural. 

Retomando o pressuposto que toda desigualdade se estrutura a partir de um 

juízo de superioridade, aparentemente os negros, desde que foram trazidos para 

as terras brasileiras, estiveram submetidos a todo tipo de juízos, normalmente 

negativos e pejorativos, sobre sua condição de diferente no plano sociocultural. 

Assim, o modo como as diferenças naturais e culturais são construídas 

socialmente, na forma de desigualdades sociais, torna-se um problema 
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científico e político nas sociedades contemporâneas multirraciais. 

(SILVÉRIO, 2002, p. 223) 

 

A relação entre desigualdade social e relações raciais estão na sociedade brasileira 

externalizadas há algum tempo, seja pelas ações do movimento negro ou pelos estudos 

que traduzem a realidade social2. Porém, as respostas para atenuar o critério meritocrático 

excludente, que posiciona o indivíduo com suas diferenças naturais e culturais nas 

estatísticas de marginalização dos bens de consumo e à mercê da própria sorte, estão 

centradas nas chamadas ações afirmativas.  Com o Estatuto da Igualdade Racial, tem-se 

que as ações afirmativas se referem a “[...] programas e medidas especiais adotados pelo 

Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a 

promoção da igualdade de oportunidades” (BRASIL, 2010). 

Guimarães (2003) historiciza que as alternativas de ações fora do âmbito 

governamental que conseguiram, por exemplo, de forma incipiente amenizar a falta de 

acesso dos negros ao ensino superior, estão nos cursinhos pré-vestibulares em várias 

cidades do país e nas cotas em universidade estaduais, primeiramente no Rio de Janeiro, 

em 2001 e, na Bahia, em 2002. 

 Silvério (2002) relaciona o conceito de ação afirmativa a partir do termo em 

inglês equity, sendo os debates influenciados pelas experiências sobre ações afirmativas 

provenientes de vários países, pós segunda guerra mundial.  Moehleche (2016) situa a 

experiência norte americana como modelo para outros países, mas salienta que existiram 

outras legislações nesse sentido em países da Ásia, África e Europa Ocidental, sendo que, 

nesta última, foram denominadas de “ação ou discriminação positiva”.  

Aqui no Brasil, tais ações e legalidades jurídicas vão impulsionar reflexões sobre 

a permanência do mito da democracia racial. Tal construção ideológica se tornou um 

antagonismo, já que o Brasil recorreu à construção de leis para criminalizar o racismo em 

uma pretensa sociedade antirracista. Porém, é evidente que tais leis não extinguem essas 

discriminações, já que:  

                                                 
2  Segundo Silvério: “Dentre os fatores que mais contribuíram para a maior visibilidade das desigualdades 

sociais entre negros e brancos podem-se destacar o aumento e a divulgação de pesquisas empíricas; o 

surgimento de vários conselhos de desenvolvimento e participação da comunidade negra, no plano 

estadual e municipal; e o reconhecimento oficial, em 20/11/1995, no plano federal, da existência da 

discriminação racial e do racismo, com a implantação por meio de decreto do Grupo de Trabalho 

Interministerial - GTI -, com a função de estimular e formular políticas de valorização da população 

negra” (SILVÉRIO, 2002, p. 227). 
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Preconceitos persistem, não quanto à humanidade dos negros, pois, as políticas 

de direitos humanos coíbem a demonstração pública desta distorção cognitiva, 

para não dizer deste sentimento racista. Mas não se alteraram quanto aos 

lugares que devam, os negros, ocupar na sociedade ou quanto a sua capacidade 

intelectual, de liderança, de planejamento, de gestão. Preconceitos cultivados, 

por pessoas que acumularam bens e prestígio, com base não só no trabalho, 

como na criatividade de africanos escravizados e de seus descendentes, 

persistem na sociedade brasileira, que engana a si mesma ao designar-se como 

uma democracia racial. (SILVA, P., 2015, p. 08-09) 

 

Segundo Moehlecke (2016), as primeiras políticas de ações afirmativas no Brasil 

de vertente étnico racial que se tem registro foram feitas na década de 1960 pelo 

Ministério do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho para obrigar as empresas 

privadas a terem percentuais de contratação de “empregados de cor”. O primeiro projeto 

de lei em âmbito federal nesse sentido foi de autoria do deputado federal Abdias do 

Nascimento, em 1983, e tratava da reserva de vagas aos afrodescendentes. Durante a 

década de 1990 existiram outras movimentações públicas do movimento negro, como a 

Marcha de Zumbi contra o racismo, pela cidadania e a vida, em 1995. 

Em torno das exigências de tratar a igualdade jurídica-constitucional de uma 

forma mais equitativa, entende-se que o caminho necessário era o gradual 

reconhecimento da ideia de que o Brasil é um país de matrizes africanas e indígenas.  Nos 

anos 2000, na primeira década do século XXI, compreendendo que o processo de 

educação formal fora inacessível para as populações afrodescendentes e indígenas e que 

isso pesaria na redução das distâncias sociais, os movimentos sociais conseguem 

concretizar junto ao poder público federal algumas pautas há décadas reivindicadas. 

A partir da exposição sobre as reais condições de acesso à educação escolar para 

a maioria dos brasileiros e a demonstração dos índices de composição da sociedade 

brasileira nas últimas décadas, questionou-se o que poderia ser feito para que se 

diminuíssem os efeitos do tardio reconhecimento do Brasil como um país 

afrodescendente.    

A Lei nº 10.639/2003 foi um dos primeiros avanços em torno da relação entre os 

processos educativos formais com a inserção das temáticas sobre a identidade, a cultura 

e a história da etnia negra no país. A resolução dessa lei feita pelo CNE em março de 

2004 já orienta que sua função é reeducar para as relações étnico-raciais e promover a 
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democratização dos conhecimentos através do reconhecimento das tradições africanas 

que ajudaram na formação da cultura nacional.  

No universo das políticas de ações afirmativas, a Lei nº 10.639/2003 possui 

objetivos políticos e epistemológicos ao interferir em instituições e formas de tratamento 

sociais que eram considerados normais dentro do mito da democracia racial brasileira, 

sendo também essas ações afirmativas vindas de um histórico de compromissos 

internacionais: 

 

[...] dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais, orientadas para 

oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e 

marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente e 

discriminatória. Ações afirmativas atendem ao determinado pelo Programa 

Nacional de Direitos Humanos, bem como a compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combate ao racismo em todas as 

formas de ensino, bem como a Conferencia Mundial de Combate ao Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações correlatas de 2001. 

(BRASIL, 2013, p .499) 

 

A Lei nº 11.645/2008 tonifica a matéria curricular incluindo os aspectos culturais 

da etnia indígena na discussão dos saberes que devem ser revelados na sala de aula. É 

considerável trazer essas obrigatoriedades, já que como indica Petronilha Silva (2007), a 

sociedade brasileira tem um caráter multicultural e os casos de racismos cotidianos e 

desigualdades históricas não podem passar por meras insatisfações de grupos 

descontentes. Para isso, é necessário que esses dispositivos assumam uma missão 

hercúlea: 

 

Sabe-se que da lei à nova mentalidade e a ação efetiva há muito o que desfazer, 

refazer e fazer. De qualquer forma, seja em virtude de pressões internas feitas 

pelos movimentos sociais, seja pelos preceitos constitucionais, seja por força 

de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, particularmente na 

Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia  de 

Intolerância Correlata, transcorrida em 2001, temos, em nossas plagas, cada 

vez com mais clareza, a compreensão de que as sociedades multiculturais terão 

dificuldades de se tornarem justas e democráticas, se não se resolverem os 

problemas causados por opressões e discriminações, se não estiverem 

dispostas a integrar lutas contra injustiças, sem paliativos que visem à mera 

inclusão, novo termo, para designar assimilação. (SILVA, P., 2007, p. 27) 

 

São decisões e posições políticas que incidiram sobre a educação brasileira que 

reconheceram as mazelas da herança escravocrata nas relações sociais, porém reiteram a 

divulgação e respeito aos processos históricos de resistência negra, tanto nos aspectos 
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individuais, como coletivos. As lutas do movimento negro contemporâneo, nesse sentido, 

são ampliadas em forma de rediscussão da presença de processos educativos que 

envolvam os novos saberes que estão fora dos mapas conceituais e paradigmáticos 

europeus. 

À revelia dos processos hegemônicos de poder e cultura que se estabeleceram com 

a modernidade, esses grupos vulnerabilizados pelas políticas públicas até bem pouco 

tempo atrás, em termos jurídicos, puderam ser respeitados como portadores de direitos a 

partir de conjunturas internacionais e nacionais propícias para suas demandas. 

A partir desse processo lento de reconhecimento da existência da diversidade 

étnico-racial e de rompimento com os silenciamentos no campo normativo, esses sujeitos 

coletivos se abasteceram de novas demandas e seguiram conquistando espaços.  

  A seguir, discutir-se-á acerca da educação quilombola, que entra no rol das 

garantias formais da organização da educação básica brasileira a partir da reinvindicação 

de uma educação voltada para os caracteres étnicos e culturais das comunidades 

quilombolas. 

 

1.5 A educação escolar quilombola: trajetória e identidade  

 

No campo brasileiro há várias formas de produção econômica e formas culturais 

que são constituintes desse espaço, além de uma identidade camponesa, que acolhe desde 

pescadores, mineiros, povos da floresta, ribeirinhos, indígenas e quilombolas (DOEBEC, 

2013, p. 267). Estes últimos trouxeram, além de suas demandas por território e 

reconhecimento étnico, a questão de uma educação escolar que garantisse o respeito as 

suas configurações históricas e culturais, assim considerando:  

 

[...] marcas de um passado escravista e das lutas pela liberdade, da forte 

presença da ancestralidade, da memória e da forma como a terra foi 

conquistada, doada e comprada quando nos referimos aos quilombolas. Há 

também a vivencia do racismo, da discriminação e do preconceito racial que 

são especificas das comunidades quilombolas e que atravessam sua relação 

com o Estado, a sociedade mais ampla e a escola. (BRASIL, 2012, p. 444) 

 

A educação faz parte da cultura, a reproduz e reinventa. Gohn (2014), ao 

relacionar os vários momentos de aprendizagens no decorrer da vida, sejam eles em 

ambientes como a escola ou em outros processos educativos, como os movimentos 
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sociais, diz que os indivíduos não absorvem sem ter o filtro da cultura, do seu modo de 

viver. A autora afirma que:  

 

Cultura para nós é um processo vivo e dinâmico, fruto de interações onde são 

construídos valores, modos de percepção do mundo, normas comportamentais 

e de conduta social, uma moral e uma ética no agir humano. O meio 

sociocultural onde se vive e a classe social a que pertence fazem parte da 

construção da cultura dos indivíduos. Ou seja, o que tencionamos deixar claro 

é que não existem conteúdos ‘chapados’, absorvidos acriticamente, de fora 

para dentro. Sempre há recriação, reelaboração interna, mental, de tal forma 

que o que foi aprendido é retraduzido por novos códigos, de dentro para fora, 

e ao se expressa como linguagem ou comportamento, é um conhecimento 

elaborado. Há, portanto, um grau relativo de autonomia do sujeito que aprende. 

(GOHN, 2014, p. 39) 

 

Dessa forma, não pode se furtar e seguir uma lógica de exclusão e de desrespeito 

à pessoa humana como portadora de inúmeros direitos e de caracteres culturais que os 

diferenciam entre si. O histórico caminho de exclusão das populações tradicionais – aqui 

incluídos indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, entre outros – para as 

necessidades primárias, fez com que em suas lutas fossem consideradas várias questões 

em torno do direito ao acesso à educação de qualidade. 

Diferentes concepções e práticas pedagógicas têm se desenvolvido na educação 

brasileira, notadamente a partir do aparecimento de documentos legais como as diretrizes 

e parâmetros curriculares que abarcam o despontamento da educação indígena e 

quilombola a partir dos sujeitos coletivos insurgentes após a Constituição de 1988. Por 

isso, é imprescindível pensar sobre essas novas possibilidades educacionais e considerar 

o protagonismo dessas práticas que sustentam uma ofensiva contra à homogeneização 

dos processos de escolarização, referenciada em ser “urbanocêntrica, sociocêntrica e 

etnocêntrica” (WHITAKER, 2008). Sendo o Brasil um país tão heterogêneo, as escolas 

brasileiras precisam propor alternativas curriculares e metodológicas para cada grupo 

social, respeitando suas particularidades.  

No Brasil, para as zonas rurais e suas populações afrodescendentes, indígenas e 

pobres existe uma herança de marginalização. Na órbita do capital, o que esse sistema 

econômico exige do trabalhador rural e o que ele necessita é semelhante ao proletariado 

urbano: 

 

A educação básica tem que ser vinculada aos direitos. Não no espaço estreito 

do mercado. O mercado é muito pouco exigente com a educação básica, tanto 
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de quem mora na cidade quanto no campo. Para trabalhar na cidade, para pegar 

o ônibus, para ler o número do ônibus, de poucas letras precisa o trabalhador 

urbano, para trabalhar na roça menos ainda. O mercado nunca foi bom 

conselheiro para construir um projeto de educação básica. (ARROYO; 

CALDART; MOLINA, 2011, p. 72) 

 

O alijamento histórico da educação e, particularmente, no meio rural, faz parte de 

um contexto maior de exclusão do direito à educação na agenda oficial dos governos em 

todas as gestões e níveis de poder. Sendo assim, ela não havia sido cogitada em planos de 

gestão há algumas décadas. 

Embora se testemunhe que o avanço de direitos nas Constituições não traga 

garantias de implementação dos mesmos, é na Carta Magna de 1988 que os povos 

indígenas e quilombolas conseguiram que o Estado se responsabilizasse pelo 

desenvolvimento de políticas públicas que, ainda hoje, compõem a estrutura legal 

brasileira. 

Os povos tradicionais que estão no espaço do território brasileiro gradativamente 

conquistaram, ao longo de décadas de embates, políticas específicas para o seu 

desenvolvimento e a construção ou afirmação de identidades. Arruti (2011) aponta em 

uma “educação do campo” que reconheça e privilegie a questão da diversidade: “uma 

‘educação do campo’ pretende criticar e reverter estes aspectos, enfatizando a importância 

de incorporar na definição da educação, a importância da terra e do território, da cultura 

e da identidade dos povos do campo” (ARRUTI, 2011, p. 165). 

Assim, a educação quilombola surge do desenvolvimento das dinâmicas do 

movimento negro que apresentou a necessidade de colocar a questão da presença africana, 

sua herança sociocultural e, sobretudo, sua resistência para contestar o lugar em que foram 

colocados na escala social, tanto na sociedade, quanto na escola. Em termos de diretrizes 

e parâmetros, o campo educacional entre o fim do século XX e o começo do XXI 

apresentou consideráveis contribuições acerca desse novo quadro organizacional na área 

de educação. 

Proveniente de amplas discussões sobre o currículo e seus efeitos na vida da 

população escolar, a educação quilombola se fortaleceu graças ao contexto de debates em 

torno das identidades que estavam silenciadas na educação formal. Santomé (2005) nos 

diz que a escola é um espaço de luta, aprendizagens dos aspectos democráticos 

responsáveis. Para isso, ele chama atenção: 
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É preciso que todo o professorado participe da criação de modelos de educação 

alternativos. Uma das maneiras de começar pode ser através da construção de 

materiais curriculares capazes de contribuir para um questionamento das 

injustiças atuais e das relações sociais de desigualdade e submissão (por 

exemplo, sexismo, racismo, classisimo, etc.) (SANTOMÉ, 2005, p. 175)  

 

As Comunidades de Remanescentes Quilombolas, além de reconhecimento de 

seus territórios de identidades e sobrevivência, também reclamam o acesso aos benefícios 

de outras políticas públicas e que as mesmas possam respeitar seus conhecimentos e 

fazeres tradicionais. Para isso, chama-se atenção para a descaso que houve no ingresso da 

população quilombola nas políticas de Estado, especialmente a que está no campo, 

conjugando dois grupos sociais na mesma marginalidade social: a camponesa e a 

quilombola.  

A construção das DCNEEQ foi pensada a partir das demandas provenientes do 

Movimento Negro e da CONAQ3, que se movimentaram em torno dessa proposta 

pedagógica específica. 

A partir de 2010, com o I Seminário Nacional de Educação Quilombola 

promovidos pela SECAD e SEPPIR, iniciaram-se várias etapas até a constituição do 

documento. Este, por meio da representação dos estados com mais contingentes 

quilombolas, a saber Bahia e Maranhão, realizaram audiências públicas para a formação 

das bases a partir da audição dos movimentos quilombolas. 

No interior dessa mobilização, é imprescindível lembrar que as justificativas que 

imperaram para a elaboração de diretrizes particulares para esse grupo étnico fazem parte 

de uma cristalização de anseios relacionados ao respeito entre educação, etnia e cultura 

sendo entendida como uma das finalidades da escolarização formal. Assim nos diz 

Lachert (2013): 

 

O diálogo com a escola deve possibilitar a recuperação da história da memória, 

para a realização de sujeitos históricos da luta negra, a qual depende de sujeitos 

autoconhecedores da história quilombola. A estrutura curricular deve destacar 

o lugar, a importância e os limites das contribuições dos saberes quilombolas 

para a educação escolar, possibilitando o fortalecimento das identidades e o 

reconhecimento das diferenças. (LACHERT, 2013, p.180) 

  

                                                 
3 “Em 1996, é organizada a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas (CONAQ). Essa entidade de representação máxima das comunidades quilombolas é formada 

pelos próprios quilombolas, com representação em diferentes Estados brasileiros com o propósito de 

mobilizar as comunidades quilombolas em todo o Brasil em defesa de seus direitos”. (BRASIL, 2011, p. 

04) 
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Nesse espírito de “quebra de uma hegemonia cultural” é que se insiste em 

compreender as diversas formas de inserção das demandas de um currículo que atenda 

essas populações que foram destratadas pelo Estado brasileiro. 

O monoculturalismo na escola, segundo Grignon (2005, p. 180), não consegue 

incorporar os aspectos das culturas populares que uniformiza a cultura dominante e 

enfraquece as que estão fora desse grupo social. Segundo o mesmo autor, há um exemplo 

de monoculturalismo quando existe a supremacia da linguagem escrita sobre a linguagem 

oral e a hierarquização da língua nacional sobre os dialetos e sotaques regionais.  

Nas DCNEEQ, salientam-se as lutas das populações remanescentes de 

quilombolas, em que estão imbricadas várias exigências sociais: “As lutas pelo direito à 

educação se articulam a outras lutas: pelo reconhecimento das suas identidades, pelo 

direito à memória e pela vivencia da sua cultura” (BRASIL, 2012, p. 440). 

Na Bahia, estado com maior número de comunidades quilombolas certificadas 

(em 2017, foram 619 com certificação), a construção das Diretrizes Curriculares 

Estaduais para a Educação Escolar Quilombola (DCEEQ) passou por vários percursos até 

serem criadas, em 2013. 

Segundo Oliveira (2013), a conjuntura favorável para o desenvolvimento das 

políticas afirmativas para a diversidade foram sendo gestadas a partir da Lei nº 

10.639/2003 (que trata sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da 

História e Cultura Afro-Brasileira), quando os movimentos negros do Estado e da capital 

exigiram debates e implementação em torno da Lei. 

A autora faz um histórico sobre o desenrolar das ações no Estado da Bahia em 

torno dessas temáticas para a diversidade étnico-racial e salienta a importância desde da 

criação da Secretaria de Promoção da Igualdade (SEPROMI) pela Lei nº 10.549, de 28 

de dezembro de 2006 e Decreto nº 10.356, de 23 de maio de 2007 e pela Coordenação de 

Diversidade, instituída em 2008, espécie de superintendência especial na Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia. Ambas realizações surgidas após pressões dos grupos de 

servidores estaduais, movimentos sociais e políticos envoltos no assunto. 

Segundo a carta de apresentação das DCEEEQ, as audições para a elaboração 

reuniram lideranças de 380 comunidades quilombolas entre os anos de 2010 e 2011 e 

representantes do MEC e da SEC/BA. No Diário Oficial de 20 de novembro de 2013, 

publicaram-se essas diretrizes específicas, que  
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[...] destina-se ao atendimento das populações quilombolas rurais e urbanas, 

abrangendo as etapas e modalidades da educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio, educação do campo, educação especial, educação profissional 

técnica de nível médio, educação de jovens e adultos, inclusive Educação a 

Distância. Organiza o ensino ministrado nas instituições educacionais 

fundamentando-se na memória coletiva, nas línguas reminiscentes, nos marcos 

civilizatórios, nas práticas culturais, nas tecnologias e formas de produção do 

trabalho, nos acervos e repertórios orais, nos festejos, usos, tradições e demais 

elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas 

de todo o país e na territorialidade. (BRASIL, 2012, p. 05) 

 

Seguindo as DCNEEQ, que também estão intrinsicamente ligadas às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, o documento estadual se propõe a tratar 

como Educação Escolar Quilombola as que atendem também aos estudantes das 

comunidades que são atendidas pelos municípios, em proposta de complementação de 

obrigação. 

Permeando os aspectos temporais, as DCEEEQ foram sancionadas no ano de 

2013, um ano após as diretrizes nacionais. Ambas serviram de parâmetros para outras 

orientações curriculares no nível municipal e leis municipais que normatizam o dia da 

consciência negra. 

No próximo item, serão abordados pontos relativos à base legal da educação 

quilombola. 

  

1.6 A base legal da educação escolar quilombola 

 

As DNCEEQ têm como referência, além de amplas manifestações sociais dos 

setores que delas são contempladas e que com elas colaboraram, as definições das 

políticas curriculares que estavam nos documentos de gestões anteriores, como as 

diretrizes nacionais para o ensino fundamental, do final dos anos 1990. Assim, demarca-

se o que são diretrizes: 

 

Art. 2º Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto de definições 

doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimento da educação 

básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação, que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino na 

organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas 

pedagógicas. (BRASIL, 2013) 
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A despeito do centralismo dessas políticas nacionais, no momento da geração das 

definições do que são diretrizes, os desdobramentos que culminaram com a criação de 

mais uma modalidade educacional, mais de uma década depois, são frutos do 

reconhecimento da singularidade da cultura quilombola junto a outras que são parte do 

universo do campo brasileiro. Como a modalidade de educação do campo e a educação 

indígena, que trouxeram uma história de lutas, também se encontram os remanescentes 

quilombolas com o direito à escolarização e sua devida especificidade. 

No embate no campo curricular, poderemos situar as DCNEEQ como parte dos 

estudos das teorias críticas e pós-críticas sobre o currículo. Segundo Tadeu Silva (1999), 

elas reivindicam o lugar de fala dos grupos dominados no universo dos Estados nacionais. 

Dessa forma, insere-se o currículo na análise da questão do poder, imbricadas “nas 

relações de gênero, etnia, raça e sexualidade” (SILVA, T., 1999, p. 146). Por isso, 

também, os questionamentos sobre ciência, conhecimento e verdade são originários 

dessas indagações, afinal, o conhecimento se torna poder e quem diz a “verdade” 

demonstra seu ponto de vista sob os outros pela retórica, pois essa verdade é desabastecida 

de conformidade e se transforma em uma polissemia de sentidos. 

Nessa relação entre verdade e conhecimento, é que o campo curricular interfere, 

pois sistematiza conhecimentos étnicos e culturais. Candau (2011) exemplifica o que 

aconteceu nas escolas do país através de narrativas sobre a escravidão e o quilombismo, 

tanto nos materiais didáticos, como nas práticas pedagógicas. 

 Não havia preocupação, há algumas décadas, em fazer “ampliação dessa 

discussão e a revisão crítica desse olhar sobre o outro” (CANDAU, 2011, p. 75). Não 

existia uma contextualização desses temas, apesar de fazerem parte da “vivência nas 

escolas” (CANDAU, 2011, p. 75). Essas imagens negativas da etnia indígena e negra 

foram formando mentes e naturalizando práticas discriminatórias. A autora ainda 

pergunta sobre o lugar onde estão as discussões das questões relacionadas à África, 

escravidão e quilombo: “no final do livro?” (CANDAU, 2011, p. 76). 

As Leis nº 10.639/03 e 11. 645/ 07 tratam justamente de educar os indivíduos para 

conteúdos e temas que eram tratados de forma superficial, a fim de problematizá-los sob 

o ponto de vista desses novos estudos sobre as relações entre conhecimentos e saberes 

verticalizados e hegemônicos. Assim, ao falarmos de racismo, convém ressaltar a 

utilização em diversos espaços, em diferentes épocas, do emprego da eugenia como forma 
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de legitimar, através da própria ciência e sua sistematização de conteúdos nos séculos 

XVIII, XIX e XX, as discriminações sócio-raciais.  

Partindo do princípio e compreendendo que:  

O currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que ele é 

colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua 

história, de sua produção contextual. O currículo não é um elemento inocente 

e neutro de transmissão desinteressada de conhecimento social, o currículo 

transmite visões sociais particulares e interessadas. (MOREIRA; SILVA, 

2011, p. 13-14) 

 

Como portadoras de direitos e identidade, as comunidades quilombolas possuem 

características que a destacam e desafiam pesquisas que considerem os diversos 

documentos curriculares e saberes que transpassam esses coletivos: 

[...] como celeiros de uma tradição cultural de valorização dos antepassados 

calcada numa história identitária comum, com normas de pertencimento e 

consciência de luta pelos territórios que habitam e usufruem; daí a referência 

a ‘quilombos contemporâneos’. (BRASIL, 2011, p. 430) 

 

Assinala as DNCEEQ (BRASIL, 2012) que as análises feitas por estudiosos 

reforçam o caráter relacional entre passado e presente dos valores que são contemplados 

por esses povos tradicionais e que são substanciais para pensar em diretrizes curriculares 

nacionais. Por isso, que além da consciência política, das ações alcançadas, tanto pelo 

movimento negro como pelo quilombola, é de suma importância situar onde estão esses 

debates epistemológicos. 

Tadeu Silva (2005) aponta que as relações entre o conhecimento, a cultura e o 

currículo são produtivas, políticas e históricas, pois “podem-se fazer diferentes coisas e 

coisas dissidentes com elas, e essas atividades podem variar, de acordo com as épocas e 

situações” (SILVA T., 2005, p. 193). E mais adiante, destaca:  

[...] é importante ver o currículo não apenas como sendo constituído de ‘Fazer 

coisas’, mas também vê-lo como ‘fazendo coisas às pessoas’. [....] O currículo 

tem ser visto em suas ações (aquilo que fazemos) e em seus efeitos (o que ele 

nos faz). Nós fazemos o currículo e o currículo nos faz. (SILVA, T., 2005, p. 

193) 

 

O engajamento político do currículo feito também nas DNCEEQ atendeu essas 

aspirações sociais que são “as narrativas contidas no currículo, explícito ou 

implicitamente, corporificam noções particulares sobre conhecimento, sobre formas de 

organização da sociedade, sobre os diferentes grupos sociais”. (SILVA T., 2005, p. 195) 
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Como afirma Candau (2012), é necessário que se retire uma visão estereotipada e 

única da identidade cultural nacional e que se possa contextualizar e relacionar nossa 

identidade na dimensão pessoal e coletiva, para “reconhece-los, nomeá-los e trabalha-los 

constitui um exercício fundamental” para nossa cidadania (MOREIRA; CANDAU, 2012, 

p. 26). 

É preciso considerar que o currículo, como indica Tadeu Silva (1999), é um 

resultado de seleção de conhecimentos e saberes, onde uns são excluídos e outros 

arbitrariamente não. As DNCEEQ permeiam pelos saberes que são inerentes às 

comunidades quilombolas, constituindo, assim, um campo curricular aberto e flexível, 

pois é a partir também das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica sua 

intersecção, sendo que as DCNEEQ se permitem: 

 

[...] dialogar e inserir os conhecimentos tradicionais em comunicação com o 

global, o nacional, o regional e o local, algumas dimensões deverão constar de 

forma nucelar nos currículos das escolas rurais e urbanas que ofertam a 

Educação Escolar Quilombola ao longo das suas etapas e modalidades: a 

cultura, as tradições, a oralidade, a memória, a ancestralidade, o mundo do 

trabalho, o etnodesenvolvimento, a estética, as lutas pela terra e pelo território. 

(BRASIL, 2012, p. 462) 

  

Sendo a educação escolar quilombola uma alternativa para a escolarização da 

população camponesa, Arruti (2011) demonstra que as DCNEEQ conseguem se 

distinguir desse universo rural pelas suas formas de organização cultural, social e pela 

política fundiária, objetivando transpor as barreiras do preconceito, desprezo e 

desigualdades que esse campesinato negro foi alvo durante séculos.  

Vale sublinhar que, como campos contestados da cultura e da política 

(MOREIRA; SILVA, 2011), o currículo diversificado é pensado e construído a partir das 

concepções de vida social. Dessa forma, ele não é por si só composto por conhecimentos 

individuais ou sintéticos de uma dada cultura e etnia. Sobretudo no Brasil, observa-se 

que: 

Se atentarmos para a experiência educativas entre os povos indígenas, 

quilombolas e habitantes de outros territórios negros, veremos que não é 

somente com a inteligência que se tem acesso a conhecimentos. Que é com o 

corpo inteiro-o físico, a inteligência, os sentimentos, as emoções, a 

espiritualidade – que ensinamos e aprendemos, que descobrimos o mundo. 

Corpos negros, brancos, indígenas, mestiços, doentes, sadios, gordos, magros, 

com deficiências, produzem conhecimentos distintos, todos igualmente 

humanos e, por isso, ricos em significados. Produzem também conhecimentos 

científicos, quando decidem realizar pesquisas deste cunho, que têm em conta 

as circunstancias e suas condições de ser e viver. (SILVA, P., 2011, p. 31) 
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Nessa perspectiva, pensar sobre o processo de ensino e aprendizagem na escola 

brasileira e, principalmente, na educação escolar quilombola, é refletir sobre o 

alinhamento, melhor dizendo, o relacionamento dos saberes escolarizados com os 

tradicionais. Essa relação não é desprendida da história e nem poderia ser 

descontextualizada, nem tampouco somente sua natureza epistemológica pode ser de 

caráter cientifico ocidental, mas sim percebida como enriquecida de conhecimentos e 

saberes diversos. 

A partir da ação do reconhecimento e respeito aos caracteres culturais das matrizes 

africanas e afro-brasileiras, as DNCEEQ objetivam enfrentar os preconceitos das práticas 

religiosas que essas comunidades quilombolas expressam e sentem em suas experiências 

cotidianas. Sempre lembrando que tais práticas desrespeitosas são passiveis de punições 

e precisam sem denunciadas, caso haja intenções de desagravo quanto a quaisquer 

práticas religiosas no interior dessas comunidades. 

Nas DCEEEQ e DCNEEQ existem intersecções de eixos temáticos, 

responsabilidades de cada nível de poder e a importância das associações e comunidades 

quilombolas na participação do processo de implantação e implementação, sendo que as 

singularidades para as redes municipais dependerão do recorte espacial e sociocultural 

que cada comunidade possua: “estas diretrizes orientam os sistemas de ensino e as escolas 

de Educação Básica a desenvolver propostas pedagógicas em sintonia com a dinâmica 

nacional, regional e local da questão quilombola no Brasil” (BRASIL, 2013, p. 448). 

A educação quilombola ainda representa um “espaço de interação”, pois 

relaciona-se também com outras modalidades e etapas da educação básica, o que 

impulsiona sua natureza dialógica com vários sujeitos sociais em diferentes níveis de 

aprendizagens necessitando de conservar suas particularidades. (BRASIL, 2013, p. 448) 

Em termos numéricos, especificamente na Bahia, tem-se até o ano de 2017, 747 

(setecentos e quarenta e sete) comunidades quilombolas distribuídas em todo o Estado. 

Dentro desse universo de indivíduos que estão numa dinâmica regional que incorporam 

elementos étnicos de resistência negra é que se entende a extensão das políticas públicas 

que são erguidas com essas identidades étnicas. Abaixo, um mapa dessas comunidades 

rurais na Bahia mostra a distribuição no ano de 2015: 
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Figura 1- Comunidades negras rurais 

  
Fonte: Geografar, 2015. 

 

No território de identidade do Baixo Sul na Bahia são 67 (sessenta e sete) 

comunidades quilombolas certificadas4 presentes nos 15 (quinze) municípios que fazem 

parte: Aratuípe, Cairu, Camamu, Gandu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Nilo 

Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia, Valença e 

Wenceslau Guimarães. O município de Camamu resguarda, entre esses, 10 (dez) 

comunidades remanescentes quilombolas certificadas: Acaraí, Barroso, Garcia, Jetimana, 

Pedra Rasa, Porto do Campo, Pratigi, Ronco, Tapuia e Varjão. 

                                                 
4  PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO 

BAIXO SUL DA BAHIA. Estudo Propositivo para a Dinamização Econômica do Território Rural do 

Baixo Sul – BA. Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT). Brasília, 2010. 
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2 O MUNICIPIO DE CAMAMU E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 

 

 

Este capítulo está centrado nas discussões em torno da constituição da política 

educacional quilombola no município de Camamu. Antes das considerações sobre a 

política educacional quilombola, explicaremos como surgiu essa demanda por parte da 

comunidade local, historicizando o contexto do processo de constituição de 

reconhecimento das comunidades quilombolas. 

 

2.1 As comunidades quilombolas de Camamu 

 

Para se construírem políticas públicas específicas para determinado grupo, é 

preciso que se pense que tais políticas são tentativas de “atender problemas existentes e 

demandas da população” (MAINARDES, 2018, p. 188).  Há uma certa incompreensão 

entre a política e o público que dela se aproxima pela falta de entendimento da política 

pública em questão, assim, “considerar que a abordagem e a compreensão do problema 

que gerou a política pode ser mais ou menos limitada, estreita” (MAINARDES, 2018, p. 

188). À exemplo, podemos perceber o que foi feito no decorrer do processo de 

reconhecimento das comunidades remanescentes quilombolas de Camamu. 

 O “Sr. D”, da comunidade quilombola do Ronco e Abobora, sinaliza sobre o 

início do percurso de reconhecimento: 

 

E quando foi em 2005, o ex-prefeito [...] ele representou esse projeto, né, 

dentro do município de Camamu, já com o conhecimento do sindicato dos 

trabalhadores rurais e na época, ele foi lá e trouxe esse projeto pra Camamu 

e convidou todas as associações, mas o projeto falava muito de projeto 

territorial, não falava de projeto de quilombos. Então, todas essas associação 

colocaram uma assinatura de prova que isso poderia acontecer em nossa 

região e a gente nessa luta com o sindicato foi buscando conhecimento, aí já 

veio pessoas de lá do Rio de Janeiro, que é Ana da Koinonia e demais pessoas 

que chegou, gente até da Suíça pra fazer história dessa credibilidade de 

quilombo, aí foi quando falaram de quilombo, território, mas tinha também o 

nome territorial de quilombo. E isso também entrou de um grande movimento, 

mas entrou de uma forma das pessoas ignorarem quando falava de quilombo. 

Mas, a gente não... Praticamente da comunidade não dispensou, não ignorou, 

achou que fosse importante pela possibilidade de garantir essas terras, para 

os filhos da comunidade. (D.B.S, 2018) 
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Pelos munícipes, não havia uma compreensão do que estava sendo proposto pelo 

governo federal. Isso também se estendia às associações rurais, ainda leigas em termos 

de programas e projetos, sem noção dos efeitos que essas políticas públicas poderiam 

causar para as comunidades:  

 

Que no projeto ele mostrava nos prefeitos que chegou primeiro, tinha 

conhecimento, divulgação, falava em dinheiro, né. Então, o dinheiro mostrava 

o espaço muito grande, não mostra que vai acontecer lá na frente pelo 

processo que tinha e tá acontecendo. Então, por isso que quando chega isso 

eles tomaram conhecimento vai dá oportunidade ao negro, mas vai tocar em 

alguém, e nós não somos aceitos por isso. Então, às vezes pessoas começaram 

a fazer uma política já ao contrário, contra o direito de quilombo, contra o 

direito dos negros do município. (D.B.S. , 2018)  

 

O conteúdo acima também é confirmado pelas palavras de R.L., liderança da 

comunidade quilombola de Tapuia: 

 

E aí eu fui entendendo o processo como começou, começou... Hoje eu tenho 

ciência de que discussão foi de forma errada, né, porque assim, não atendeu 

a todo mundo não foi algo que chegou para discutir com a comunidade, foi 

uma questão de gestão, né, é a senhora que precisa ... Pelo o que eu entendi, 

a Fundação Cultural Palmares, né, que que ela veio para as comunidades sem 

visualizar ainda, sem pesquisar, ainda, que tinha traços históricos, que 

poderia ser de uma comunidade quilombola e o município entendeu que aquele 

processo traria para uma gestão municipal, que município é uma forma de 

atrair recursos, acessar recursos que realmente aconteceu naquele momento. 

Não estavam preocupados em realmente fortalecer a comunidade enquanto a 

quilombola, enquanto identidade. (R.L.2018) 

 

Ainda localizando essa fase de apresentação dos programas que iriam contemplar 

as várias associações rurais, temos o depoimento da liderança A.C.P, da comunidade do 

Barroso: 

 

Já no processo de quilombo, foi o Koinonia e o sindicato aqui dos 

trabalhadores, foi porque a gente conheceu. Quando veio essa discussão de 

quilombo, veio uma coisa de baixo para cima... De cima para baixo, na 

verdade [...] o prefeito daqui foi para Salvador, se interessou que iria falar 

dessa questão, que viria mais verba para o município. Essa foi a ideia e muitas 

comunidades se auto reconheceram visando essa questão sobre projeto que 

diz que viria para as comunidades e para município. E aí o sindicato entrou e 

disse: “a gente precisa ter consciência e compreensão do que é ser quilombola 

para podemos dizer que é quilombola”. Foi quando ele nos apresentou o 

Koinonia, que é uma entidade ecumênica que que tem no Rio de Janeiro e a 

partir daí eles criaram o escritório no... em Salvador, que começou atuar na 

formação de conhecimento desse conceito, do que é ser quilombola, o que de 

fato contato da história, que aí veio fortalecer. Foi uma das primeiras 

entidades que aqui nos ajudou que foi o sindicato e o Koinonia, que até hoje 

que vem nos ajudando, depois vem o governo do Estado, CDA e INCRA, que 
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vem fazendo esse processo de regularização, que é a documentação. (A.C.P. 

2018) 

 

As falas expõem uma distância em torno da relação do Estado e suas ações e o 

que elas pretendiam para os camamuenses. Apesar de ter sido um processo externo, ele 

foi paulatinamente sendo ressignificado por meio das ações de caráter informativo e 

formativo de Organizações como o Koinonia5 e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Camamu.  

A presença dessas instituições para apoiar a organização dessas associações é 

percebida desde a década anterior. Assim pontua Arruti (2008): 

 

Em 1994, no âmbito do quarto Encontro de Comunidades Negras Rurais do 

Maranhão, teve início a tecedura de uma rede nacional de comunidades, 

sustentada nos mesmos ‘nós’ dos primeiros encontros estaduais: os sindicatos 

de trabalhadores rurais, as organizações não-governamentais ligadas ao 

movimento camponês e indígena e as pastorais populares da Igreja católica. 

Em 1995 esta rede se consolidaria com a formação da Articulação Nacional 

Provisória das Comunidades Remanescentes de Quilombos (ANCRQ), 

responsável pela realização dos encontros regionais (especialmente no 

Nordeste) e nacionais que se seguiram. (ARRUTI, 2008, p. 116) 

 

 É necessário lembrar e situar que no contexto político e social dos anos 2000, 

para as políticas públicas quilombolas, houve ganhos reais nos espaços de discussão e 

poder à nível nacional, sobretudo após o decreto presidencial nº 4.887/2003, que 

regulamentou o artigo 68 do ADCT, consolidando um campo de debates e pesquisas em 

torno do reconhecimento desses grupos étnicos. Assim, o que era restrito ao movimento 

negro, estudiosos e políticos enredados nesse debate, foi ampliado e ressoou de maneira 

significativa, no início do século XXI: 

 

Se no momento da aprovação da Lei Constitucional o assunto tinha audiência 

restrita, nos últimos vinte anos esse quadro mudou e fatos novos o 

transformaram e o consolidaram no cenário político brasileiro, evidenciando 

uma tomada de consciência inédita dos negros sobre seus direitos territoriais. 

(LEITE, 2010, p. 20) 

 

                                                 
5 Fundada em 1994, KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço, é uma organização sediada no Rio de 

Janeiro-RJ, com atuação nacional e internacional. A missão de KOINONIA é mobilizar a solidariedade 

ecumênica e prestar serviços a grupos histórica e culturalmente vulneráveis e em processo de emancipação 

social e política; além de promover o movimento ecumênico e seus valores libertários. Retirado do site: 

http://koinonia.org.br/quem-somos/sobre-koinonia. Acesso em: 10 fev. 2019. 
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 Figueiredo (2015) aponta esse avanço graças às intensas interpretações que vários 

atores sociais fizeram na década de 1990 para delimitar quem eram esses sujeitos de 

direitos que o artigo constitucional mencionava de maneira evasiva: “assim, consolidou-

se a definição dos ‘remanescentes’ como grupos étnicos, portanto, como sujeitos 

coletivos de direito constituídos a partir de suas próprias práticas de definição das 

fronteiras de pertencimento e não-pertencimento” (FIGUEIREDO, 2015, p. 69). 

Logo em seguida, em março de 2004, o governo federal apresenta o Programa 

Brasil Quilombola, que tem como coordenação a SEPPIR, articulada com 11 ministérios. 

Sua atuação envolve quatro eixos de abordagem: acesso à terra; infraestrutura e qualidade 

de vida; inclusão produtiva e desenvolvimento local; e direitos e cidadania. O objetivo do 

programa era o de consolidar os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas. 

Como herança dessa conjuntura, foram certificadas 10 (dez) comunidades 

quilombolas no município de Camamu. A tabela a seguir mostra esses dados, indicando 

os nomes e as datas de certificação: 

 

Quadro 1 – Comunidades quilombolas certificadas 
Comunidades quilombolas certificadas – Camamu – Bahia 

COMUNIDADES Data - Publicação da Certificação Diário 

                  Oficial da União 

ACARAI 05-03-2008 

BARROSO 05-03-2008 

GARCIA 05-03-2008 

JETIMANA 13-03-2008 

PEDRA RASA 05-03-2008 

PORTO DO CAMPO 05-03-2008 

PRATIGI 05-02-2008 

RONCO 05-03-2008 

TAPUIA 05-03-2008 

PIMENTEIRA 10-04-2008 

Fonte: Plano Desenvolvimento Territorial Sustentável – Baixo Sul da Bahia, 2010. 

  

Após o período da emergência dessas identidades coletivas (após o Decreto nº 

4.887/2003), Vera Silva (2008) menciona que existiu uma zona de confluência entre o 

movimento negro e as comunidades rurais negras que estiveram em incessantes 

discussões acerca do pertencimento étnico e territorial: “o final do século XX, no entanto, 

vai revelar a pluralidade de contextos e estratégias desenvolvidas pelos sujeitos para além 
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da resistência, mas também na ótica reconfigurações da organização social” (SILVA V., 

2008, p. 221). 

O que se percebe é uma maior visibilidade das comunidades rurais quilombolas 

ao adotar a emergência dessa nova identidade étnica, para além de camponesa, pois se 

potencializou uma ação coletiva que estava sendo gestada quando eram identificadas 

apenas enquanto associações rurais. Após essas definições, foram sentidas melhorias 

estruturais e do direito de verbalização nos espaços de poder público. A esse respeito, 

A.C.P da comunidade do Barroso relata: 

 

Eu achei que fortaleceu porque a gente passou a se reconhecer, a conhecer o 

que é ser quilombola e a se dar valor porque a gente se achava, acreditava no 

que diziam, que não éramos gente, que não sabia de nada... E a partir da 

identificação veio cursos e capacitações e começou a entender o que é ser 

quilombola, se valorizar como negro. Aí veio os cursos, a gente não tinha 

acesso à internet, água e luz, nada disso. Tudo isso se deu a partir desse 

momento, a gente não sabia o que eram os projetos sociais programa do 

governo, que era direito nosso. A gente não sabia, a gente vivia lá como 

qualquer coisa porque ninguém tinha falo. A partir desse momento começou a 

ter conhecimento, acesso à políticas públicas. Depois da certificação, a gente 

já tinha uma associação que a gente pensava de ouvir, mas uniu a comunidade, 

a ter força desse reconhecimento, se auto reconhecer como negro, como 

quilombola, uma pessoa de direitos, aí veio facilitando. Porque a partir daí 

também começou essas políticas, é que às vezes a pessoa que é contra, esse 

programa, esse apoio da Fundação Cultural Palmares, mas sobre essa 

prioridade é prioridade, dessa reparação de direito do governo que vem 

facilitando também e além disso é muito curso. Eu nem sei, a partir daí eu nem 

sei contar quantos certificados eu tenho de curso de formação, tanto eu, como 

seu Antonio, para a gente estar se aprimorando dessas políticas e mudou muita 

coisa, tanto da união, como conhecimento e fortalecimento dos movimentos 

sociais, como da comunidade e falta mais apoio da escola para preparar essas 

crianças e jovens nesse empoderamento. (A.C.P, 2018) 

 

O que se observa é que esses sujeitos do campo e suas reivindicações faziam parte 

de antigas dinâmicas sociais locais e precisaram ser considerados no processo de inclusão 

social sob outros olhares e atenção. Isso nos faz lembrar que essa mesma questão 

identitária na modernidade processou o deslocamento de afirmações de sujeitos e grupos.  

Sobre as questões identitárias, segundo Moreira e Câmara (2004), elas são 

relevantes para os estudos de diversas áreas e precisam ser pesquisadas, pois atravessam 

o percurso do ser humano em toda sua vida e causam impacto nas relações humanas:  

 

Desse modo, ao longo da vida, em meio às interações e identificações com 

diferentes pessoas e grupos com que convivemos ou travamos contato, 

construímos nossas identidades, que se formam mediante os elos (reais ou 

imaginários) estabelecidos com essas pessoas, grupos, personalidades 
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famosas, personagens de obras literárias, personagens da mídia. Identificamo-

nos, em maior ou menor grau, com familiares, amigos, colegas de trabalho, 

torcedores do time de futebol de nosso coração, pessoas que compartilham 

conosco elementos étnico-raciais, seguidores de nossa religião, pessoas de 

nossa geração, pessoas do mesmo sexo que nós, moradores de nossa cidade, 

assim como procuramos nos distinguir de pessoas diferentes de nós. Nossa 

identidade, portanto, vai sendo tecida, de modo complexo, em meio às relações 

estabelecidas, que variam conforme as situações em que nos colocam. 

(MOREIRA; CÂMARA, 2004, p.41-42) 

 

Além de serem tecidas com o trânsito das relações sociais constantes, as questões 

identitárias também são frutos de uma dinâmica social, ou seja, se auto identificar como 

“comunidade remanescente quilombola” é algo interno do grupo, que externa suas novas 

afinidades e sabem dos desafios de serem assim denominados: 

 

Percebeu-se em longos anos de debate, que o sujeito do direito referido pelo 

dispositivo constitucional não poderia ser objetificado através de um rótulo, 

selo ou carimbo. A identidade social não é um estado fixo, imutável, ou algo 

que pode ser imputado desde fora e de modo unilateral, mas, acontece desde 

uma dinâmica relacional que envolve todo o conjunto de forças em movimento 

na sociedade. (LEITE, 2010, p. 20) 

 

Em relação às teorias sobre identidades que emergem nas sociedades modernas, 

destaca-se o escritor jamaicano Stuart Hall (1932-2014), que foi um dos precursores dos 

estudos culturais e da relação entre identidade e cultura no mundo atual. Segundo ele, os 

quadros de referência do que era o sujeito moderno estão sendo redefinidos e as mudanças 

nesse eixo são de caráter somatório: 

 

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 

está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 

identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. [...] Esse processo 

produz o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma 

‘celebração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados. (HALL, 2005, p. 11) 

 

Na era da globalização, inaugurada com o capitalismo, se imaginava que a grande 

“aldeia global” iria subestimar as tradições locais, as diversas etnias e suas culturas, 

entretanto, o que se vê é um processo de descentralização e questionamento das narrativas 

universais. É possível pensar que as comunidades rurais quilombolas precisavam somente 

de uma assistência discursiva, jurídica e oficial para reafirmarem suas antigas identidades.  
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Hall (2005) afirma que a ideia de unidade nacional é altamente discursiva do ponto de 

vista imperialista do Estado Nação: 

 

Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensa-las 

como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença como 

unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e 

diferenças internas, sendo ‘unificadas’ apenas através do exercício de 

diferentes formas de poder cultural. (HALL, 2005, p. 36) 

 

Apesar de estar se explicando o contexto maior da constituição das identidades 

nacionais, Hall, mais adiante, reafirma que não existe unidade nacional a partir das 

divisões que atravessam os Estados, por mais que haja intenções do acobertamento dessas 

fragmentações reais: 

As identidades nacionais não subordinam todas as outras formas de diferença 

e não estão livres do jogo de poder, de divisões e contradições internas, de 

lealdades e de diferenças sobrepostas. Assim, quando vamos discutir se as 

identidades nacionais estão sendo deslocadas, devemos ter em mente a forma 

pela qual as culturas nacionais contribuem para “costurar” as diferenças numa 

única identidade. (HALL, 2005, p. 38) 

 

Além dessa abordagem de cunho culturalista, os estudos do antropólogo alemão 

Fredrik Barth (1928-2016) foram referenciais para o embasamento teórico aqui no Brasil 

do que se denominaria de grupos étnicos que se proclamaram como remanescentes 

quilombolas.  

No seu livro Grupos étnicos e suas fronteiras, o referido autor constrói uma 

narrativa que trata da externalização das noções de pertença, para além dos traços 

culturais visíveis. Os traços culturais e as interações humanas contribuem para as 

distinções étnicas e suas fronteiras, que são fluídas. Ele salienta que a cultura é mais uma 

consequência do que um traço definitivo das organizações dos grupos étnicos:  

 

É importante reconhecer que, embora as categorias étnicas tomem em 

consideração as diferenças culturais, não podemos deduzir disso uma simples 

relação de um para um entre as unidades étnicas e as semelhanças e diferenças 

culturais. As características que são levadas em consideração não são a soma 

das diferenças ‘objetivas’, mas somente aquelas que os próprios atores 

consideram significantes. (BARTH, 1998, p. 194) 

 

O que se destaca nesta teoria de Barth é a importância que ele dá ao caráter de 

autoatribuição dos grupos étnicos, esclarecendo que é por esse motivo que há uma 

continuidade da fronteira, internalizada pelos membros e não-membros. Além disso, é 
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imprescindível observar os “fatores socialmente relevantes” para que se alcance essas 

delimitações étnicas (BARTH, 1998, p. 195). 

O depoimento de Sr. A.C.S, da comunidade do Barroso, nos insere nessas 

premissas, já que demonstra um amadurecimento de sua identidade étnica, apesar do 

preconceito em se reconhecer como quilombola: 

 

Quilombola do Barroso é aquilo que já falei pra senhora, uma comunidade 

que luta pelo seu objetivo. Ela vem lutando, sofrendo às vezes até preconceito, 

muito achocalho. A gente não vive de ser arrependido de ser quilombola, não 

senhora! (A.C.S, 2019) 

 

Tendo o depoimento de Sr. Antônio acima para comparar com o que anunciava a 

Associação Brasileira de Antropologia em 1994 e também com a teoria de Barth, 

chegamos a um conceito do que é um quilombo: 

 

O documento propõe que os quilombos sejam tomados como ‘grupos que 

desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus 

modos de vida característicos num determinado lugar’, cuja identidade se 

define por uma referência histórica comum, construída a partir de vivencias e 

valores partilhados. (ARRUTI, 2008, p. 103) 

 

Paulatinamente, pode-se perceber que nesse processo de auto-reconhecimento e 

conquistas, com aproximações entre sujeitos e afirmações de identidades étnicas 

circulando entre as comunidades rurais, surgiram outras demandas sociais nessas 

comunidades remanescentes quilombolas de Camamu.  

Na próxima seção, discutiremos um dos pontos de pauta e influência dessas 

comunidades rurais quilombolas no poder público municipal: uma educação escolar 

voltada ao aspecto identitário-cultural, educação escolar quilombola. 

 

2.2 A educação escolar quilombola no município de Camamu 

 

Segundo a plataforma de dados abertos Qedu6, no censo escolar de 2018, o 

município de Camamu possuía 84 (oitenta e quatro) escolas públicas municipais que 

ofertavam o ensino fundamental, dentre estas, 70 (setenta) eram rurais e 14 (quatorze) 

                                                 
6  Disponível em: https://www.qedu.org.br/. Acesso:  20 fev. 2019. 
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urbanas. A seguir, apresentamos um gráfico sobre a quantidade de escolas rurais nos 

últimos anos e que são a maioria na rede municipal de ensino: 

 

Gráfico 1 – Número de escolas – Zona rural – Rede municipal de Camamu-BA 

 
Fonte: Qedu, 2018. 

 

Gráfico 2 - Número de matrículas – Ensino Fundamental - Zona rural – Rede municipal 

de Camamu-BA 

 
Fonte: Qedu, 2018. 
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Gráfico 3 - Número de matrículas – Ensino Fundamental – Zona urbana – Rede 

municipal de Camamu-BA 

 
Fonte: Qedu, 2018. 

 

As 14 (quatorze) escolas municipais situam-se na zona urbana do município mas 

abrigam alunos e alunas das zonas rurais, já que estas localidades não contam com escolas 

que atendam o nível Fundamental II e a modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

O gráfico 1, sobre o número de escolas da zona rural, mostra que a rede municipal 

de ensino é predominantemente rural. Neste grupo estão escolas localizadas em 

comunidades de ribeirinhos, indígenas, assentamentos do MST e quilombolas. Outro 

dado relevante é que essas escolas estão sendo paulatinamente fechadas nos últimos anos. 

O gráfico 2, sobre a composição das escolas da zona rural, quando comparado ao 

gráfico 3, sobre as escolas da zona urbana, demonstra que o Ensino Fundamental I nos 

núcleos rurais detêm a maioria de alunos da rede escolar, enquanto que a zona urbana 

reúne a maioria dos alunos nos anos finais do Ensino Fundamental. 

A educação escolar quilombola está diluída nos dados acima, haja vista a 

educação do campo abrigar a educação quilombola, mas segundo a coordenação de 

educação escolar quilombola tem-se os seguintes números: as 10 comunidades 

quilombolas (Acaraí, Barroso, Garcia, Jetimana, Pedra Rasa, Pimenteira, Porto do 

Campo, Pratigi, Ronco e Tapuia) estão reunidas em 7 núcleos (Acaraí, Baía de Camamu, 

Cajaíba, Pedro Coutinho, São Mateus, Tapuia e Travessão), gestados por 7 diretores, com 

8 coordenadores pedagógicos e distribuídos para 36 professores, em 53 turmas.  
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Nesse universo, dessas comunidades rurais que congregam, ao mesmo tempo, 

educação do campo, indígena e quilombola, foi relevada a educação escolar quilombola 

em formato de diretriz municipal. Exigida pelos números expressivos de indivíduos que 

estão contemplados nessa categoria étnico-social, a educação escolar quilombola é 

proveniente das lutas do povo negro do município que primeiro conquistou o direito à 

representatividade política e, por conseguinte, a educação escolar especifica. 

A constituição das Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Escolar 

Quilombola no município de Camamu em 2016 (DCMEEQ) se amparou nas DCNEEQ, 

DCEEEQ e nas Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008. Os mesmos instrumentos que 

permearam as intenções que o CNE, em 2010, na CONAE, exprimiu em seu documento, 

interpretando que as desigualdades sociais seriam uma das consequências do não 

tratamento das diferenças e do preconceito racial, que revelam as desigualdades na 

história do Brasil: 

 

Para avançar na discussão, é importante compreender que a luta pelo 

reconhecimento e o direito à diversidade não se opõe à luta pela superação das 

desigualdades sociais. 

Pelo contrário, ela coloca em questão a forma desigual pela qual as diferenças 

vêm sendo historicamente tratadas na sociedade, na escola e nas políticas 

públicas em geral. Essa luta alerta, ainda, para o fato de que, ao desconhecer a 

diversidade, pode se incorrer no erro de tratar as diferenças de forma 

discriminatória, aumentando ainda mais a desigualdade, que se propaga via a 

conjugação de relações assimétricas de classe, étnico-raciais, gênero, 

diversidade religiosa, idade, orientação sexual e cidade-campo. As questões da 

diversidade, do trato ético e democrático das diferenças, da superação de 

práticas pedagógicas discriminatórias e excludentes e da justiça social se 

colocam para todas as instituições de educação básica e superior, 

independentemente da sua natureza e do seu caráter. (BRASIL, 2010, p. 128) 

 

É importante salientar que essa mesma diversidade de que trata o documento da 

CONAE também é uma das características marcantes do município, o que pode se 

verificar em sua posição geográfica e no seu conjunto de comunidades rurais e litorâneas. 

A partir desse momento, pode-se pensar que cabe refletir sobre essa diversidade étnica-

cultural como motivadora para a materialização da única diretriz municipal construída até 

hoje. Também, fazendo parte dessa conjuntura, chama-se atenção para a instabilidade 

política que entre os anos de 2012 a 2016 agravou os problemas sociais locais, pois o 

poder executivo municipal foi alternado em vários momentos, causando descontinuidades 

nas políticas públicas municipais. 
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As comunidades quilombolas de Camamu, mesmo com os entraves políticos, não 

desistiram das DCMEEQ por entenderem que já havia um processo em andamento e um 

tempo conveniente dessas políticas em outras esferas.  A professora L.S.S, que está na 

coordenação da educação escolar quilombola desde do ano 2102 no município, traz essa 

história:  

 

Então, assim, foi a partir 2012 que o município de Camamu aderiu, né, essa 

linha  de pensamento que falei. Essa outra coisa de trabalho entre trabalho. E 

nossas diretrizes nacionais, elas foram promulgadas em 2012, né, em 

novembro e, desde julho de 2012, em Camamu, nós já trabalhávamos a 

educação quilombola. Mas se efetivou a nível federal a resolução 08, em 20 

de novembro 2012. Então a partir desse princípio se chamou atenção muito 

pela questão das Comunidades Quilombolas de Camamu grande potencial e 

nós sermos, em nível de território de identidade, o município que tem mais 

Comunidades Quilombolas reconhecidas.  

[...] 

Olhe bem, quando nós entramos 2012, quando eu fiz parte dessa coordenação, 

nós começamos a levantar algumas demandas que era para trazida pela 

comunidade. Como nós temos um território, grande território, e as localidades 

que as Comunidades Quilombolas estão extremidades totalmente diferentes. E 

nós trabalhamos com um público agrícola, então muitas vezes fica difícil dessa 

comunidade, por exemplo, vir aqui na secretaria para gente responder. O que 

é que nós... Eu, na época de 2016, nós tínhamos uma equipe, era eu e mais 

duas coordenadoras e reuníamos a comunidade que fazíamos um 

levantamento do que é mais ligado à educação, que é que que qual era a 

realidade local um grande, grande, grande problema que nós encontramos foi 

a questão do transporte escolar e que nós não temos uma Unidade Escolar de 

Ensino Fundamental II nas comunidades. 

A questão da formação dos professores, os professores não tinham 

qualificação para isso, a questão do livro didático e, assim, a questão de a 

gente valorizar 500 localidades para estar trabalhando agora naquela 

localidade e vários outros problemas levantados. Diante de toda essa 

demanda, nós junto com Conselho Municipal de Educação, que é o órgão que 

formaliza essa Diretriz, nós trabalhamos juntos sempre nessa linha e aí foi 

constituído em várias visitas às Comunidades em reunião com a comunidade 

em conversa com os grions das Comunidades, as pessoas presentes que não 

tinha que tinha idade avançada que a gente não podia ir até a reunião no local 

da comunidade, íamos até as casas. Nós ouvimos que a gente precisa saber né 

dessa ancestralidade desse desse, desse ou da Comunidade de que forma como 

foi que ele foi educado e como eles queriam essa Educação de agora então foi 

muito importante nessa construção. (L.S.S, 2018) 

 

A contemporaneidade de ambas discussões é do mesmo período, tanto a 

instituição da modalidade a nível nacional como a coordenação municipal. Tais debates, 

segundo o coordenador das comunidades quilombolas municipais, J.R.F, vieram dos anos 

anteriores à 2012. 
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E daí nós formamos o movimento quilombola aqui do município.  O movimento 

ele veio a partir de 2010, mas quando ele começou mesmo a discussão ativa 

mesmo, foi em 2011 e daí nós pensamos, “poxa pra nós discutir, saúde, 

territorialidade o que é ser quilombolas, nós temos também discutir 

educação”. Eu acredito que a educação é um marco de todas as políticas 

públicas a discussão que tem na comunidade quilombola Em que parte da 

educação para de todas quilombola o que é territorialidade, quer dizer, 

demarcação de terra e daí a gente começou pensamos nisso. 

 Aí nós tivemos uma reunião, no início de 2011, se não me falha a memória, e 

aonde teve mais ou menos em média de  ... mais de 50 pessoas, entre 

professores, lideranças de comunidades quilombolas rurais, foi um público 

que o sindicato encheu como é que a gente vai fazer como é que a gente vai 

discutir dentro do município, nosso propósito do fórum:  pela coordenação de 

educação escolar especifica, de educação quilombola escolar dentro da 

secretaria para que possa discutir no município, e de que forma nós queremos, 

daí aí nós pegamos um exemplo de Ituberá ,Ituberá foi o primeiro município 

do território que tinha uma coordenação de educação escolar quilombola no 

município para atender as comunidades, tinha uma pedagogia diferenciada 

para comunidades. Depois de mudança de governo, acabou... como não existir 

uma lei que garanta, que continue aí acabou não indo à frente que eu 

discutindo isso no município. Mas, assim...daí nós pegamos esse modelo de 

Ituberá e a gente começou a discutir, foi várias reuniões quem poderia ser esse 

coordenador-geral pedagógico. Esse coordenador técnico. E aí é a formação 

que nós queria coordenador geral,  mais dois coordenadores, mais dois 

articuladores, professor-articulador e aí pensamos e pensar a gente vai 

conseguir nuclear, tem dois núcleos: um no litoral, outro na zona rural, apesar 

do Acarai ser zona rural não discriminando, mas por ser  mais centralizada, 

porque assim a cultura de Garcia, Pedra Rasa , Porto do Campo Cultura 

diversa aqui tem pesca e tem agricultura e a de cá, é mais agricultura que 

pesca, então nesses dois núcleos ter, cada um coordenador pedagógico, com 

sua equipe, diretor e então, ter o Professor articulador. E daí foi formado com 

esse propósito formando, formamos essa coordenação. E aí foi eleita Leila, e 

na época não queria, Leila ...Leila, Rosenita e Marileide para ser às três e que 

as três pessoas da equipe da coordenação fazer essa discussão de como nos 

queria essa educação. (J.R.F, 2018) 

 

A respeito da fala de J.R.F, confirma a preocupação com uma educação escolar 

de qualidade para os quilombolas na relatoria das DCNEEQ, em que a Educação é uma 

das bandeiras de luta que impulsionam essas populações: 

 

As lutas pelo direito à educação se articulam a outras lutas: pelo 

reconhecimento das suas identidades, pelo direito à memória e pela vivencia 

dessa cultura. [...] São as pressões das organizações do Movimento 

Quilombola e do Movimento Negro que trazem essa problemática à cena 

pública e política e a colocam como importante questão social e educacional. 

(BRASIL, 2013, p. 441) 

 

 A participação das lideranças das comunidades quilombolas nesse processo 

coadunou com o que aconselhava o texto base do CNE e foi de extrema importância para 

que existissem diálogos entre os diversos atores do movimento: 
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Todavia, no caso dos quilombolas e da sua forma coletiva de ser e viver, se faz 

necessário abrir espaços, de fato, para maior participação da comunidade e dos 

movimentos sociais e/ou construir outras formas de participação coletiva de 

discussão, nas quais docentes, gestores, pedagogos e estudantes dialoguem 

com as lideranças quilombolas, pessoas da comunidade, anciãos e anciãs e 

educadores quilombolas. Um currículo flexível e aberto só poderá ser 

construído se a flexibilidade e a abertura forem, realmente, as formas adotadas 

para o diálogo entre a instituição escolar e a comunidade. (BRASIL, 2011, 

p.32) 

 

Bem amparada no contexto municipal pelo desenvolvimento de diálogos em torno 

da construção, sem dúvida, e também por contemplar uma quantidade de pessoas que 

estão no centro dos objetivos dessa política pública, essa fase de formulação foi sensível 

às escutas das comunidades participantes. 

Em termos de Conselho Municipal de Educação, as diretrizes municipais 

alcançaram diversos momentos na pauta de conversação e deliberação com o órgão. 

Algumas atas e ofícios mostram o processo no ano de 2016. Em 29 de março de 2016, a 

secretaria de educação e a coordenação de educação escolar quilombola emitiram um 

ofício sobre a importância das diretrizes municipais, ressaltando que o plano municipal 

de educação também exige sua construção, sendo uma reunião marcada para a primeira 

apresentação do texto base do documento para o dia 31 de março de 2016. 

Em 18 de agosto de 2016, há um ofício da coordenação do movimento quilombola 

municipal e do fórum permanente de educação quilombola solicitando espaço permanente 

no Conselho Municipal de Educação de Camamu. Aos 20 dias de agosto, a equipe 

informou a realização da primeira audiência pública para a apresentação das DCMEEQ.  

Após intensos estudos sobre a participação dessas representações junto ao 

Conselho Municipal de Educação, percebe-se que elas encontraram consenso e 

priorizaram pontos específicos nessas diretrizes, como transporte intracampo (para 

comunidade do mesmo núcleo rural), que a mão de obra para a logística de funcionamento 

dessas unidades escolares seja da própria comunidade e que as associações tenham 

responsabilidades nas regiões de atuação. Além do item legal sobre as associações terem 

espaços de participação nas decisões da gestão escolar, elas também possuem encargos 

de zelo e acompanhamentos de desenvolvimento da escola e comunidade. Assim, indica 

a DCMEEQ: 
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VII- Competem as associações: 

a) participar das atividades sociais, culturais, esportivas e outras em que se 

empenhe a unidade educacional; 

b) apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes escolares; 

c) solicitar esclarecimentos a respeito; 

d) conhecer o Regimento e o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar; 

e) defender, por atos e palavras, o bom nome da unidade educacional; 

f) participar das reuniões para as quais forem convocados; 

g) contribuir, pecuniariamente, ou ainda com a prestação de serviços, conforme 

suas possibilidades, para a construção das finalidades da escola; 

h) zelar pela manutenção, conservação e integridade do prédio, das instalações 

e dos equipamentos escolares, especialmente nos dias em que não houver 

funcionamento regular da unidade educacional; 

i) colaborar do processo educacional, na assistência escolar e na integração 

unidade educacional- comunidade-família com a finalidade de atingir os 

objetivos educacionais proposto no projeto-político-pedagógico; 

j) responsabilizar-se pelo uso do prédio, de suas dependências e equipamentos, 

quando encarregados diretos da execução de atividades programadas pela 

associação; 

l) manter sempre o diálogo aberto com equipe escolar e gestão municipal para 

colaborar com as necessidades educacionais em busca de solucionar os 

problemas; (CAMAMU, 2016) 

 

No título VIII das DCMEEQ, é explicada a competência de cada ente federado e 

o papel do município, ante a sua proximidade com a realidade desses sujeitos sociais, que 

o coloca como agente público principal de audição dessas demandas: 

 

Art. 57- Recomenda-se que os entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) trabalhem no sentido de articular as ações de diferentes 

setores que garantam o direito às comunidades quilombolas à educação, à 

cultura, à ancestralidade, à memória e ao desenvolvimento sustentável, 

especialmente os Municípios, dada a sua condição de estarem mais próximos 

dos locais em que residem as populações quilombolas rurais e urbanas. 

(CAMAMU, 2016) 

 

 Esse apontamento sobre o município ter uma responsabilidade maior frente aos 

outros entes federados traz uma mudança de postura que envolve um novo trato com as 

comunidades quilombolas. Arruti (2001) afirma que, longe dos antigos assistencialismos 

que imperavam e deixavam esses indivíduos à mercê dos favores políticos particulares, 

as DCMEEQ os põem como sujeitos coletivos de direitos e deveres: 

 

E, reconhecer este lugar especial, não implica apenas adotar um vocabulário 

cultural no trato destas comunidades, introduzindo-as no repertório da lei 

10.639 ou imaginando currículos diferenciados. É necessário criar condições 

reais de participação destas comunidades nos diferentes processos que lhes 

dizem respeito, sejam eles de gestão orçamentária, escolar ou na elaboração de 

diretrizes curriculares. Um desafio que não implica apenas estratégias de 

capacitação dessas mesmas comunidades, mas também a revisão dos 



66 

 

procedimentos internos ao Estado brasileiro, assim como a revisão dos usos 

que temos dado às categorias de participação e representação.  (ARRUTI, 

2011, p. 179)  

 

 Além dessas características particulares, as DCMEEQ estão em consonância com 

todos os outros pontos legais estabelecidos na DCNEEQ e na DCEEEQ, simbolizando 

um avanço jurídico, apesar da não oficialidade da sua existência, já que não foram 

sancionadas, de modo a se tornarem um documento legitimamente estabelecido na 

educação municipal. 

Isso demonstra uma descontinuidade no trabalho feito, apesar de uma 

circularidade de informações, como mostram os documentos do Conselho Municipal de 

Educação e os depoimentos dos que estavam no contexto da época.  

 

E aí que digo o que é um retrocesso, nós tivemos, nós conseguimos elaborar 

com todo processo que falei aqui em relação à formação, com roda de 

conversa na comunidade pesquisa e tudo. Conseguimos elaborar diretrizes e 

hoje temos   a diretriz, mas não temos uma diretriz publicada e demais 

...demais... demais reconhecer a nossa diretriz como um ato legal. E aí 

...assim...  se nós não temos uma diretriz publicada, aí professor a própria 

comunidade, “Eu também não posso dar crédito, existe o documento, as 

comunidades participaram da construção entendeu? Mas, tem aquela que 

acreditar naquilo que foi publicado, que foi divulgada, né E até o momento 

não, não sabemos o porquê já... já procuramos saber do Conselho, o conselho 

diz que já solicitou, mas não sabe porquê que ainda não foi publicado né. 

(R.L,2018) 

 

A despeito dessa limitação jurídica, há uma expectativa da coordenação 

pedagógica da educação quilombola que atua, de certa forma, paralelo à oficialidade ou 

não das DCMEEQ: 

Então, assim nossas diretrizes foram elaboradas, nós estamos agora é em uma 

transição de governo, não foi divulgada no Diário Oficial do Município, então 

não havendo essa divulgação a gente não pode é..dizer que está oficializada.  

Nós trabalhamos em cima dessa diretriz (grifo nosso), mas é a coordenação 

de educação quilombola cobra do Conselho Municipal de Educação que 

efetive a publicação no diário oficial que é só a única coisa que falta, é essa 

publicação. Mas, já passou pela Câmara Municipal de Vereadores já houve a 

audiência púbica com as comunidades. (L.S.S) 

 

Diante dos depoimentos e fatos, pode-se perceber que, como documento escrito 

que orienta a escolarização das comunidades quilombolas, e em concordância com outros 

que estão nas outras esferas, as DCMEEQ precisam de um amparo legal para sua 

existência, embora já sejam praticadas nas discussões travadas em planejamento, já que 
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sua construção foi oriunda dos vários sujeitos que fazem o movimento quilombola 

persistir nas lutas para sua efetividade.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentarei o itinerário da pesquisa a partir das escolhas pela 

natureza da pesquisa, tipo de pesquisa e discussões acerca do objeto de estudo. 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

Para responder aos objetivos propostos, escolheu-se a pesquisa de natureza 

qualitativa. Flick (2009) aponta a importância desta pesquisa, permitindo entender o 

universo das relações sociais, devido à pluralização das esferas de vida. Além dos antigos 

problemas, os novos surgiram a partir de crescentes questionamentos sobre vários ângulos 

da sociabilidade humana, que exigiu outra forma de pesquisa científica. 

 Sendo a realidade amparada em um prisma de relações e significados que estão, 

por vezes, sendo investigados no interior do quadro de referência das ciências sociais, sob 

a ótica do pesquisador, que se identifica e traz seus anseios profissionais frente à real 

complexidade das vivências humanas, Flick (2009) pondera que “a mudança social 

acelerada e a consequente diversificação das esferas de vida fazem com que, cada vez 

mais, os pesquisadores sociais enfrentam novos contextos e perspectivas sociais” 

(FLICK, 2009, p. 04). 

A pesquisa qualitativa, dessa forma, vem se opor à simples quantificação dos 

dados, à interpretação dos fenômenos à luz da racionalidade cientifica e à pretensa 

neutralidade.  Para André (2001), a abordagem tem suas origens no final do século XIX, 

em meio à crise epistemológica que se dava nas ciências, ao questionar a presença do 

positivismo na explicação dos fenômenos humanos e sociais. Ainda, segundo a autora, a 

abordagem qualitativa, também chamada de naturalística ou naturalista, não possui 

manipulação de variáveis, nem confronto de dados, seguindo uma linha de compreensão 

dos fenômenos em sua totalidade sobre vários condicionantes. 

Da definição do objeto de estudo até a escolha do método mais apropriado para a 

apreensão dele, verifica-se um processo de amadurecimento do ato de escolhas 

permissíveis e de caráter científico. Na relação entre o sujeito cognoscente e o objeto, 
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convém utilizar o que mais se aproxima da admissibilidade cientifica. É o que chama 

atenção a professora Marli André (2001), perfazendo os seguintes procedimentos: 

 

Há também uma cobrança para que as pesquisas tenham um objeto bem 

definido, que os objetivos ou questões sejam claramente formulados, que a 

metodologia seja adequada aos objetivos e os procedimentos metodológicos 

suficientemente descritos e justificados. 

A análise deve ser densa, fundamentada, trazendo as evidencias ou as provas 

das afirmações e conclusões. Consideramos que deve ficar evidente o avanço 

do conhecimento, ou seja, o que cada estudo acrescentou ao já conhecido ou 

sabido. (ANDRÉ, 2001, p. 59) 

 

Ao tratarmos de uma pesquisa que se desenvolverá no interior da comunidade 

rural quilombola, propondo a refletir sobre a interface entre a política de educação 

quilombola os conhecimentos e saberes da comunidade do Barroso, visando compreender 

como ocorre o processo educativo nesse espaço a partir do ambiente escolar e 

comunitário, partimos do entendimento de que esses espaços são os nossos lócus de 

pesquisa.  

É na pesquisa que o labor científico recorre a um método, sendo este um conjunto 

interligado de conceitos, técnicas de pesquisa, em que há um determinado campo de 

conhecimento filosófico usado para entender um fragmento da realidade, aqui 

denominado de problema. 

Essa organização teórico-metodológica é essencial para analisar um problema, 

sendo este um elemento social que conduz à cena discursiva as angústias que o ser 

humano em suas infinitas relações com outros e com o meio, vivencia. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

 

 Sabendo que um mesmo objeto de conhecimento pode ser auferido de diversos 

modos, é necessária a escolha de um método que seja suficiente para explicar o problema 

a ele relacionado. Como o campo de nosso estudo foi a interlocução das políticas 

curriculares para a diversidade, no caso, a quilombola, e os saberes de uma comunidade 

tradicional quilombola, escolhemos como tipo de pesquisa para este trabalho a História 

Oral.  

A História Oral é um método recorrente em diferentes áreas do conhecimento, 

inclusive nas ciências da educação. Os sujeitos sociais aparecem como fonte do passado 
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que permanece vivo através das tradições orais e dos depoimentos que estruturam 

processos de reconfiguração da memória social, incluindo aqui as resistências e afirmação 

de identidades. 

Dissertar sobre a educação quilombola não condiciona a pesquisa para o lugar da 

escola, da instituição escolar. A educação aqui é entendida como um campo de 

possibilidades de saberes diversos, necessários à formação cidadã e a vida em 

comunidade de atores sociais que, num passado não muito remoto, tinham a exclusão 

educacional em sua trajetória de vida. 

Dessa forma, a presente pesquisa se interioriza nas falas de sujeitos sociais que 

educam pelos costumes, pelo discurso e pelas tradições. Com o uso do método da história 

oral, não seria possível chegar até eles, já que os documentos escritos não alcançaram 

essas histórias. 

Segundo Lakatos e Marconi (2017), a gênese da história oral é ligada à origem do 

conhecimento histórico. Tanto Heródoto na antiguidade, quanto os pensadores filósofos 

modernos já utilizaram dessa técnica para construção de fatos históricos e sociais, sendo 

uma herança das novas discussões epistemológicas no campo da disciplina histórica sobre 

a legitimidade de quais documentos são válidos para a inserção de uma historiografia 

nacional. E apesar ainda do intenso debate em torno das fontes orais, elas são hoje 

recorrentes em busca dos elos de conhecimentos que antes eram destituídos de 

legitimidade científica.  

Ao se buscar uma definição objetiva sobre esse método, que é tão emblemático 

no campo das ciências humanas e sociais, pode-se entender que:  

 

Denominamos de moderna História Oral aquela cujo método consiste na 

realização de depoimentos pessoais orais, por meio da técnica de entrevista que 

utiliza um gravador, além de estratégias, questões práticas e éticas relacionadas 

ao uso desse método. (FREITAS, 2006, p. 26) 

 

Embora com décadas de atraso em debates sobre essa área – já que em outros 

países havia uma produção significativa, como nos Estados Unidos, desde a década de 

1950, e na Inglaterra desde 1960 – e apesar também do contexto político inibidor das 

pesquisas em torno dos depoimentos, já que o Brasil vivia uma ditadura militar, a História 

Oral, no Brasil, é considerada uma técnica de pesquisa desde a década de 1970, graças 

aos trabalhos iniciais do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 
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do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro e o Centro de Estudos Rurais e 

Urbanos, da Universidade de São Paulo.  

É a partir do método da história oral que se consegue chegar às vozes das 

experiências que não são captadas pelo documento escrito, quando este existe e o 

documento escrito é inexistente, o referido método torna a pesquisa mais reveladora, pois 

se vale tão somente das declarações dos próprios sujeitos. Dessa forma: 

 

A História Oral possibilita reflexões sobre o registro dos fatos na voz dos 

próprios protagonistas. Utiliza-se de metodologia própria para a produção do 

conhecimento. Sua abrangência, além de pedagógica e interdisciplinar, está 

relacionada ao seu importante papel na interpretação do imaginário e na análise 

das representações sociais.  (FREITAS, 2006, p. 15) 

 

Se em suas origens, a História Oral, no interior da historiografia ocidental, tinha a 

função de captura dos depoimentos das personalidades políticas, a proximidade da 

história com outras disciplinas, como a antropologia, a sociologia e a linguística, deram 

ao método da história oral possibilidades de encontrarem outros sujeitos sociais: 

  

Mais tarde desenvolveu-se uma história oral antropológica voltada para temas 

que se acham presentes nas diversas experiências nacionais. Sem estarem 

combinados, os autores retomam os mesmos assuntos: o mundo do trabalho, 

os fenômenos migratórios, a problemática dos gêneros, a construção das 

identidades. (JOUTARD, 2006, p. 51) 

 

Fiamengue e Whitaker (2014) nos dizem que a possibilidade metodológica da 

história oral é necessária para que diferentes segmentos e movimentos sociais populares 

possam ter seu espaço na memória social do país. As autoras esclarecem que: 

 

Nesse sentido, entendemos que a memória social é um espaço em crescente 

disputa e a história oral pode se constituir em uma poderosa ferramenta para 

as populações quilombolas, no sentido de registrar, organizar e auxiliar na 

reconstrução de processos culturais e identitários que permanecem 

desconhecidos por grande parte da sociedade brasileira. (FIAMENGUE; 

WHITAKER, 2014, p. 69-70) 

 

Sobre o grau de subjetividade da fonte oral, não cabe desqualificar esse campo de 

conhecimento do real, mas afirmá-lo entre os que possibilitam a percepção desse real e 

criar um esclarecimento e interpretação dele a partir dos que fizeram seus relatos e 

vivenciaram os fatos a serem investigados. Nas palavras de Thompson (1998): 
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A história oral, ao contrário, torna possível um julgamento muito mais 

imparcial: as testemunhas podem, agora ser convocadas também de entre as 

classes subalternas, os desprivilegiados e os derrotados. Isso propicia uma 

reconstrução   mais realista e mais imparcial do passado, uma contestação ao 

relato tido como verdadeiro. Ao fazê-lo, a história oral tem um compromisso 

radical em favor da mensagem social da história como um todo. 

(THOMPSON, 1998, p. 26) 

 

Como a presente pesquisa pretende enveredar na compreensão dos saberes e 

conhecimentos que perpassam a comunidade quilombola do Barroso, é extremamente 

importante a evidência oral para a explicação e registro desses conhecimentos através dos 

sujeitos sociais que compõem o universo da pesquisa, lideranças e moradores da 

comunidade do Barroso. 

Sob esse aspecto, reitera-se o que o próprio Thompson (1998, p. 135) afirma que 

há uma nova maneira de explicar as histórias de uma comunidade, de um povo, de um 

grupo marginalizado, a partir do uso da história oral como método de pesquisa. E mais 

além, observa: “a evidencia oral, transformando os ‘objetos’ de estudo em ‘sujeitos’, 

contribui para uma história que não só é mais rica, mas viva e mais comovente, mas 

também mais verdadeira” (THOMPSON, 1998, p. 137). 

A história oral como campo investigativo de diversas ciências abrange um vasto 

espaço de relatos que dão conta de complementar ou registrar fatos que não estão no 

aspecto físico. Queiroz explica a essência e a amplitude da história oral:  

 

Colhida por meio de entrevistas de variada forma, ela registra a experiência de 

um só indivíduo ou de diversos indivíduos de uma mesma coletividade. Neste 

último caso, busca-se uma convergência de relatos sobre um mesmo 

acontecimento ou sobre um período do tempo. A história oral pode captar a 

experiência efetiva dos narradores, mas também recolhe destes tradições e 

mitos, narrativas de ficção, crenças existentes no grupo, assim como relatos 

que contadores de histórias, poetas, cantadores inventam num momento dado. 

(QUEIROZ, 1988, p. 19) 

 

Cabe ao pesquisador extrair, ou por meios de entrevistas ou de histórias de vida 

que estão no interior do método da história oral, as oportunidades que os relatos orais 

deram para construir as bases de instrumentos de dados para a pesquisa.  

Para se explanar o percurso da pesquisa e a construção de uma quadro 

configurativo por meio do acúmulo dos dados descritivos (sujeitos, ambientes, diálogos, 

entre outros) e para se chegar às categorias de análise que possam dar conta do objeto de 
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estudo, vamos explicar quais foram os instrumentos empregados para a coleta de dados e 

as justificativas para essas escolhas. 

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Nesta fase da pesquisa, procuramos selecionar as técnicas de pesquisa que deram 

conta de investigar o nosso objeto de estudo. É nesse momento que, ao observarmos os 

objetivos e os selecionarmos para o campo empírico, utilizando instrumentos variados de 

reflexão em torno dele, chegamos às considerações acerca do itinerário da abordagem 

adotado.  

Sabendo da necessidade de adição de técnicas que ajudem a colher as informações 

necessárias para a construção das inferências e análises dos dados, Laville (1999) nos diz 

que:  

 

Para coletar informação a propósito dos fenômenos humanos, o pesquisador 

pode, segundo a natureza do fenômeno e de suas preocupações de pesquisa, ou 

consultar documentos sobre a questão ou encontrar essa informação 

observando o próprio fenômeno, ou ainda interrogar pessoas que o conhecem. 

(LAVILLE, 1999, p.175-176) 

 

Nesta pesquisa, as observações diretas e conversas informais com os líderes 

comunitários, com os mais velhos e com os responsáveis pela educação formal da 

comunidade e do município, foram aproveitadas no atendimento dos objetivos propostos 

na pesquisa.  

Segundo Mirian Goldenberg (2004), somente uma fração da totalidade está nas 

pesquisas que os cientistas sociais empreendem e há que se ter um cuidado para não 

generalizarmos situações que se observam apenas uma realidade local. A indução nos 

serve como ponto de reflexão para percebemos o que está na singularidade da pesquisa, 

mas não pode nos direcionar a pontos específicos e restritos. 

 A dinâmica das problematizações levou-nos a algumas técnicas de pesquisa que 

podem ser usadas para responder ao nosso problema de pesquisa. Sendo assim, as 

escolhas por umas e não outras dependem do que queremos responder sobre a 

comunidade pesquisada. Por isso, segundo Goldenberg (2004): 
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É o processo da pesquisa que qualifica as técnicas e os procedimentos 

necessários para as respostas que se quer alcançar. Cada pesquisa deve 

estabelecer os procedimentos de coleta de dados que sejam mais adequados 

para seu objeto particular. (GOLDENBERG, 2004, p. 62) 

 

O presente trabalho utilizou as histórias de vida dos sujeitos da comunidade 

quilombola do Barroso, sendo essa uma técnica de pesquisa social que evidenciou valores 

e aspectos culturais do grupo social. Nesse caso, o levantamento das histórias de vida e 

dos diferentes saberes e fazeres possibilitaram o registro das histórias que compõem o 

território quilombola e, para além disso, a reflexão sobre os elementos da educação 

quilombola na comunidade. A escolha de quais os moradores da comunidade fariam parte 

da pesquisa se deu através do critério de antiguidade na comunidade, preferindo-se 

aqueles que são atuantes na associação da comunidade. 

Os cientistas sociais criaram a técnica da história de vida para os estudos sobre 

conhecimento de culturas, cujo documento escrito não está presente e, ainda assim, os 

relatos orais ainda possuem importância, reconsiderando, deste modo, o lugar da 

oralidade frente à escrita. Assim, segundo Queiroz (1988, p. 16), a conservação de saberes 

está nos relatos orais que antecederam o desenho e a palavra, sendo estas a cristalização 

da oralidade.  

Para a identificação dos saberes que interiorizam os processos educativos da 

comunidade quilombola do Barroso, a técnica da história de vida ampliou nossas 

possibilidades de apreensão das tradições e experiências coletivas, com os depoimentos 

individuais, pois tais histórias se constituem em: 

 

Narrativa linear e individual dos acontecimentos que nele considera 

significativos através dela se delineiam as relações com os membros do seu 

grupo, de sua profissão, de sua camada social, de sua sociedade global, que 

cabe ao pesquisador desvendar. Desta forma o interesse deste último está em 

captar algo que ultrapassa o caráter individual do que é transmitido e que se 

insere nas coletividades a que o narrador pertence. (QUEIROZ, 1988, p. 20) 

 

Esses indivíduos que compartilham de uma experiência por meio da convivência 

em um ambiente culturalmente singularizado serão fontes da pesquisa para a percepção 

sobre as relações indivíduo-sociedade-cultura. Nesse entendimento, de que a técnica da 

história de vida tem o propósito de valorizar o indivíduo frente às estruturas de 

compreensão teóricas maiores, tem-se que esta: 

 



75 

 

É uma maneira de recolocar o indivíduo no social e na história: inscrita entre 

a análise psicológica individual e a dos sistemas socioculturais, a história de 

vida permite captar de que modo indivíduos fazem a história e modelam sua 

sociedade sendo também modelado por ela. (LAVILLE, 1999, p. 159) 

 

O ambiente educacional da comunidade do Barroso foi apresentado dentro de uma 

realidade mais ampla que o espaço escolar. A partir dessa linha de raciocínio, a pesquisa 

enxergou o espaço físico escolar como pertencente ao ambiente comunitário. Somaram-

se registros materiais e imateriais, documentais e não documentais para este estudo. 

O uso do diário de campo foi frequente como dispositivo de registro das 

experiências cotidianas com essa comunidade rural, sendo empregado para descrever e 

explicar os signos culturais nesse universo de oralidades e práticas. Lopes et al. (2002) 

pontua que são importantes essas observações no diário de campo com as discussões 

teóricas como forma de explicar os dados coletados por outras técnicas e que essas 

reflexões sociais, no contexto da zona rural, são imprescindíveis para “compreensão mais 

adequada da realidade social” (LOPES et. al., 2002, p. 133). 

Lima (2002) nos aponta que o diário de campo não se constitui um simples 

instrumento de construção de dados, sendo essencial para o encaminhamento de 

questionamentos mais profundos da pesquisa. Assim, as anotações foram registradas no 

cenário da pesquisa, outras realizadas no trajeto do território rural para o urbano ou, ainda, 

efetivadas no ambiente comunitário. 

Quanto à compreensão das aspirações que estruturaram as DCMEEQ, sendo esse 

documento feito em um coletivo de interesses, a presente pesquisa, através de entrevistas 

semiestruturadas dos colaboradores do documento e dados oficiais, recuperou os fatores 

que condicionaram a construção desse escrito. 

A utilização de entrevistas semiestruturadas, também chamadas de não diretivas, 

nos trouxe contribuições sobre as potencialidades desse instrumento de pesquisa 

convencional nas áreas das ciências sociais. Apesar da quantidade de pessoas envolvidas 

na nossa pesquisa – no total foram 14 (catorze) entrevistas para conseguirmos chegar às 

formas explicativas do vivido em torno da comunidade rural – deixamos nossas 

interpretações à luz do arcabouço teórico-metodológico escolhido.  

Thiollent, em seu livro Crítica Metodológica, Investigação Social e Enquete 

Operária (1987), nos traz que as entrevistas semiestruturadas são importantes para a 
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exploração do universo cultural de certos sujeitos sociais em referência a forma de 

comunicação especificas de certos grupos sociais (THIOLLENT, 1987). 

Nesse livro, o autor discute sobre os limites que existem nas pesquisas 

sociológicas e suas técnicas tradicionais de pesquisa no meio social. Na pesquisa social, 

“as entrevistas não-diretivas são parte dos estudos exploratórios para preparar o 

questionário-padrão ou é concebida como meio de aprofundamento qualitativo da 

investigação” (THIOLLENT, 1987, p. 80). 

Ao definirmos as entrevistas não diretivas também como técnica de construção de 

dados, estamos identificando os passos para análise de discursos das narrativas das 

práticas sociais dos sujeitos e, com isso, nossa produção de dados primários que serviram 

para a nossa base de análise.  

Para recorrer às fontes primárias, especificamente como os depoimentos orais 

foram feitas adaptações ao referencia-las pelos nomes dos colaboradores da pesquisa, já 

que foi feito um termo de privacidade dos envolvidos no chamado “termo de 

consentimento livre e esclarecido”.  

A seguir, demonstra-se a agenda da nossa pesquisa de campo para a visualização 

dos ambientes e sujeitos da pesquisa que colaboraram, tanto na construção do diário de 

campo, como na coleta das entrevistas: 
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Quadro 2 - Agenda da pesquisa 

AGENDA DA PESQUISA DE CAMPO 

DATA LOCAL AÇÕES 

14-10-2018 BARROSO Primeira ida à comunidade 

- Apresentação para a 

associação do Barroso  

28-10-2018 SEDE Entrevista com J. R. 

30-10-2018 SEDE Entrevista com Sr.ª L. S. 

01-11-2018 SEDE Entrevista com Srº D. 

10-11-2018 SEDE Entrevista com Sr.ª R. 

14-11-2018 SEDE Entrevista com Sr.ª A. C. 

P. 

22-11-2018 BARROSO Entrevista com Sr. I. e Sr.ª 

C. 

09-12-2018 BARROSO Tempo ruim, com muitas 

chuvas, não houve como ir 

para comunidade 

12-12-2018 BARROSO Entrevista com Sr. A. e 

Sr.ª M. L. 

31-12-2018 SEDE Entrevista com J. 

02-01-2019 BARROSO Visita ao museu da 

comunidade 

03-01-2019 BARROSO Conversa e entrevista com 

Sr.ª D. 

07-01-2019 BARROSO Coleta de dados sobre 

medicina natural 

08-01-2019 SEDE Ida à residência de Sr.ª R.. 

Não a encontrei. 

09-01-2019 SEDE Entrevista com Sr.ª R. 

14-01-2019 BARROSO Tempo ruim, muitas 

chuvas, não houve como ir 

para comunidade 

14-01-2019 PEDRA RASA Entrevista com Sr. Do. 
Fonte: Elaboração da autora, 2019. 

 

3.4 Itinerário da coleta de dados e a relação com o produto final do mestrado 

 

Como licenciada em História, a opção para a história oral como tipo de pesquisa 

foi uma escolha confortável, considerando para o tempo de exigência da pesquisa no 

mestrado e a ida para a comunidade do Barroso. 

Um dos problemas que se percebe em se pesquisar comunidades tradicionais é a 

questão do deslocamento, graças às estradas ruins, o que se agrava no período de chuvas 

fortes, principalmente numa região de Mata Atlântica e manguezais, como Camamu. 
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Assim, quando as coletas de dados estavam restritas na sede do município, eram feitas no 

mesmo dia e horário previamente marcados, porém, quando estavam na comunidade do 

Barroso, por vezes, eram proteladas em razão da dificuldade de acesso em dias chuvosos. 

A pesquisa é um processo difícil e quando acontece no rural torna-se ainda mais cheia de 

entraves e exige muito mais empenho do pesquisador. 

A liderança da comunidade do Barroso, sempre disposta a apresentar a 

comunidade, foi quem mais forneceu de seu arquivo pessoal fotos e informações sobre as 

famílias das comunidades e onde eu encontraria os mais velhos, já que alguns estão 

doentes e sob os cuidados dos filhos e filhas, em outras comunidades, na sede ou, até 

mesmo, fora do município.  

Em todas as falas dos entrevistados das comunidades, quero salientar a 

importância que eles dão à união da comunidade para a resolução dos problemas que 

transpõem a vida comunitária, como a falta de água ou a questão de deslocamento em 

caso de necessidade, superando a visão individualista que impera nas sedes urbanas dos 

municípios, por vezes. 

No trabalho de constituição da memória das lideranças das comunidades 

quilombolas acerca das diretrizes curriculares municipais de educação escolar quilombola 

também houveram momentos significativos, pois todos os entrevistados demonstram 

orgulho de terem participado do processo e da história. 

Eu não posso negar o cansaço em recolher tantas informações, porém é 

gratificante contribuir com mais uma pesquisa para o município e, principalmente, para a 

comunidade. Quero destacar que a minha surpresa maior foi encontrar, em uma 

comunidade na zona rural distante da sede do município, a casa de memória comunitária 

Daniel Docílio, uma espécie de museu comunitário que compõe o conjunto da memória 

da comunidade do Barroso.  

Nas cidades vizinhas, eu já tinha ido em museus, mas todos relacionados às 

chamadas “figuras ilustres” das cidades da região do cacau. Lá, o que observei foi um 

lugar pequeno, mas que guarda objetos de várias épocas, que pertenceram aos moradores 

da comunidade e, principalmente, ao Sr. Daniel Docílio, além de outros objetos que foram 

adicionados por pessoas da sede que abraçaram a ideia.  

Como professora de História, acredito que o desconhecimento desse lugar por 

parte de um universo de pessoas é uma perda para o município, pois esse é um dos 
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vínculos entre o passado e o tempo presente que muitos deveriam enxergar com outros 

olhos. 

Diante da diversidade do material recolhido, constituindo um conjunto de 

documentos imagéticos e depoimentos orais, com as observações em campo, a proposta 

para produto final do mestrado foi definida, de modo a contemplar algo significativo para 

a comunidade do Barroso.  

O PPGE exige, pelos art. 5º, Parágrafo Único e art. 7º § 3º da Portaria Normativa 

nº 17, de 28 de dezembro de 2009, e pelo o art. 47 da Resolução CONSEPE 55/2014, a 

elaboração de algo que possa ressignificar a pesquisa para o local que ela foi feita, em 

forma de um produto que retribua socialmente o que dela se espera efetivar no campo da 

educação.  

Em relação a nossa contribuição para a comunidade, foi proposto por eles um 

produto final em formato de compendio das memórias transcritas nos depoimentos que 

ficasse na guarda do Centro Comunitário Daniel Docílio para a comunidade quilombola 

do Barroso, até por não haver ainda registro científico dessa história. Nesse sentido, nos 

responsabilizamos em deixar os áudios, as imagens e as transcrições feitas para a pesquisa 

à disposição da comunidade e do museu comunitário. 

As histórias de vida, dessa forma, foram registradas a partir da proposta de estudo 

acolhendo o protagonismo individual de cada um dos participantes que vivem na 

comunidade do Barroso, lembrando que eles pertencem a um universo coeso em que se 

tornam sujeitos coletivos. Assim, as histórias de vida conseguem mostrar o quanto a 

historiografia, por vezes, secundarizou essas histórias em detrimento das narrativas 

políticas e econômicas. São delas que se conseguiram revelar as labutas, avanços e 

conservações dessas pessoas, que hoje constituem uma comunidade tradicional 

quilombola rural. 

Além desses sujeitos colaboradores, na próxima seção, discorreremos sobre o 

espaço da pesquisa, retratando em que ambiente esta se adentra.  

 

3.5 Descrição do campo da pesquisa 

 

Nessa parte do texto, apresentamos o espaço geográfico e histórico da pesquisa, 

fornecendo, por meio de dados sobre o município de Camamu, o panorama onde foram 
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desenvolvidas as reflexões sociais e históricas em torno da comunidade rural quilombola 

do Barroso. 

A comunidade rural quilombola do Barroso está localizada no município de 

Camamu, que possui a estimativa de 36.644 habitantes e, atualmente, é a décima cidade 

mais populosa no território de identidade do Baixo Sul. 

O Baixo Sul é um território baiano composto por quinze municípios, que poderia 

se dizer de identidade quilombola, pois segundo os dados do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) do ano de 2010, ela guarda 101 comunidades 

quilombolas7 (destas, 67 certificadas), sendo distribuídas em todos os municípios que 

fazem parte dessa territorialidade. Segundo esse documento do MDA, o Baixo Sul, com 

suas raízes étnicas e culturais em matrizes africanas e indígenas, possui como 

característica uma territorialidade quilombola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Disponível em: http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_qua_territorio021.pdf. Acesso:  20 fev. 2019. 
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Figura 2 – Mapa de Camamu 

  
Fonte: IBGE, 2017. 

 

No município de Camamu, historicamente região de mocambos, revelam-se 

diversos dados sociais oficiais que permitem entender como as lutas em torno do 

reconhecimento da diferença está enfrentando um mundo prático e globalizado. 

Posicionado na baía que carrega o mesmo nome, Camamu está numa região 

marcadamente afrodescendente. Observando os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), pode-se confirmar os dados gerais populacionais do 

município: pretos, 10.668 pessoas (30,5 %); pardos, 18.577 pessoas (53 %); indígenas, 

127 pessoas (0,4 %); amarelos, 582 pessoas (1,7 %); e brancos, 5.036 pessoas (14,4%). 
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Gráfico 4 – População Camamu 

  
Fonte: IBGE, 2017. 

 

Em se tratando de comunidades remanescentes quilombolas em Camamu, tem-se 

que estas estão todas situadas na zona rural, área que soma o total de 19.562 pessoas e 

conserva 10 (dez) comunidades quilombolas. 

Voltando-se para a história do município, temos uma região escolhida como alvo 

de colonização que, segundo Ana Gomes (2008), tanto por parte de portugueses no século 

XVI, integrando a capitania de São Jorge dos Ilhéus e com a presença dos jesuítas e da 

Companhia de Jesus, como por parte dos holandeses no século XVII, ao incursionarem e 

guerrearem com os aldeados da vila. Em 27 de junho de 1891, a vila foi elevada à 

categoria de cidade por ato do governador José Gonçalves da Silva (GOMES, A. 2008, 

p. 55). 

Recortando o espaço de estudo, a apresentação das comunidades quilombolas 

camamuenses remete aos estudos sobre a região e o município, que foi uma das áreas de 

movimentos de resistência quilombola e zona escravagista. Sendo uma das principais 

vilas da capitania de Ilhéus, alguns estudos pontuam sua importância: 

 

Camamu foi economicamente a vila mais importante da capitania de Ilhéus ao 

longo de todo período em que vigorou o conchavo das farinhas (1648-1738), 

Pretos; 31%

Pardos; 53%

Indígenas; 0%Amarelos; 2%

Brancos; 14%

População-Camamu

Pretos Pardos Indígenas Amarelos Brancos
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o que se prorrogou até o momento da expulsão dos jesuítas e da extinção da 

donataria (1759-1761). (DIAS, 2007, p. 325)  

 

Na órbita dos estudos coloniais, a economia e sociedade que sustentam a 

sociedade camamuense têm seu desenvolvimento baseado em vários conflitos de ordem 

étnica, econômica, política e social, por conta da emaranhada rede de relações sociais que 

foram erguidas entre os séculos, desde a colonização.   

Sendo uma das três vilas que compunham a Capitania de São Jorge dos Ilhéus, 

Camamu foi fundada em 1561 e fazia parte, conforme denominação da época colonial e 

imperial, das chamadas “Vilas de Baixo” ou “Recôncavo Sul”, que incluíam também 

Boipeba e Cairu. Sacramento (2012) afirma que apesar da historiografia do sul da Bahia 

por vários anos não expor as relações étnicas e sociais desses períodos, por se assentarem 

em uma memória para realçar o poder dos coronéis do cacau, documentos da época, dos 

próprios colonizadores e da elite, reiteram a presença de revoltas quilombolas e do 

aumento do aparelho repressivo em torno da região. Além disso, segundo Freire (2012), 

em seus estudos sobre as relações de interesses em torno da investidura de um clérigo 

mestiço na Camamu oitocentista, verificou a recusa da comunidade abastada da época em 

aceitar este fato. Isso nos permite perceber como era tenso o convívio entre brancos, 

indígenas, pardos e negros.  

A mesma autora diz que tais relações eram advindas da luta entre brancos e índios 

no período colonial e foram intensificadas também pela inclusão dos escravos africanos 

no século XVII. Santos (2004) também confirma que essas dificuldades de implantar a 

ordem colonial vieram de uma configuração regional atípica, já que havia dificuldades de 

locomoção das forças militares para essa região: 

 

Caracterizada por notória instabilidade política e militar, e uma geografia que 

favorecia a invisibilidade dos quilombolas, a região afigurava-se cenário típico 

e propício à formação de mocambos, que serviram não apenas de base para o 

levante como também de “modelo” para os rebeldes. (SANTOS, 2004, p. 96) 

 

Com sua economia ligada ao abastecimento interno dentro da engenharia 

açucareira, Camamu respondia pela produção de farinha de mandioca desde o século 

XVII, ficando conhecida como a “Sicília da Região”, sendo a principal fornecedora desse 

alimento para várias regiões. Dessa forma, era de se esperar que, mesmo sendo um 
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apêndice da macroeconomia metropolitana, a resistência africana e indígena também 

pressionaria a comunidade da Comarca durante séculos. 

 As múltiplas lutas internas foram constantes na vila. A junção da luta contra a 

opressão da elite local representou um perigo contínuo. Assim, segundo Freire (2012): 

 

A instabilidade social reinante na freguesia de Camamú originava-se, 

sobretudo, da relação tensa com a população escrava ao seu redor. A entrada 

maciça da força de trabalho africana nas lavouras da Comarca de Ilhéus a partir 

do século XVII foi uma consequência do crescimento do comércio de farinha 

de mandioca, que permitiu aos produtores o acúmulo de recursos para a 

importação desses escravos. (FREIRE, 2012, p. 67) 

 

Diante desse quadro de intranquilidade histórica nas terras de Camamu, há que se 

relacionar as temporalidades presente-passado que fazem vínculos de resistências frente 

às situações de fragilidade social que essas populações sofreram através dos tempos.  

Ao voltarmos a observação para a contemporaneidade, nossa pesquisa depara-se 

com um município com um índice de desenvolvimento humano baixo, segundo dados do 

IBGE de 2010 (0,565) e com uma busca crescente da população por escolaridade8. 19.562 

pessoas residem na zona rural, ou seja, parte significativa da população ainda está no 

mundo não-urbano. Assim sendo, é compreensível que as funções do município estão 

enraizadas em torno de atividades primárias: agricultura, extrativismo e pesca. 

Mesmo com pouco mais da metade da população localizada na zona urbana, 

Camamu pode ser incluída no rol de municípios de caráter rural que, segundo José Eli da 

Veiga, são caracterizadas pela função que seu território produz: 

 

Qualquer pessoa que conheça um município de pequeno ou médio porte 

localizado fora de aglomerações poderá confirmar que sua economia é 

essencialmente alicerçada na utilização direta de recursos. Claro, haverá 

certamente atividades classificadas como empresas urbanas. Só que quase tudo 

diretamente vinculado a lides agrícolas, pecuárias, florestais, pesqueiras, 

minerais, ou recreações dependentes da natureza. (VEIGA, 2003, p.56) 

 

Quando trazemos os dados acerca do mapa social do município através dos dados 

de Cadastro Único dos programas sociais, como o programa Bolsa Família, que atende 

atualmente as famílias de baixa renda, temos uma demonstração da vulnerabilidade que 

                                                 
8   “Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,288), seguida por Renda e por Longevidade.” Informação disponível em:  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/camamu_ba. Acesso em: 10 fev. 2019. 
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existe nesse espaço e precisa de cuidado por parte das políticas públicas. Os números 

mostram que no mês de abril de 2018, no universo de 7.517 famílias que estão no cadastro 

único, o programa bolsa família beneficiou 5.337, dessas 1.601 estão em situação de 

superação de extrema pobreza. Ao observar o mês de março de 2018, tem-se dados mais 

minuciosos, com destaque para o detalhamento acerca dessas famílias e a intensidade dos 

grupos étnicos. 

 

Quadro 3 - Grupos populacionais tradicionais e específicos de Camamu (2018) 

Grupos   Populacionais Tradicionais e Específicos-Mês de março 

Grupos Nº de famílias cadastradas Nº de famílias do PBF 

Famílias Quilombolas 610 430 

Famílias Indígenas  18 17 

Famílias de Terreiro 01 01 

Fonte: SEMAS, 2018. 

 

Como se pode ver, o município de Camamu tem sua gênese nos tempos coloniais 

e possui festejos que remontam a essa época. Todos os distritos, povoados e também a 

sede do município, celebram em suas comunidades festas cívicas e religiosas que 

movimentam esses lugares há anos (SOUTO, 1987).  A exemplo do “Terno de Reis”, na 

comunidade quilombola de Tapuia, “Romaria do Senhor do Bonfim”, na sede, “02 de 

julho” em Barcelos do Sul, “São Francisco” em Cajaíba, “Pau de Fita” na comunidade 

quilombola do Acaraí, “São João” na comunidade quilombola da Pedra Rasa, a “Festa da 

Padroeira”, no município Nossa Senhora da Assunção, dentre outros festejos e 

celebrações. Vale lembrar que algumas tradições apresentam descontinuidades em suas 

realizações, como o “Silêncio do Beco” na Semana Santa, porém ainda são lembradas 

pelos moradores mais velhos da cidade. 
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4 CONHECIMENTOS E VIVÊNCIAS NA COMUNIDADE DO BARROSO  

 

Nesse capítulo, apresento, a partir das histórias de vida de alguns moradores da 

comunidade, a narrativa do diário de campo e os relatos orais, o universo cultural e social 

da comunidade quilombola do Barroso. Em seguida, discutiremos a educação escolar 

quilombola na rede municipal e suas possibilidades, tendo a comunidade do Barroso 

como centro de reflexão.  

 

4.1 Narrativas que contam a história da comunidade 

 

Nas comunidades tradicionais, com o registro das oralidades que contam as várias 

histórias de vida e do grupo, consegue-se dimensionar as características culturais e étnicas 

que apresentam como valores considerados marcas existenciais, que se manifestam de 

geração em geração. 

Segundo o professor Wilson Roberto de Mattos (2003), é preciso considerar as 

origens dos valores civilizatórios que estão no acervo cultural da maioria dos brasileiros, 

por conta da extensa e intensa herança cultural trazida pelos povos africanos, os quais 

desembarcaram no Brasil compulsoriamente e legaram suas heranças culturais e 

existenciais as quais se fazem presentes nas diversas manifestações sociais. Pensar sobre 

essas marcas culturais permite compreender as variadas definições das comunidades 

remanescentes quilombolas, entendendo o conceito como contemporâneo e, ao mesmo 

tempo, atrelado ao passado. 

Na comunidade do Barroso, as falas dos sujeitos refletem sua organização 

comunitária, como protagonizam o esforço, conjunto de melhorias e como se apresenta a 

matriz étnico-cultural do grupo. Entender que essa memória social faz parte de um elo 

entre a existência do tempo presente e um passado não tão distante e onipresente em suas 

condições materiais, fica mais evidente quando ouvimos as histórias sobre a origem da 

comunidade. 

A história da comunidade rural quilombola do Barroso está intrinsecamente ligada 

à migração constante dos trabalhadores rurais, explorados nas diversas atividades 

agrícolas, principalmente a cacauicultura, em busca de melhores condições de vida, como 

nos diz a moradora e líder da comunidade: 
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Na verdade, a história da comunidade do Barroso é até comprida, segundo os 

mais velhos, contam que há mais de 200 anos que a gente tem...Eu falo assim 

há mais de 200 anos porque até 200 são os objetos que a gente tem no museu 

de 200 anos, de até 200 anos que a gente consegue reconhecer, pelo objeto 

encontrado, mas com certeza muito mais de 200 anos. As primeiras pessoas... 

Foi quando surgiu que aqui foi um grande centro de escravos aqui em 

Camamu, aqui no Acaraí, por estar distante do mar e aí muita gente fugiu, 

quando surgiu a lei que libertou os escravos eles fugiram mata adentro e foram 

parar, na verdade, no Varjão, que é próximo do Barroso. E essas pessoas lá 

começaram a povoar, formaram um quilombo, que depois descobriram, eu 

acho que eles começaram a plantar cana, café e mandioca, várias coisas. Com 

o tempo, eles descobriram que a terra era muito boa, aquela terra do Varjão. 

Eles produz sem usar nenhum tipo de adubo porque a terra é muito boa, 

Descobriram que a terra era muito boa, chegando no Acaraí, aí comprar 

alguma coisa que não tinha como, por exemplo a cachaça e o querosene, era 

coisa que eles não sabiam fazer café e trocar por querosene e a cachaça que 

era feita em Camamu. E aí de lá foram descobrindo, ia mais gente, sempre 

levava mais um, né, foi levando e foi crescendo e os fazendeiros descobriram 

que a terra era boa para cacau, foi quando o cacau começou a crescer aqui 

na Bahia e tomou todas as terras de novo desse povo, que começou a trabalhar 

novamente como escravos no cacau, tanto é que se você vê, se a gente for 

contar, muita gente trabalhou, perderam suas terras, trabalharam de graça e 

não sabia o que é meio que na cidade comprar nada. Então, eu digo que era 

um trabalho escravo de novo, e falavam “não tinha como ter mais como 

escravidão”, tinha porque como você trabalhou tinha suas terras e perdeu 

para o fazendeiro. E continuou trabalhando sem receber nada, era trabalho 

escravo, mas muita gente acha que não era mais trabalho escravo, aí eles 

levavam coisas daqui de Camamu, que ele não tinham lá, eles trocavam, tanto 

é que as panelas lá eram de barro, tanto é que essas pessoas perderam suas 

terras, das dívidas das vendas que abriram lá. Minha sogra mesmo, a gente 

conversava, do Barroso até o Lameiro era todo deles. Oxe e por que perdeu?  

Não sabee hoje são fazendas de grandes fazendeiros que tá até largada, mas 

aí quando foi com a praga da vassoura de bruxa que as fazendas foram 

perdendo, eles tiveram, enquanto eles foram perdendo suas terras, a única 

solução foi vim para o Barroso, que o nome Barroso quer dizer “terra ruim”, 

não prestava para nada, aí foi a única solução que tiveram para eles foi vim 

sobre morar aqui, eles já tinham perdido as terras do Varjão. Aí foi quando 

esse povo se uniu e disse, vamos nos juntar aqui e ver no que vai dá, formou 

um quilombo ali, todos que foram expulsos, da fazendo do varjão, ai vieram 

para cá. Só minha sogra e outras pessoas que nasceram no Barroso mesmo, 

mas trabalhavam na fazenda lá, eles tinham um pedacinho lá que era também 

que já era da família da avó dela, aí perderam e vieram para o Barroso, se 

juntaram ali, foi onde começou também esse movimento para buscar uma 

forma de sobrevivência, que a gente achava que todo mundo ia morrer de fome 

porque não tinha mais cacau, os fazendeiros não podia pagar nem mais pra 

trocar dia, todo mundo vai morrer, tanto é que a gente diz que a vassoura de 

bruxa para gente não foi uma praga, foi uma benção porque a gente  aprendeu 

a trabalhar sozinho. Ninguém vai morrer não, muita gente foi embora pra 

Salvador, pra Camamu”. (A.C.P, 2018) 

 

É perceptível, hoje, o orgulho dos moradores da comunidade em pertencer a uma 

região que no passado tinha uma denominação pejorativa - Barroso vinha de “Terra 
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Ruim” – e agora é uma terra fértil. É o que demonstra   a Sra. “C. B. da C.”, integrante da 

comunidade e membro da associação da mesma: 

 

Era pago através, de tipo, assim eles trabalhavam ganhava comida em troca, 

não era o pagamento dele.  E aí quando veio a vassoura de bruxa, 

trabalhadores receberam um pedaço de terra aqui nesse lado, porque Barroso 

significava uma terra ruim, era um Barroso muito então os grandes 

fazendeiros não tinha interesse nessa terra era conhecido não dava cacau, não 

prestava, e aí foi dado em pagamento parece as pessoas. Só que essas pessoas 

por não ter uma outra não tem outra alternativa elas investiram nesse barro 

ruim e esse barro ruim produz hoje, cravo, cacau, guaraná, todo fruto que a 

gente planta dá hoje, graças a Deus. (C.B.C., 2018) 

 

A minha primeira ida à comunidade foi em um domingo, para uma apresentação 

aos moradores que estavam reunidos para a reunião mensal da associação, em outubro de 

2018: 

 

A minha primeira visita à comunidade do Barroso foi aos quatorze dias do 

mês de outubro de dois mil de dezoito, em plena primavera chuvosa na região. 

Nesse dia, um domingo, estava o tempo firme, agradeci por isso! Pelos relatos 

de alguns, as estradas rurais estavam difíceis de tráfego. Gastei 32 km da sede 

do município para a comunidade. Como foi a primeira vez que ia vê-los, achei 

o trajeto demorado.  

Em meio a uma estrada em péssimas condições de transito, (devido à falta de 

manutenção), com percursos íngremes, em subidas de ladeiras, entre 

plantações de cacau (ainda é a cultura agrícola predominante) e cravos, 

passei por casinhas simples, algumas de alvenarias precárias, outras que 

mostravam conforto (antigas sedes de fazenda estão habitadas e reformadas). 

Sob a vista de alguns olhares curiosos de crianças que saíam para ver o carro 

que passava na estrada, chegamos. 

A comunidade fica na parte alta de uma serra, de onde se alcança a vista do 

vale inteiro. Avistei prontamente a bifurcação da estrada: do lado direito tinha 

dois prédios simples, a igreja e a escola e, do lado esquerdo, duas casas de 

moradia.   

Observei a organização espacial dos prédios de utilização coletiva, que ficam 

próximos uns dos outros: a igrejinha e a escola são lado a lado. O prédio da 

escola é pequeno, aparentemente só tem duas salas, uma maior, onde ocorria 

a reunião, e outra menor. Do lado de fora, ele é bem colorido, com uns jardins 

improvisados de pneus, feitos, talvez, para estimular criatividade com coisas 

descartáveis. A maioria das associações rurais se reúnem aos domingos 

porque sábado é dia de feira em Camamu. (DIÁRIO DE PESQUISA, 2018) 

 

 A comunidade do Barroso com suas 35 (trinta e cinco) famílias, é subdividida em 

vários outros troncos familiares:  Bispo, Cruz, Docílio, Lúcio, Marques, Malta, Pereira e 

Santos. Hoje, sentem orgulho em serem reconhecidos por vários aspectos, inclusive em 

pesquisas acadêmicas, entre as quais a de Flávia Querino da Silva (2017) sobre a 

etnicidade da cultura lúdica das crianças da escola do Barroso. 
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 Assim, apesar de estar estrategicamente em uma região de difícil acesso, o 

Barroso consegue ser considerada uma comunidade em que imperam algumas 

características que a aproximam do mundo externo. Desse modo, o protagonismo 

afrodescendente frente às escassas condições e oportunidades sociais retiraram, de certa 

forma, o papel de vítima de seu destino, para autor de lutas, que desembocaram em 

memórias que salvaguardam as trajetórias de vida em que os conceitos de metodologias 

cientificas não dão conta de contemplar e conceituar. 

Chama atenção a busca da escolaridade para a entrada no mundo do trabalho e 

também como forma de sentir-se inserido no universo cultural que os antigos patrões 

estavam quando iam, por exemplo, assinar recibos diante de outras pessoas e, mais ainda, 

a dignidade de saber escrever o próprio nome. Assim nos relata o Sr. Do., morador da 

comunidade:  

 

É outra história que a senhora não vai nem acreditar, eu para assinar meu 

nome, eu pegava um colega meu de trabalho, às vezes sabe estudar, né. Falava 

“fulano, faz aí meu nome”. Eu pegava, ia para casa de noite, me batia até de 

noite, ia olhando, no outro dia de manhã “ei fulano, olha aqui pra mim, tá 

certo?”, ele dizia, “você aqui perdeu três, tem dois...”  (risos) Às vezes 

acertava três nomes, não acertava nenhum, eu fui continuando. Aí o que é que 

fazia? Chegava naqueles papel, de venda, de conta, eu ia lá, pegava o papel e 

botava no bolso, chegava em casa, olhava e fazendo... Eu batia, batia, batia, 

chegava no outro dia: “tá certo? Tá”. Quem lhe ensinou? Ninguém. Mentira! 

Estava fazendo porque eu topei lá no lixo alguma coisa. Eu faço e assino meu 

nome malmente, vai assim, né? Agora ler, minha senhora, não me mande que 

eu não sei de nada. (Do., 2018) 

 

É lugar comum falar que haviam dificuldades em se alcançar as instituições 

escolares nas zonas rurais no Brasil, mas é preciso frisar que, para além disso, existiam 

essas trajetórias individuais que emergiam desse fato e fazia com que esses mesmos 

considerassem a leitura e a escrita como um processo alcançado em outros lugares e por 

meio de diversas maneiras. Além dessa procura, concretizavam-se lugares de memória 

coletiva, como o museu comunitário Daniel Docílio e a biblioteca particular de “Sr. A. 

C.”, uma direta demonstração e valorização da cultura livresca: 

 

Durante o trajeto, em uma estrada transitável, entre uma casa e outra da 

comunidade, com seus quintais grandes e alpendres pequenos, ela foi 

contando um pouco sobre o processo de construção do espaço. Como foi 

doação da família do Sr. Antonio para a associação da comunidade, como o 

antigo dono da casa tinha deixado pertences pessoais dirigidos para alguns, 

inclusive para ela, Ana Celia. Ela cogitou a ideia para o coletivo e para a 
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família de seu Daniel e foi aceita. Assim, começou a reunião de objetos que 

pudessem compor um lugar de memória da comunidade. 

Ao entrar, me deparei com coleções de discos antigos, vitrolas, rádios, 

televisões, livros de literatura de cordel, álbum de moedas, malas antigas e 

objetos pessoais: roupas, cadernos, etc. Alguns deles pertenciam ao Sr. Daniel 

Docilio e outros foram doados por pessoas da comunidade. 

Além disso tudo, uma parte bem significativa do espaço foi dedicado a questão 

da religiosidade: o altar de imagens de santos católicos e vestimentas vindas 

de pessoas da religião de matriz afro-brasileira. 

Interessante que, ao entrar, pensei em estar em um lugar ainda habitado, os 

objetos dispostos como se estivessem em uso. Dividido em dois espaços que 

estão ficando pequenos para a quantidade de objetos de todos os tamanhos 

que estão sendo doados para o acervo.  

Como o Sr. Daniel Docílio não deixou herdeiros, não houve dificuldades em 

abrigar no acervo seus objetos que foram doados por meio de cartas para Ana 

Célia. Os outros que vieram de doação externa, percebi que juntos com eles, 

fazem sentido no universo do ambiente. 

Quem conta a história de cada objeto é Ana Célia. Ela fez catálogos de 

algumas coleções, como os de discos de vinis, moedas e literatura de cordel.  

Acredito que se sinta responsável por isso, mais que outros da comunidade. 

Após esse percurso pelo interior do museu, fui para a casa do Sr. Antonio de 

Lina, onde conversamos sobre várias coisas, inclusive sobre o interesse dele 

em colecionar livros, apesar de sua pouca escolaridade. 

Próxima ao museu, temos a casa do Sr. Antônio. Lá ele guarda uma coleção 

de livros novos e velhos. Orgulhoso, ele mostra-nos um livro de história da 

década de 1930, que pertence a sua esposa e foi parar em seu acervo. Além de 

livros sobre guerras mundiais, revistas e outros, Sr. Antonio tem uma história 

de luta na zona rural e mostra seu autodidatismo. (DIÁRIO DE CAMPO, 

2018) 

 

É interessante observar a sapiência do “Sr. A. C.”, ao contar sobre sua curiosidade, 

principalmente aquelas relacionadas ao mundo da escrita. É ele que comenta sobre sua 

própria experiência a respeito do acesso à educação formal: 

 

Não tive acesso à escola não senhora, eu aprendi a assinar meu nome. Assim 

saia para trabalhar, saia com a cartilha, aonde eu encontrava alguém que 

soubesse ler eu pedia para me ensinar e tal, para eu conhecer as letras. Eu 

fazia questão de conhecer as letras, aí as pessoas dizia essa daqui é A e tal e 

aí e com aquilo eu fui, então, me desenvolvendo, que eu aprendi assinar meu 

nome. [...] Para ler, eu leio até melhor do que escrever, viu? Eu escrevo ruim, 

agora para ler eu leio muito bem, para mim que é prova que a senhora tá 

vendo aí, essa quantidade de livros aí, não tenho dificuldade, não leio pra ficar 

gaguejando, pelejando para anunciar palavras não. (Sr.A.C. 2018) 

 

Quando questionado sobre o interesse em colecionar almanaques, livros de 

histórias e revistas, ele responde: 

 

Eu sou muito chegado na história, as notícias, minha senhora, eu tô aqui, mas 

eu dou conta do que se passa com se passa no mundo, sou muito chegado à 

história e eu lia muito livro de história que tinha aqui naquele tempo. Hoje 

não, a gente não encontra mais livro pra comprar, e aí eu comprava muito 



91 

 

livro de história, não tem nenhum emprestado, porque lá mesmo levava fim e 

aí aqui me trouxe assim aquela dedicação a leitura, a ler, conhecer assim as 

informações... Que foi que aconteceu no passado? Saber como era o passado? 

E a gente encontra isso nos livros de história. Revistas? Gosto muito, tenho 

muitas revistas de história foi isso que me incentivou a leitura. (A.C. , 2018) 

 

Ambos os “Srs. A.C. e Do.” demonstram que ainda possuem interesse em 

canalizar suas histórias de peleja para realidades mais dignas para sua comunidade, já que 

veem espaços como a escola e o museu como importantes para a organização social. Sr. 

Domingos é tão absorvido nessas demandas que nos conta da sua ideia em doar um 

terreno para a construção de uma escola na comunidade vizinha, a do Lameiro. É com as 

palavras dele que contamos uma parte dessa história: 

 

Eu não sabia ler, não era bem andando, naquele tempo não saia de casa, bicho 

do mato, não sabia o que era sair. Cheguei em casa disse: “Maria vamos 

trabalhar pra abrir uma sala de aula aqui”. “Como menino?” “Você vai ver”. 

Eu fui lá em Camamu fazer, uma mulher disse que se eu aparecer com uma 

nota de 25 crianças, eu era vitorioso. [...] Quando foi no outro dia, peguei um 

papel, uma caneta velha, joguei dentro do saco e me mandei. Aqui em 

Camamu, com 35 crianças, aqui a notinha, já foi acompanhada com outra 

pessoa, um cabra que tinha se interessado a vereador e se interessou me 

ajudar, né? Aí o rapaz: “faça o possível para esse rapaz”, aí ela disse: “já tá 

aprovado”. [...] 

E pronto, subi lá em cima pra mostrar o local, aqui que é uma boa ideia. Mas, 

você sabe que aqui tem que ter 50 braço, foi “cem braço” quadrado. Eu disse: 

“vai ser o que for!” Eu quero saber que as crianças esteje estudando e com 

bom apoio, é isso que eu quero. Eu não tô olhando, porque terra quando eu 

morrer, eu não vou levar. Disse: “tá bom, quando foi uns 15 dias chegaram, 

(inaudível) de bloco, de cimento, (inaudível), sair de lá, tá lá, é o mesmo. 

Maria é a mesma professora de lá. Agora os povo do Lameiro formou uma 

associação e vive lá nessa sala, tá lá e eu tô cá, né, muitos não sabe quem é o 

dono. De quem é a terra, quem foi que levou... Os prefeito entra e sai e não 

sabe quem é o dono. (Sr. Do., 2019) 

 

Ao posicionar a observação para o contexto sócio histórico da comunidade do 

Barroso, percebe-se um grupo étnico coeso e singular. A memória da comunidade, 

cristalizada tanto nos indivíduos, quanto nos espaços que vivem, os fazem diferentes, mas 

não desiguais. É uma comunidade rural que se auto identifica como quilombola e constrói 

seus caminhos de desenvolvimento a partir dos seus fazeres históricos, como a cultura da 

farinha e o mutirão de pessoas para resolução de problemas. 

É no mutirão de homens e mulheres que se resolvem pequenos problemas ligados 

ao abastecimento de água da comunidade, construção de casas e reparos diversos, que 
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foram sendo gestados sob a ótica do associativismo. Assim explica Sra. A. C. P., da 

comunidade: 

 

Uma das atividades foi o associativismo, é um dos primeiros que veio dando 

origem a outro que o projeto de movimento de mulheres onde a gente trabalha 

com agregação de valores da cultura, produzindo doces e cocada tem também 

os mutirões que logo a gente começou... O primeiro mutirão da gente inventou 

alguma coisa ... um pretexto as mulheres se juntar, se organizar como forma 

de conhecimento, também foi um dos principais objetivos de formar um 

mutirão de homens, que eles se unem para trabalhar de forma coletiva. 

(A.C.P., 2018) 

 

A cultura da farinha de mandioca era naturalmente para alimentação básica dessas 

classes populares, desde tempos coloniais, e mesmo que em outros contextos disputasse 

atenção com outras culturas agrícolas de exportação, a exemplo da cana-de-açúcar. Hoje, 

ainda segue como uma lavoura de subsistência, originário da cultura latino-americana, 

fornecedor de nutrientes para os povos de vários países e matrizes sociais, atualmente, e 

principalmente para as classes populares. 

Mesmo com sua antiguidade em cultivo, feito para o consumo interno da 

comunidade e do município, e ainda frente as outras lavouras de cacau e do cravo, a 

lavoura da mandioca com toda sua engenharia ainda continua muito cultivada nessa 

região do Baixo sul da Bahia, não sendo dessa forma esquecidas as formas de produção 

dessa atividade produtiva essencial. 

Considerando que a palavra engenharia: “Veio do antigo francês engigneor, que 

por sua vez provinha da palavra latina ingenium, isto é, qualidade, talento, genialidade, 

habilidade” (https://www.dicionarioetimologico.com.br/engenheiro/) no interior desse 

processo se conclui que há vários saberes que vem da experiência e da antiguidade do 

fazer. 

 Hoje, ainda é viável economicamente na comunidade do Barroso, sendo 

importante nas trocas entre os moradores da comunidade. Sr. A.C., um dos mais velhos, 

com 72 anos de idade, explica a antiguidade desse fazer: 

 

A tradição do passado era a mandioca, era muita farinha que se fazia aqui 

nessa região. Eu mesmo já fiz muita farinha, plantei mandioca, por exemplo, 

então, essas culturas que nós estamos tendo hoje, cacau, cravo, essas coisas, 

isso veio muito depois. (A.C., 2018) 
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Já o “Sr. Do.” conta como seu esforço individual conseguiu construir uma casa de 

farinha particular, mas que o coletivo dos moradores faz uso quando necessita:  

 

Eu não gostava de adular muito, a gente tava sem farinha, “Sr., dá pra fazer 

farinha hoje?” “não dá, tem tantos tarefeiros, só dá pra outra semana”. 

Emprestar farinha... Não dá, não tem não. Você voltava puro. Eu disse “olha, 

eu vou fazer um rala côco nem que seja de palha”.  “Mas, meu velho, 

como é que tu vai fazer uma casa de farinha e os trem para comprar?” “Deus, 

dá um jeito”. Fui comprar uns pé de pau, fui na casa de um vizinho, ele tava: 

“ei, Domingos, eu ouvi dizer que vai fazer uma casa de farinha?” “Vou”. “Se 

quiser eu te vendo”. “O dinheiro que eu não tenho”. “Tu leva, depois tu me 

paga”. Aí eu peguei o bolinete e trouxe pra cá. Aí depois tinha um cara que 

tinha acabado uma casa de farinha e tinha uma roda, tava no lixo. “se tu 

quiser eu te dou”. A mulher disse: “mas, Domingos, tu é doido, tu vai acabar 

nosso menino... vai morrer, tu já tá fraco, como vai puxar rodigio?” “Tá certo, 

mas mulher, já comprou os trem, tá certo, depois nós compra o motor”. Tá lá. 

Um dia apareceu um motor (inaudível).  “Domingos eu vim aqui lhe vender 

um motor que eu tô com filho na cadeia, já veio uma intimação para mim fazer 

o filho, o que eu tenho pra vender é esse motor”, eu disse: “cadê o dinheiro, 

o que eu tinha era 05 arrobas de cacau se você quiser no motor”, “tá feito”, 

“você vai buscar as 05 arrobas de cacau e eu vou pegar o motor agora”.  

Trouxe o motor, levei pra casa de farinha, Deus abençoou, levou do Lameiro 

pra o Barroso. Hoje é meus filhos, meus netos, meus vizinhos, o que precisar, 

“Domingos! vai lá, vai lá, né. Faz a farinha deles, bota no saco e vai embora, 

né, deixando uns dois litrinhos pra mim, acabou. (Do., 2019) 

 

Na exposição da fala de “sr. Do.” se vislumbra que esses sujeitos plenos de saberes 

e com suas necessidades empreendem um processo produtivo e acessarão os 

conhecimentos empíricos que estão envoltos na produção da farinha, dessa forma, vão 

desde do cultivo da mandioca, em saber a melhor espécie para o plantio, as formas de 

adubagem necessária, até os conhecimentos que envolvem a temperatura certa para 

cozinhar a farinha.  

Os depoimentos ainda retratam que o fazer individual é ampliado para o coletivo, 

cujos laços de solidariedade são perceptíveis, agilizando a vida comunitária de todos. É a 

partir dessas nuances que se caracteriza essa vida comunitária. É por essa permanência 

dessa solidariedade que muitos deles ainda resistem em morar na zona rural, aqui sendo 

sinônimo de ancestralidades, convivências e respeito. 

Na organização de algumas sociedades africanas, Leite (1997) faz um estudo 

sobre as particularidades que envolvem grupos que aparentemente são semelhantes, mas 

que a singularidade deve ser vista como fonte de reflexão sobre as características em 

comum: “alguns exemplos comuns em grande número de sociedades podem ser 

lembrados, de maneira genérica e com a ressalva de que cada grupo é detentor daqueles 
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valores que lhes são próprios, o que lhes confere sua individualidade” (LEITE, 1997, p. 

103). 

Enquanto situado em um território afrodescendente, a comunidade do Barroso 

possui algumas tradições e festas que acrescentam riqueza às suas características 

culturais, a exemplo disso, o samba de roda, que é uma festividade advinda do passado, 

mas reinventada no presente, que para as mulheres da comunidade é sinônimo de orgulho 

e dignidade, que ligam os tempos vividos. “A. C.P.”, liderança da comunidade, fala sobre: 

 

Essa semana eu estava falando com minha mãe, quando a gente, quando 

chegou na comunidade não tinha nada, se divertia só com samba, que essa 

cultura muito forte, mas sempre muito forte, que agora tá menor, mas foi o 

samba de roda que acontecia no período da Páscoa, no Natal, no São João.   

(A.C.P, 2018) 

 

E foi a própria “A.C.P” que compartilhou a letra de uma cantiga de samba de roda: 

 

Cantigas  de minha terra  

 

1-dono da casa mi da licença, (bis) Mi da teu salão pra vadiar, (bis) 

O dono da casa mandou que nos pode vadiar (bis) 

2-A fita verde deu um nó e amarrou, deu um nó e amarrou(bis) 

3ª chuva molhou o chão, (bis) De janeiro a fevereiro de maio a são João. 

A chuva molhou o chão (bis) 

4-He beira mar ((bis) E o mar que corre pro rio, e o rio que corre pro mar. 

E o mar morada do peixe, quero ver você samba, beira mar.(bis)  

5-quem ti ensinou a nada, quem ti ensinou a nada. Foi, foi marinheiro foi o 

balanço do mar (bis). 

6-compadre Mane Fernandes, bota fogo no gravata (bis) O fogo pega, o vento 

leva. Tu tã doido mangangá (bis). 

7-A formiga miúda mi mordeu sinhá(bis). 

8-Quando o rio tá cheio ó piau, passa por cima do pau ó piau (bis). 

9- Do lado de lá tem laranja, do lado de cá laranjeira(bis).  

Do lado de lá sambador, e do lado de cá sambadeira (bis). 

10-ó pai ó mãe, eu nunca peguei no alheio, quando a polícia chega tire meu 

nome do meio (bis). 

11-Ó pega o boi amarra o boi, amarra o boi. No pé da cajarana não deixava o 

boi morrer, (bis) 

12-He sambado quem samba no mundo e eu, (bis) He sambador tu é malvado 

(bis). 

13-o guarda civil não quer a roupa no quarador, (bis)Meu deus onde vou quara 

a minha roupa, (bis). 

14-Eu não na sua casa minha comadre, Pra você não vim na minha comadre, 

Você a boca grande minha comadre, Pra comer minha galinha, comadre minha, 

Cadê você, minha comadre, Eu não falei, minha comadre, 

Falou que eu vir, minha comadre. 

   

Ao explorar a letra do samba de roda, é notável a presença de elementos que 

remetem à ideia de expressão de tempo passado (sinhá), fenômenos naturais (chuva, rio 
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que corre por mar) e elementos da natureza (beira mar, fogo, chão). Todos eles, elementos 

e fenômenos que permeiam a vida dessas pessoas há tempos indefinidos.  

Segundo Mattos (2012, p. 195), o samba brasileiro é herança das danças da região 

Congo-Angola e a etimologia da palavra significa brincar e se divertir. Aqui no Brasil 

existem algumas variedades do samba, entre elas, samba de partido-alto, samba-enredo e 

samba de roda. Esse último caracterizado por ser “um samba rural de origem afro baiana 

e com influência da capoeira. Em geral, são utilizados instrumentos como atabaque, 

berimbau, pandeiro, chocalho e viola, com acompanhamento de canto e palmas.” 

(MATTOS, 2012, p. 197) 

A Sra. “C. B. da C.”, com 27 anos de idade, uma das jovens promissoras lideranças 

da comunidade, conta sobre a descontinuidade dessa tradição, quando por causas naturais 

algumas mulheres estão com limitações para participar ativamente dos momentos de 

reunião e alegria: 

 

No caso, tem um samba como já falei, né, que é uma tradição, porém nos 

últimos tempos por falta de algumas mulheres companheiras do grupo, umas 

tá doente, outras...uma faleceu também,  aí desanimou um pouco, o grupo tá 

um pouco que meio desestabilizado assim. Não sei saber ainda porque 

tínhamos uns ensaios sempre, tínhamos de noite que a gente sambava, 

chamava gente de fora e aí nunca mais a gente fez isso devido algumas 

companheiras tá  com essas necessidades [...] temos também junto com o 

grupo das mulheres, nós temos aniversário de todas as mulheres 

comemorando e responde, né, de aniversário naquele mês ajuda a todas aí 

daquele presente, lembrança. Fora isso tem também as nossas culturas, as 

nossas como tipo anteontem foi Dia da Consciência porquê da consciência 

negra do Samba antes do dia 20 mas, aí agora a gente comemorou junto com 

a escola essa semana.  Envolveu junto o samba na escola e fez aquela 

comemoração para não passar em branco. (C.B.da C., 2018) 

 

A memória dessa tradição está intimamente relacionada à identidade da 

comunidade do Barroso que, após seu auto reconhecimento como quilombola, recriou e 

externou esses festejos para também consolidar sua afirmação étnica. Pollak (1992), em 

seu texto Memória e Identidade Social, é categórico ao afirmar essa combinação íntima 

entre identidade e memória:  

 

Ninguém pode construir uma auto-imagem isenta de mudança, de negociação, 

de transformação em função dos outros. A construção da identidade é um 

fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios 

de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio 

da negociação direta com outros. Vale dizer que memória e identidade podem 

perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser 
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compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo. (POLLAK, 

1992, p. 204) 

 

Por ser tão importante para sua realidade e ser uma representação para o mundo 

externo de sua marca histórico cultural, a Sr.ª “M.G.”, moradora da comunidade e 

dançarina do samba de roda, expressa, emocionada, sobre suas condições de saúde, que 

acabaram por limitar sua atividade comunitária: 

 

A raiz cultural é daqui samba, é como é... nós samba muito. Sambava, né, 

porque agora minha perna não deixa mais. Eu fui para uma feira em Camamu, 

estavam sambando lá e eu saí de lá em tempo de chorar, estava quase chorando 

por causa do samba. (M.G. , 2018) 

 

A Sra. M.G. é uma das senhoras animadas para o samba de roda, mas infelizmente 

está doente no momento, devido a um AVC. Toda acanhada, talvez pela doença, começa 

a entrevista e com poucas palavras explica sua vida social na comunidade. Nascida na 

região vizinha, chamada Lameiro, é uma das poucas parteiras que ainda vivem na região: 

 

Eu aprendi pegar menino com a Pastoral da Criança (risos) eu mais Ana 

Celsa. Trabalhou toda vida na Pastoral da Criança, né? Aí comecei a pegar 

menino, comecei a trabalhar na Pastoral da Criança, comecei pegar menino... 

E aí uma parteira. Maria Lucia que eu peguei um, aquela Amanda fui eu que 

peguei e um da irmã dela. Eu acho que tenho umas 60 (sessenta) comadre por 

aqui por esse meio (risos). 

[...] 

Eu já vivia com a sacola arrumada e minha santinha dentro da sacola, aí 

chegava, me chamava pra pegar menino, aí tá, matava umbigo, fazia remédio, 

rezava o Pai Nosso. Botava ele lá de fora de manhã. Oferecia ele para o tempo. 

Nunca mulher me deu trabalho. Não. Toda vez que ia pegar um menino, para 

chegar lá eu já tava nascendo, não demorava, muito era... E aí vim para aqui, 

quando cheguei aqui não peguei mais menino.  Trabalhei com o pastoral da 

criança. Eu só peguei quatro meninos quando cheguei aqui. (M.G., 2018) 

 

Sobre seu dom, esse ofício de ajudar às mulheres nesses momentos difíceis e que 

revelam a vida, ela explica que aprendeu com a mãe. A bisavó dela era parteira e melhorou 

com as práticas através da Pastoral da Criança. Como é uma prática ligada à herança 

passada entre as mulheres da família, ao ser questionada sobre o legado para suas filhas, 

ela responde: “Ela falou assim que não liga para nada, aí eu não me importei. Ninguém 

importa pra nada, você sabe que essa juventude de hoje não quer nada. Aí tanto faz, tá 

ensinando, como não”. 
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Ademais, ofícios populares, como o de parteira, que nascem da observação, 

precisam ser explicados e experenciados pelas próprias mulheres que estão nesse campo 

de conhecimento. E vale ressaltar que ele representa a continuidade da vida e se relaciona 

com os ofícios sagrados por instituí-la. Assim, é imprescindível que haja um respeito em 

torno desses saberes populares que, segundo Moura (2005), instala-se na cultura popular 

e precisam ser entendidos, pois: 

 

[...] o saber que se condensa nas culturas populares revelariam, então, sua 

extrema importância como instrumentos de decifração dos pilares em que se 

assenta nossa formação. A cultura, enquanto universo simbólico através do 

qual se atribui significado à experiência de vida, orienta todos os processos de 

criação do homem, não só no domínio das artes, mas também no que o homem 

aprende ao longo da existência, acrescentando-se ao que já sabe por herança 

dos antepassados, como sua visão de mundo. (MOURA, 2005, p. 73) 

 

Além da perda da narrativa da ancestralidade, da negação em adquirir 

conhecimentos que estão para além da racionalidade cientifica, há que se entender que 

esses ofícios são extremamente importantes para a vida na comunidade, pois deles são 

externalizados os saberes que foram responsáveis pela sobrevivência dessas populações 

rurais que não tinham, e ainda dependem no presente, da assistência precária do poder 

governamental, por isso a preservação dos quintais com plantas medicinais, a busca por 

rezadores e os ofícios de parteira serem valorizados nessas comunidades tradicionais. São 

com essas lembranças de falta de acesso à serviços e a ajuda de pessoas que 

disponibilizam seus conhecimentos que “Sra. D.”, de 64 anos, expressa: 

 

Eu lembro sim que minha mãe tiver assistido tudo com parteira, criou esses 

filhos tudo em casa sem ir pra médico, que ninguém aparece para tomar 

vacina, nem nada. Meus filhos também eu tive com parteira, todos três. (Sra. 

D., 2019) 

 

Além dessas práticas vivenciadas na medicina natural, que cria laços de amizade 

e compadrio, o que alimenta a caminhada da comunidade no âmbito religioso é o 

catolicismo expresso tanto nas falas dos moradores, como na cultura material, sendo 

motivo de festa no mês de maio, ano após ano, possuindo como padroeiro do grupo a 

festa do Pentecostes, sendo ainda fator de agregação, pois todos os domingos a 

comunidade se reúne para cultos e celebrações. 
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Figura 3 - Prédio da Igreja da Santíssima Trindade 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 

 

 

Figura 4 - Interior da Igreja da Santíssima Trindade 

  
Fonte: Acervo pessoal de A.C.P, 2018. 
 

São as festas populares e religiosas que dão à comunidade as características de 

repositório de práticas culturais que ressignificam seu cotidiano quando ele se mostra 

complicado ou opressivo, seja pelas condições naturais ou sociais. Por isso que o samba 
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de roda, a festa de Pentecostes, em maio, e a festa de São João são relevantes para os 

moradores da comunidade do Barroso.  

 Mattos (2003), em um estudo a partir de memórias de afrodescendentes do 

recôncavo baiano, observa que há uma característica especial nas populações negras que 

atravessam situações de exclusão social e preconceito racial:  

 

Um substrato cultural-vivido, voltado para a afirmação positiva e celebração 

da vida formas de expressão criativas como a música ,a literatura, a dança e 

outras artes performáticas, mas também na edificação de valores humanos, 

ético-relacionais, cuja dimensão prática, nas lutas empreendidas 

cotidianamente pelas populações negras da região, são evidentes: a astúcia em 

arranjar cotidianamente a sobrevivência; a solidariedade como imperativo 

ético nas relações intra e inter-grupos; a fé na vida como possibilidade e devir, 

a certeza de que tudo pode melhorar. (MATTOS, 2003, p. 223) 

 

Apesar das limitações que existem nas zonas rurais do município de Camamu, os 

entrevistados, moradores do Barroso, confirmam essas afirmativas, quando 

repetidamente falam como é viver na comunidade:  

 

Até porque é uma comunidade muito solidária, muito prestativa, então é não 

viver solta por aí. É ter um acolhimento. (C.B. da C., 2018) 

 

Ah, aqui é bom, tão gostoso morar aqui, a gente não se preocupa aqui, não se 

preocupa, tudo despreocupado aqui, graças a Deus. Ninguém briga, cai uma 

pessoa doente, todo mundo vai visitar e aí tudo bem. (M.G, 2018) 

 

A gente vive aqui, graças a Deus, nós não temos, nós mesmo que pertence ao 

quilombo, nós não temos divergências, então, vive todo mundo na paz, não tem 

aquela grande desavença que nem às vezes tem em outras região aqui dentro 

do Barroso, da comunidade que pertence ao território. (A.C, 2018) 

 

A partir da exposição dos caracteres culturais que pertencem à comunidade do 

Barroso, podemos entender que esses conhecimentos e práticas vieram sobrevivendo por 

longos anos à pobreza, à invisibilidade e se concretizaram em valores como a 

ancestralidade, a memória social coletiva, a medicina natural e os processos educacionais 

que estão nas festas, na dança e nas reuniões. Por meio deles, essas comunidades 

remanescentes quilombolas se mantêm resistentes às ações do tempo e dos vários tipos 

de exclusão. 

No próximo ponto, é o momento de explanar, por meio de dados qualitativos, os 

lugares que a comunidade reserva para os espaços de educação e memória. 
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4.2 Os espaços de educação da comunidade 

 

Essa relação entre oralidade, educação e memória como responsáveis pela 

continuidade das tradições, saberes e dos valores, que resistem ao tempo vivido nas 

comunidades quilombolas, estão em lugares humanamente criados como as instituições 

escolares e em espaços de memória como o do Centro Comunitário Daniel Docílio, que 

pertencem à comunidade do Barroso. 

A história da educação escolar da comunidade começa a partir das características 

de dificuldades e precariedades que existem nas zonas rurais e historicamente compõem 

esse universo de pessoas e identidades do campo brasileiro. Nos relata a senhora D., de 

64 anos, como era o acesso à escola na sua infância: 

 

D.: Então, minha primeira professora morava pra lá de Yaloon, de Ademar 

Nunes, esqueci de perguntar quantos quilômetros era, eu sei que é longe, a 

gente ia...Eu estudei pouca coisa, porque no meu tempo era tipo ABC, depois 

a cartilha, depois vinha o primeiro livro, aí estudei o primeiro livro, depois 

não consegui mais estudar. Consigo fazer meu nome e ler alguma coisa. 

PESQUISADORA: Tinha que sair daqui pra estudar lá.... 

D: Era, todos os dias. 

PESQUISADORA: À pé ou em transporte? 

D: Que transporte, minha filha? Naquele tempo era animal, não tinha 

transporte não. 

PESQUISADORA: Aí todos daqui estudavam por lado de lá? 

D: Era. Minha irmã mais velha que ainda conseguiu ir pra cidade e estudar 

um pouco. 

PESQUISADORA: então, a senhora nunca saiu daqui pra estudar? 

D: Pra estudar, não. Só quando tem precisão, pra médico... (2018) 

 

As histórias de vida das diferentes gerações de sujeitos sociais da comunidade 

contam os obstáculos que atrasam ou interrompem a vida escolar de crianças e 

adolescentes, consequentemente superados após anos de escolaridade e persistência em 

sair do ciclo de analfabetismo presente nas famílias da maioria dos afrodescendentes. O 

Sr. Iv. P., que exerce a função de professor da comunidade, com seus 43 anos de idade, 

lembra de sua trajetória escolar: 

 

Era na fazenda Yallon, então, fica mais ou menos 5 km daqui, né. E aí a gente 

andava todo dia ia para escola. Quando eu cheguei no quinto ano, passei 

várias dificuldades também porque tive que ir para Travessão. E aí ficava na 

casa de parente, a gente ficava uma semana na outra, não dava certo, voltava, 

enfim, foi aquela luta para poder concluir o primeiro ano e não consegui, por 

motivo de lonjura, né? Da cidade e também de condições para se manter na 

cidade. E aí, né, Graças a Deus, né, meu trabalho, fiz o concurso, não era 
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formado, desse trabalho eu consegui estudar e me formar, depois já de 22 

anos. (Iv, P., 2018) 

 

A.C. P, esposa de “Sr. Iv. P.” e líder da comunidade conta sua demora em terminar 

os estudos pela inacessibilidade às escolas de Ensino Fundamental II, que eram na sede 

do município: “e a gente ficava repetindo, repetindo... Eu fui para escola primeira vez, eu 

tinha 14 anos, a gente vivia de fazenda, de filho de quem trabalhava, não tinha acesso à 

escola, realidade que parece até que tem quantos anos...”.  

O acesso à escola demorou anos para muitos desses camamuenses e quando houve 

projetos de construção de escolas quilombolas em algumas comunidades, inclusive o 

Barroso foi contemplado, juntamente com as comunidades de Pedra Rasa e Arraial (esta 

não é quilombola). Contudo, os projetos não saíram do papel. Dessa forma, após a 

conclusão do Ensino Fundamental I, as crianças e pré-adolescentes se deslocam 

quilômetros das suas residências, em transportes improvisados para continuação de 

estudos. 

A comunidade do Barroso possui uma escola chamada Escola Reunidas do 

Barroso, situada espacialmente ao lado da igreja católica da comunidade. Segundo o 

depoimento do próprio professor, a Escola Reunidas do Barroso foi criada a partir da 

demanda por um prédio em que funcionasse a instituição escolar, já que as crianças da 

comunidade eram aglomeradas no espaço da igreja. Após esforços da associação de 

moradores do Barroso frente à prefeitura é que a escola conquistou um ambiente próprio, 

porém com alguns problemas físicos: 

 

Isso foi em 2002, a prefeitura comprou e aí, né, desmanchou algumas paredes 

do espaço, fizeram. Eu comecei a trabalhar e aí ao longo do tempo eles estão 

fazendo: aí veio, não tinha banheiro, né, não tinha cozinha, era um espaço 

aberto aí atrás, né, que se cozinhar no fogão de lenha. Sempre a comunidade 

que é presente aqui na escola, que é um parceiro, né, olha aqui é um parceiro 

o quê que acontece pedindo, né, reuniões e mais reuniões. Aí fizeram banheiro, 

depois a cozinha, depois dividiu essa parede aqui para fazer essa biblioteca 

que foi no sentido de ter o Mais Educação. Para poder ter duas salas dividiram 

aqui. Depois não teve o Mais Educação, né, que só ficou só trabalhando só 

dois turnos vespertino e matutino, aí só precisava de uma sala, foi aonde criou 

essa sala aqui para biblioteca. (Iv. P., 2018) 

 

 Apesar do prédio pequeno, a escola da comunidade possui quatro ambientes: uma 

sala de aula grande, onde se reúnem todos os alunos dos dois turnos (matutino e 

vespertino), com carteiras de madeira, um quadro branco médio e paredes coloridas; uma 
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pequena de sala de recursos didáticos (livros, brinquedos e jogos educativos); uma 

cozinha minúscula, que foi recém criada para atender a escola (antes não existia, a 

merenda era servida na mesma sala que os alunos estudavam); e um banheiro, também, 

feito recentemente. Tanto o banheiro, como a cozinha, foram construídos com o esforço 

da comunidade e depois de muita reclamação junto ao poder público. 

 

Figura 5 - Escola Reunidas do Barroso 

  
Fonte :Acervo para a pesquisa, 2018. 

 

Essa escola agrupa classes multisseriadas que respondem administrativamente ao 

núcleo educacional rural de Travessão. O planejamento pedagógico é feito pela rede 

municipal, quinzenalmente, reunindo todas as escolas no núcleo. Sendo assim, os 

professores têm que se deslocar de suas comunidades para realizá-lo: fator de 

descontentamento por parte do professor da comunidade, mas necessário diante das 

experiências que podem ser levadas e refletidas entre os professores que atuam na 

educação quilombola e do campo. O mesmo professor expressa que possui embaraços ao 

se deparar com situações em classe: “a gente tem nossa dificuldade porque você pega 

uma sala de multisseriado, né. Ainda bem que tem pouco aluno, mas com mesmo com 

pouco aluno a gente sente dificuldade”.  

Enquanto documento de orientação da educação quilombola, nas DCMEEQ, essas 

questões estão associadas ao trabalho pedagógico a partir de um currículo aberto, que 
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condiciona o professor a possuir estrutura de trabalho e que possa interagir com os 

conhecimentos vindos dos alunos, assim instrui: 

 

Art. 32- Na construção dos Currículos da Educação Escolar Quilombola, 

devem ser consideradas as necessidades de escolarização dos estudantes 

quilombolas em cada etapa e modalidade de ensino; as condições de trabalho 

do professor; os espaços e tempos da escola e de outras instituições educativas 

da comunidade e fora dela, tais como museus, centros culturais, laboratórios 

de ciências e de informática; 

Art. 33- O currículo na Educação Escolar Quilombola pode ser organizado por 

eixos temáticos, projetos de pesquisa, temas geradores, por sequencia didática 

ou matrizes conceituais, em que os conteúdos das diversas disciplinas sejam 

trabalhados numa perspectiva interdisciplinar, partindo dos conhecimentos 

prévios dos alunos. 

§ 1º A inclusão dos conteúdos, resulta de estratégias e metodologias de 

aprendizagem que adotam a pesquisa como eixo para a produção de 

conhecimentos. 

§ 2 º Os conhecimentos produzidos tornar-se-ão uma fonte para a produção de 

materiais didáticos. (CAMAMU, 2016) 

 

Sobre a produção de material didático para seus alunos, o professor Ivanildo 

explora meios que possam considerar os alunos que estão desde a educação infantil até o 

quinto ano do Ensino Fundamental I. Seu aporte pedagógico principal se assenta na 

liderança feminina da comunidade que, conjuntamente, organizam o fazer pedagógico na 

escola. É com ênfase nesse diálogo entre comunidade e escola que o fortalecimento das 

práticas educacionais foi sistematizado no Centro Comunitário Daniel Docílio.   

O Centro Comunitário Daniel Docílio foi criado em 2012 a partir da doação do 

terreno pela Sr.ª R.C. e pelo Sr. A.C., concretizando-se a ideia de um museu comunitário. 

O nome é dedicado ao irmão da Sr.ª R., Sr. Daniel Docílio, morador da comunidade 

vizinha do Varjão, mas que teve suas andanças e história de vida ligadas ao Barroso, onde 

residiu em alguns momentos, na casa de taipa que abriga o atual centro comunitário. 

Pequeno agricultor, Daniel Docílio, segundo sua irmã R.C., não casou, não teve filhos e 

faleceu em 06 de julho de 2015.  

Da escola da comunidade para o museu comunitário distam dois quilômetros, 

onde os moradores constituíram seu lugar de memória físico.  Em uma casa de taipa, 

localizada em uma estrada transitável, entre uma casa e outra da comunidade, em uma 

conversa com A.C.P., liderança comunitária, foi descrito um pouco do processo de 

construção do espaço, desde a doação da casa pela família do Sr. A.C. para a associação 

da comunidade. 
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Como o antigo dono da casa tinha deixado pertences pessoais dirigidos para 

alguns, inclusive para ela, A.C.P explicou que propôs a ideia para o coletivo e para a 

família do Sr. Daniel, sendo aceita. Assim, começou a reunião de objetos que pudessem 

compor um lugar de memória da comunidade. 

Ao entrar no espaço, diretamente o olhar se encontra com coleções de discos 

antigos, vitrolas, rádios, televisões, livros de literatura de cordel, álbum de moedas, malas 

antigas e objetos pessoais: roupas, cadernos, etc. Alguns deles pertenciam ao Sr. Daniel 

Docilio, outros foram doados por pessoas da comunidade. A.C.P conta a história sobre a 

constituição do acervo, a doação do espaço e a função dele: 

 

Esse museu é usado como um acervo histórico para guardar a história da 

comunidade. Você vai ter oportunidade de ir lá, conta até a história de 

Camamu. Se você ver pelos objetos que tem lá, que começou tudo aqui, 

levando daqui para lá e hoje às vezes a gente recebe visita de estudantes 

também, que vão para pesquisar e as que não conhecem esses objetos antigos, 

que passa a conhecer, saber como viveu o povo antes, como era de ferro, de 

barro, de alumínio, de madeira e várias outras coisas, na verdade é uma 

história da construção do país. Chegar lá, vai ver os objetos que a gente tem. 

[...] E depois o seu Antônio viu eu contando essa história, ele se interessou, a 

esposa dele: “essa casa deveria dar uma coisa muito bonita, eu gostei muito 

da casa”. Ele doou para a comunidade, nessa ideia, com documento 

registrado em cartório pra se formar um museu. Aí eu comecei, as pessoas 

foram trazendo coisas: “eu tenho isso, vou trazer isso para Ana, vou trazer 

isso pra tu”, e outro e outro, a gente quase não tem mais espaço. (A.C.P., 

2018) 

 

O depoimento de A.C.P. corrobora com a discussão moderna sobre a utilidade 

desses espaços de memória. A exposição do museu faz parte da memória coletiva e 

individual da comunidade do Barroso. O recorte da apresentação dos objetos foi disposto 

para que houvesse uma descrição da vida de um agricultor, morador da comunidade e 

também fornecesse uma cronologia de artefatos tecnológicos de diferentes momentos, 

usos e padrões de vida. E mais do que isso, a mostra ainda salienta os instrumentos de 

trabalho que faziam parte do cotidiano dessas famílias. 

Almeida e Vasconcellos (2004) observam que os museus trazem uma ampliação 

da comunicação ao expor o “objeto-testemunho” como “objeto-diálogo”, onde qualquer 

pessoa possa interpretar as reflexões sobre a temática, fazendo uma releitura do passado 

a partir do tempo presente. Esse passado relacionando-se com o presente de forma 

profícua e a desenvolver, nessa combinação entre escola e museu comunitário, a produção 

de conhecimento já que: 



105 

 

 

O contato com esses documentos materiais, a partir do suporte comunicativo 

das exposições, permite-nos inserir questões relativas à constituição de uma 

memória e da preservação de um passado. [...] Assim, a constituição de uma 

memória está intimamente relacionada com as transformações que o presente 

lhe confere na reelaboração do passado. 

Nessa perspectiva, o conhecimento da história de grupos sociais ou de 

sociedades distintas da nossa definiu uma memória que foi utilizada para 

rememorar ou glorificar o passado de grupos dominantes, fazendo se esquecer 

da dimensão crítica de sua construção e do uso desse passado nos dias de hoje. 

(ALMEIDA; VASCONCELLOS, 2004, p. 107) 

 

O Centro Quilombola Daniel Docílio já faz parte do patrimônio do município, 

erguido graças aos esforços da comunidade em externar sua cultura material. Lugar de 

sentido e memória coletiva, que também conserva a história regional e que possui uma 

potencialidade de conhecimentos científicos e populares, pois nele se pode pensar em 

várias possibilidades de entender o contexto histórico, social e econômico, tanto da 

comunidade, como de vários outros espaços. É nesse sentido, de ser uma nova proposta 

de apresentação e valorização do patrimônio cultural e memória, que se percebe uma 

intencionalidade nesses ambientes, como afirmam Almeida e Vasconcellos (2004, p. 

105): “É preciso compreender as mensagens propostas pela exposição e construir novas 

significações a partir delas.”   
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Figura 6 - Museu comunitário Centro Quilombola Daniel Docílio 

 
Fonte: Acervo para a pesquisa, 2018. 
 

Figura 7 - Museu comunitário Centro Quilombola Daniel Docílio 

 
Fonte: Arquivo da autora, 2018. 
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No próximo tópico, é discutido a partir dos depoimentos de ativistas do 

movimento negro, professores e moradores da comunidade quilombola do Barroso, as 

possibilidades da educação quilombola no município. 

  

4.3 Desafios e perspectivas da educação escolar quilombola em Camamu 

 

 

As DCMEEQ podem ser consideradas as aspirações oficiais das discussões que 

as comunidades quilombolas, os profissionais da área da educação e os ativistas do 

movimento querem como referência para as crianças e adolescentes do município. Sua 

realização nas salas de aula da rede municipal de educação do município depende de 

alguns fatores. Analisaremos a partir dos relatos orais daqueles que estão no universo da 

pesquisa, o itinerário dessa política a nível municipal.  

Para as discussões em torno das diretrizes municipais, acolhemos o que apontaram 

Lachert e Oliveira (2013), quando as DCNEEQ entraram em fase de ressignificação sobre 

a necessidade de atentar para os três eixos pedagógicos, que são fundamentais para o 

debate de efetivação dessas políticas: proposta curricular, a gestão e a organização da 

escola e a formação de professores. 

A professora R.L., da comunidade de Tapuia, que já foi uma das coordenadoras 

(durante os anos 2013 a 2016) do núcleo quilombola, explica como é o desenrolar da 

proposta da educação quilombola a nível de currículo em sua sala de aula: 

 

Olhe, na minha sala ela é desenvolvida anualmente, durante o ano todo, né, 

porém é... Existe resistência e ainda existe resistência, então, eu digo que na 

minha escola ela é feita pontualmente, que eu não vou colocar aqui... assim: 

eu sou o centro, eu... Eu faço e os demais não faz ela, mas no todo? ela é feita 

pontualmente, muito por conta da resistência do profissional. Porque eu digo 

assim: não precisa de gestão para me dizer o que é que eu tenho que trabalhar 

enquanto profissional dentro de uma comunidade quilombola, sendo que eu 

passei por um processo em formação ou qualquer outra, né, modalidade, mas 

existe essa resistência e é feita pontualmente. E assim, a coordenação que me 

acompanha, ela entende que há, que é pontualmente, até porque é uma 

coordenação que atende não só educação escolar quilombola e ela tem que 

seguir um plano de trabalho, não é simplesmente o que ela queria trabalhar, 

né, ele segue uma hierarquia. Então ela vai ter que trabalhar de acordo o que 

é proposto para ela enquanto coordenadora pedagógica. Então eu vejo o 

esforço enorme de todos, mas infelizmente ainda tem esses entraves, mas 

diante o que era, da forma que era, eu digo que há 10 anos atrás, a gente tem 

um avanço, mesmo de forma pontual, mas ainda tem avanço. (R.L., 2018 
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A militância do movimento quilombola está organizando, de certa forma, o 

trabalho pedagógico da professora “R.L.”, que transparece autonomia e experiência no 

interior das limitações que a rede municipal impõe ao processo de formação continuada 

desses profissionais que precisam dos conhecimentos para entendimento da educação. 

Gohn (2014) enxerga que, na democracia participativa, o processo de atuação 

vindo da vivência com o sistema democrático, juntamente com as atuações dos 

movimentos sociais, politizam os ambientes e forçam tomadas de decisões, tornando-se 

debates pedagógicos e epistemológicos: 

 

[...] o modelo participativo não é uma ‘receita’ que se aplica e gera dados 

resultados previsíveis. É um processo complexo, que precisa ser construído a 

partir de dadas intencionalidades e condicionalidades, de dadas premissas que 

coloquem os interesses públicos, dos cidadãos, e as carências efetivas 

existentes, como prioridades absolutas. (GOHN, 2014, p. 37) 

 

  O que consegue ser um pouco mais difícil para outros profissionais que atuam, a 

exemplo do professor” Iv. P.”. da comunidade do Barroso, são as limitações que 

restringem seu trabalho pedagógico: 

 

A gente precisa é de apoio pra se empoderar e material, né? É porque não 

digo nem material que, às vezes, o material a gente é quem cria, renova 

algumas coisas, ajudar e decidir explicar a gente... A gente trabalha, por 

exemplo, como eu sou sozinho, coisa que a gente vai trabalhar que poderia 

inserir, se na hora dá um branco, trabalhar aquilo mesmo e a gente tentando, 

fica tentando, tentando incluir, englobar outras coisas e sempre parecendo 

que tem pessoas que possa dar uma luz aquela. E aí vem, não assim, desse 

jeito não é melhor. E aí daqui a pouco clareia tudo e a gente então esse apoio 

que eu tô falando. Isso é porque a gente não tem, né, porque, por exemplo, 

aqui a gente fizemos, trabalhamos um projeto e onde esse projeto com toda 

responsabilidade e a presidente da associação pesquisando, indo, lutando 

para poder apresentar e da coordenadora o que gente tem? Às vezes, só a 

presença [...] lá vai e tal, não senta pra ver o que é que trabalhando que a 

gente vai trabalhar nessa matéria, na matéria português, gente pode fazer 

para aí as vezes a gente tá ali com as habilidades, as habilidades fica até a 

hora que dá um branco, né, que você é professora você sabe que tem hora que 

a gente para trabalhar matéria e principalmente eu que trabalho 

multisseriado, né, O multisseriado a gente tem que fazer um plano para 

atender todas as séries, né. E aí é aonde eu tenho essa dificuldade porque, por 

exemplo se eu trabalhar só com quinto ano, não! Que você sabe que 

habilidade para se trabalhar com série desenvolvida e essa série que não 

estão desenvolvidas (grifo nosso). A gente temos que ter ajuda de alguém, não 

é isso que eu reclamo, que eu reclamo não. (Iv. P., grifos nosso) 

 

Em relação ao currículo a ser trabalhado pelos professores das escolas 

quilombolas municipais, eles seguem as diretrizes nacionais da educação, espelhando-se 
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na BNC, base nacional comum, ou chamada de BNCC, que se transformou em currículo 

para a educação básica, apresentada no ano de 2016 para todas as escolas do Brasil, 

interferindo, de certa forma, em todas as etapas e modalidades de ensino, mesmo que elas 

não tenham sido cogitadas no documento. Em Camamu, a BNCC já está em voga desde 

2017 para a adequação dos planejamentos pedagógicos, quando inseridos competências 

e habilidades que estão no cerne do documento.  

A fala do professor “Iv. P” corrobora com as afirmações da supervisora 

pedagógica da rede, professora J. A., sobre a incidência no planejamento das 

competências e habilidades nos planos de aulas e a preocupação com o que ocorre nessas 

salas de aula, diante da miscelânea de conhecimentos que estão problematizando a 

educação quilombola: 

 

 [...] aqui a nível de Baixo Sul ainda é um dos municípios que, de certa forma, 

mais se organizam e tenta experienciar essa vivência da educação quilombola, 

no entanto, a gente, embora na conferência tenha sido criada umas diretrizes 

da educação quilombola e nessa conferência nessas diretrizes, prevê a 

existência de dois núcleos territoriais de educação quilombola, isso não foi 

efetivado. Então, temos escolas de educação quilombola, elas estão inseridas 

em outros núcleos rurais escolares, nós temos dentro de unidades escolares, 

dentro de unidades multisseries de rural, devido a essas questões, essa...  

Concretização das práticas especificas da educação quilombola, elas não são 

não são totalmente ativadas, né. Os meninos, eles têm muito mais uma 

educação multisseriada, uma forma mais regular do que voltada para a 

especificidades metodológicas da educação quilombola (J. A. 2019, grifos 

nosso)  

 

Nas DCMEEQ, o art. 33 esclarece que o currículo da educação quilombola:  

 

Pode ser organizado por eixos temáticos, projetos de pesquisa, temas 

geradores, por sequencia didática ou matrizes conceituais, em que os 

conteúdos das diversas disciplinas sejam trabalhados numa perspectiva 

interdisciplinar, partindo dos conhecimentos prévios dos alunos. (CAMAMU, 

2016) 

 

Pode-se inferir que há desafios quanto aos planejamentos frente às demandas 

curriculares que estão levando os sistemas escolares a repensarem e a hesitarem mais do 

que antes, em como lidar com essas novas prerrogativas que apareceram recentemente e, 

principalmente, diante de uma nova conjuntura política e social oposta aos anos 

responsáveis pela concretização legal das diretrizes das diversas etapas e modalidades 

surgidas na educação brasileira.   
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Na centralidade das decisões a nível federal, que apontaram a BNCC como um 

currículo, adotado por vários sistemas de ensino, é possível lembrar Arroyo (2017) 

advertindo sobre momentos que surgem no país de “reafirmação conservadora de tempos 

únicos”, quando há uma insistência em anular as diversas formas de disputas, memórias 

e vivências para uma sensação de conforto passageiro, no campo dos embates científicos 

e identitários: 

 

A reação conservadora se contrapõe a esses embates, os ignora e oculta e 

desloca privilegiando currículos por competências e desempenhos se fechando 

a essa dinâmica fecunda de recuperar as esferas públicas como espaços de 

memória e de vivencias do tempo. Nem há espaços para a história-memória   

tida como única nesses currículos por competências e nas suas avaliações 

nacionais por desempenhos no aprendizado de competências no tempo único. 

Nem sequer o ensino-aprendizado da história-memória tida como única será 

privilegiado e avaliado. (ARROYO, 2017, p. 325) 

 

Com relação ao documento principal que congrega a filosofia e identidade da 

escola, o projeto político pedagógico, comumente chamado de PPP, nas escolas 

quilombolas do município, ainda se orientam nos antigos acervos que estão nas escolas 

dos núcleos. Segundo a coordenação de educação escolar quilombola: 

 

 [...] em 2016, eu ainda fiz uma... Algumas considerações em algumas escolas, 

inclusive, eu gravei em CD as escolas que me mandaram que aprendi para o 

MEC, para a SECADI, que é a secretaria que nos dá apoio, até porque eu 

precisava de lá, que nos apoiasse com formação para a construção desse 

projeto político pedagógico. Mas, assim, as escolas do município e os projetos 

políticos pedagógicos como um todo tem que passar por reestruturação. Em 

específico, as escolas quilombolas, de educação quilombola. Na própria 

diretriz, eu já fiz essa chamada com os coordenadores, algumas fizeram 

algumas contribuições, mas nós precisamos evoluir muito nessa questão do 

projeto pedagógico das escolas porque, assim, não é como nós não 

trabalhamos com grupo específico de escolas quilombolas... É preciso que 

você entenda Ana Paula, que tem coordenadores que faz parte de um núcleo 

educacional rural, que a gente fala não, o núcleo é dividido numa logística 

dentro da secretaria de educação, onde o professor coordenador tem 03 

escolas e só duas são quilombolas . Então, eu já tenho um outro coordenador 

que ele tem onze, que só tem uma quilombola. Eu só tenho hoje dois núcleos 

que são estritamente quilombolas, que é o núcleo do Acaraí e o núcleo de 

Tapuia, que são quilombolas, cada um tem sua 3 unidade de ensino. Ademais, 

há uma fragmentação, coordenador não é coordenador apenas de escola 

quilombola, ele também é parte da educação do campo, das escolas que fazem 

parte desse grupo. Então, o PPP de todas as escolas estão praticamente no 

mesmo nível, precisando passar por uma reavaliação, uma adaptação. Esse 

ano foi um ano de muito corre-corre justamente na evolução de alguns 

projetos e aí algumas escolas já tem algumas características inseridas dentro 

do processo pedagógico, né, do projeto político pedagógico, mas não todas. 

Não é uma questão apenas das escolas quilombolas. Também, os 

coordenadores alegam essa demanda muito grande e serviços administrativos 
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de serviço pedagógico e que ainda não se chegou. Mas, entendo que a 

secretaria está se organizando para apoiar esses coordenadores como um 

todo. E eu, com relação à educação escolar   estou também apoiando os 

professores, esses coordenadores de escolas quilombolas. (L. S. S., 2018) 

 

Segundo a própria DCMEEQ nos artigos 27 e 28, o PPP significa: 

 

Art. 27 [...] expressão da autonomia e da identidade escolar, é primordial para 

a garantia do direito a uma educação escolar quilombola [...] 

Art.28 O Projeto Político-pedagógico da Educação escolar quilombola deverá 

estar intrinsecamente relacionado com a realidade histórica, regional, política, 

sociocultural e econômica das comunidades quilombolas. (DCMEEQ, 2016) 

 

Tão importante quanto o planejamento mensal ou quinzenal, porque é dele que as 

especificidades de cada escola são idealizadas, o PPP deve ser um documento em 

constante revisão, pois os objetivos e as metas devem ser observadas com periodicidade. 

Na educação quilombola, segundo a resolução das DCNEEQ, ele deve: 

  

[...] Expressar as especificidades históricas, sociais, culturais, econômicas e 

étnico-raciais da comunidade quilombola na qual a escola se insere ou é 

atendida por ela. [...] 

O PPP diz respeito ao planejamento, o qual é mais do que uma ação técnica, 

ou melhor, é antes de tudo política. Portanto, o PPP das escolas quilombolas e 

das escolas que atendem os estudantes oriundos de territórios quilombolas 

deverá ser uma proposta “transgressora”, que induza um currículo também 

transgressor, que rompa com práticas ainda inflexíveis, com os tempos e 

espaços escolares rígidos na relação entre o ensinar e o aprender, com a visão 

estereotipada e preconceituosa sobre a história e a cultura de matrizes afro-

brasileira e africana no Brasil. Deverá ainda tematizar, de forma profunda e 

conceitualmente competente, as questões do racismo, os conflitos em relação 

à terra, a importância do território,  a cultura, o trabalho, a memória e a 

oralidade. (BRASIL, 2012) 

 

Na perspectiva de educar para as relações étnico-raciais e em respeito ao 

arcabouço cultural de matriz africana e indígena, que são importantes em um contexto 

histórico e geográfico, como o do município de Camamu, verifica-se uma demanda da 

educação quilombola quando se constata, a partir de depoimentos como o do “Sr. D”. da 

comunidade do Ronco, o preconceito que permeiam as questões de religiosidade e a 

relação com a identidade quilombola: 

 

Mas a luta é muito difícil, que também dentro dessa luta vem as ameaças, 

família que aceita e outra que não aceita, né? Além da parte evangélica, né? 

Crente, que eles colocaram que isso era coisa do diabo, coisa de candomblé, 
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coisa de governo queria tomar terra, do seu próprio bem, a tradição de 

candomblé. (D. , 2018) 

 

Confirmadas tais palavras, como as do Sr. A. C., da comunidade do Barroso, ao 

ser perguntado sobre a existência de algum preconceito ao ser quilombola, ele responde 

de acordo com o que compreende sobre essa situação: 

 

O preconceito é o seguinte, que existe aqui na nossa região que diz que isso é 

coisa do diabo [...] é, sim senhora. E a senhora sabe que o movimento 

quilombola é ligado ao terreiro de candomblé, essas coisas, e tem gente que 

acha que essas coisas é coisa do demônio, é coisa do diabo. (A.C. ,2018) 

 

Diante desses estigmas, da demonização da religiosidade afro-brasileira, é 

intenção reeducar e debater como a educação escolar poderá romper com essas 

representações negativas em torno de ser quilombola e das religiões que são paralelas a 

cosmovisão ocidental europeizada.  

Se entende que a educação escolar, como processo de construção e desconstrução 

de valores, pode amenizar ou eliminar os discursos e práticas que ferem a existência de 

indivíduos que foram sempre postos à margem por inúmeros fatores. 

Por isso que os movimentos sociais, que foram protagonistas dessas diretrizes, 

propuseram que a educação escolar quilombola se apropriasse da defesa da diversidade 

religiosa como forma de impedir a descaracterização dos indivíduos, notadamente a partir 

do prisma da religiosidade: 

 

A educação escolar quilombola não poderá fugir do debate da diversidade 

religiosa e a forma tensa como as escolas lidam com o tema. O currículo não 

deve privilegiar esse ou aquele credo. Também não deve incorrer no equívoco 

de julgar que todos os quilombolas, no plano da religiosidade, participem das 

mesmas práticas religiosas, cristãs ou vinculadas às religiões de matriz 

africana. Os quilombolas, assim, como outros coletivos sociais, vivenciam 

práticas religiosas diversas. (BRASIL, 2012, p. 463) 

 

Nas DCMEEQ, essas orientações estão no artigo 31, § 6º:  

 

Considerar a liberdade religiosa como princípio jurídico, político e pedagógico 

atuando de forma a: 

a) superar preconceitos em relação as práticas religiosas e culturais das 

comunidades quilombolas, de matriz africana ou não; 

b) proibir toda e qualquer prática de proselitismo religioso nas escolas. 

(CAMAMU, 2016) 
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A gestão e organização das escolas quilombolas no município, com os 7 núcleos 

rurais e suas 10 comunidades, estão disponíveis para as escolhas políticas. Ainda 

seguindo a lógica geral dos municípios, evidentemente, as lideranças das comunidades 

reclamam, principalmente, nos cargos de coordenação e direções de núcleos.  Nesse 

quesito, as comunidades só estão seguindo o que estão nas DCMEEQ e nas DCNEEQ. A 

coordenadora da modalidade expressa que as comunidades ainda tinham paciência com 

presenças externas nas funcionalidades das escolas: 

 

Então, muitos dessas pessoas que atuavam na comunidade quilombola, elas 

eram contratadas e vinham de outro lugar, mas não causando impacto 

pessoal. Como se davam muito bem com a comunidade e, haja vista, não houve 

casos de rejeição, coisa desse nível, mas sempre foi tudo muito decidido com 

a comunidade... Trabalhar. (L.S.L., 2018) 

 

Nas DCMEEQ, a implicação da gestão escolar na educação quilombola está em 

termos de audição das comunidades e respeito às atitudes democráticas, no capítulo II, 

artigos 35 e 36. A responsabilidade dos gestores das unidades escolares é substancial, 

pois requer que a escola identificada como quilombola siga os critérios que a definem 

como tal. São os gestores, junto com a comunidade local, que imprimem as necessidades 

das unidades escolares ao poder público.  

Segundo Arruti (2011), existem pesquisas etnográficas que mostram o quanto o 

papel do gestor em comunidades quilombolas em algumas regiões do Brasil podem aderir 

ou se opor ao projeto de classificação étnica, cultural e política da comunidade e que a 

posição política particular desse gestor pode interferir nos dados do Censo Escolar. Dessa 

forma, é concebível a preocupação das comunidades com sua equipe escolar, para que se 

desenvolva um trabalho que acredita em seus resultados enquanto formador de novos 

sujeitos de direitos. 

É fundamental conceber que esse processo em torno da materialização das 

políticas educacionais para a diversidade é uma questão de tomada de decisão política de 

vários atores sociais, no sentido de se orientar por determinadas teorias e se permitir a 

outras práticas, porque reconhecer comunidades remanescentes quilombolas nos 

municípios demanda compromisso com verbas públicas e particularidades inerentes ao 

universo de prioridades que estão para diminuir o acesso dessas pessoas aos serviços 

públicos.  
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Um dos graves problemas que dificultam a escolarização dessa população rural e 

ribeirinha em Camamu é o transporte escolar e os acessos ruins das estradas vicinais, 

fonte de reclamação contínua em um território fragmentado geograficamente. Ao serem 

questionados sobre suas maiores dificuldades em termos de serviços públicos, dois 

representantes compartilharam experiências, “Sr. D”. da comunidade do Ronco:  

 

 [...] o acesso muito difícil porque durante todos os tempos, essas estradas, 

todos esses gestores que passaram, não é só a que está... Não há caixa mais 

pequena do que uma caixa de fosforo e nunca colocaram uma caixa de fósforo 

nessa linha dessa comunidade. Pra chegar da Copa 70 até o Arraial, então, 

isso é um absurdo. Não há caixa mais pequena, eles nunca colocaram, não tô 

falando da (prefeita) que tá agora. Só Deus mesmo que tem essa mão forte pra 

livrar esses estudantes em cima dos carros. A gente pede pra prefeitura, pro 

Estado, eu venho falando que temos que levantar até do Estado... Muita 

estrada, muita rodagem que tem o município de Camamu. (D., 2018) 

 

E a Sr.ª A.C. P., da comunidade do Barroso: 

 

 [...)] são muitos, um dos... Mas eu digo que é difícil e usam sempre como 

desculpa, é o acesso, a estrada, né? À vista tá até melhorzinha, agora que é de 

cascalho, mas é um dos principais sempre usam como desculpa, pra você ter 

acesso à saúde, bota desculpa na estrada, que é muito difícil; se é pra 

educação, merenda chega atrasada, tudo por essa desculpa. (A.C. P., 2018) 

 

A adoção das medidas para diminuição desses contratempos só estão sendo 

sanadas a nível de deslocamento intracampo na Educação Infantil e nível Fundamental I. 

Já nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, esses percalços são presentes 

em todas as comunidades rurais e quilombolas, haja vista a não concretização das três 

construções das escolas quilombolas no município que iriam acolher esses alunos dos 

núcleos quilombolas. 

Além da questão da segurança e conforto no que tange a permanecerem próximos 

a região em que vivem, a relação deles com o território e o apego aos valores que circulam 

na unidade escolar quilombola são esquecidos quando os alunos e alunas dessas 

comunidades entram em contato com outras realidades da sede do município. Isso chama 

a atenção para o não reconhecimento de suas culturas no mundo externo ao seu dia a dia, 

o que demonstra que as escolas da sede do município ainda estão ignorando o público que 

abrigam.  

Santomé (2005) indica que as instituições escolares são um dos lugares de 

legitimação de conhecimentos de grupos sociais inclusos em relações de poder, 
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significando que estão em meio aos interesses políticos. Dessa forma, quando se 

hierarquiza ou se silenciam esses conhecimentos, tem-se o surgimento e a expansão das 

falas de desigualdades cobertas de cientificidade, rotulando a cultura dominante como 

superior.  

Não é de se estranhar a aflição desses estudantes, ao romper a fronteira da 

comunidade para se deslocar para as escolas maiores da sede do município. É dessa 

maneira que a liderança e também mãe de aluno da comunidade do Barroso, Sr.ª C. B. do 

S., expõe:   

 

 [...] eu vejo essa questão como muito preocupante até porque eu já estou com 

essa preocupação aqui na escola, no colégio. Na escola aqui, não ensina só 

matemática, português, mas ensina também valores, são um complemento com 

os valores que eles trazem de casa. O professor junto com a companheira em 

comum ensina valores e como se portar, né, dá sempre orientações, um valor 

que quando eles passam para chegar na rua quando ele sai do quinto ano que 

passa por sexto, eu acho que não só eu como mãe, hoje todos os pais daqui se 

preocupa. O que as crianças que estudam aqui quando passa para rua já nem 

todas têm o mesmo, é tipo, os valores que ensinavam é como se tivesse 

esquecido que se envolvem com bebida, não dá um desrespeito os pais. (C. B. 

da C., 2018) 

  

 

 Na resolução das DCNEEQ, há um alerta sobre essa questão do deslocamento dos 

alunos para outras regiões e a nucleação, sem levar em conta os interesses dos principais 

atingidos por essas medidas: 

 

A nucleação pode acarretar desenraizamento dos estudantes em relação ao seu 

lugar de origem e produzir situações constrangedoras e bullyng nas escolas. 

Nesse sentido, afeta as identidades. No contexto da nucleação, muitas 

instituições nem sequer inserem seus currículos a discussão sobre a realidade 

e a história das comunidades, suas identidades culturais e políticas. As 

crianças, os adolescentes, os jovens e adultos enfrentam várias situações de 

preconceito, isto é, são criticados no seu jeito de falar, de vestir, de comer e de 

construir conhecimento. Além disso, recebem insultos raciais. (BRASIL, 

2012, p. 456)  

 

 

 A Sr.ª A.C. P., da comunidade do Barroso, relata que essas questões são comuns 

e antigas: 

 

Foi como eu te falei, a criança, a gente consegue identificar. Exemplo de uma 

criança que estuda lá no colégio, ela tem um hábito, ela respeita o professor, 

quando ela chega aqui, ela já tem o seu comportamento de casa, mas vai 

mudando, acho que vai ver o comportamento de outras crianças, já pensa 

diferente. Lá, a criança chega da escola, já chama a professora de tia porque 
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é aquilo que os pais ensinam, quando chega aqui ele pede a benção, quando 

chega lá não pode a benção, porque diz que é besteira... É muita coisa que a 

gente ensina que quando chega o ano da criança tem que escolher, se pudesse 

não botava porque a criança muda comportamento. A gente precisa ver se é o 

ensino, se é o comportamento, porque a criança muda completamente, não tem 

nada a ver eu acho o tratamento, é muita coisa que o que a gente acredita que 

ensina na escola, aí todo último ano da criança vem para cidade E tem pai 

que diz que não botava, e a gente tem que saber se é o ensino, se é o convívio 

com outras crianças, o que é que as crianças muda completamente. (A.C. P, 

2018) 

 

 Santomé (2005) evidencia que os discursos da educação devem facilitar a 

compreensão das realidades excludentes das minorias oprimidas que ainda carecem de 

muitos cuidados para saírem de suas condições de pobreza material. Arruti (2014) 

considera os quilombolas “os mais pobres dos pobres”, sujeitos que precisam mais ainda 

dessa atenção do poder público para sair dessa categoria econômica e social. O 

compartilhamento de valores de solidariedade e criticidade perante os abusos que existem 

de diversas formas, podem e devem ser objetivos para uma educação multirracial.  

Arretche (2001) assinala que, ao se fazer a implementação de políticas, é preciso 

ressaltar que esse processo pode ocorrer ao contrário do que estava no desenho original, 

já que a metodologia utilizada a nível local pode ter sido condicionada aos fatores de 

ordem natural no contexto de aplicação. Assim, entende-se que os desafios e perspectivas 

da educação escolar quilombola no município podem estar em fase de adaptação perante 

a diversidade de empecilhos de várias ordens. Contudo, há que se reconhecer que existem 

avanços em relação a tempos não tão distantes. A fala do Sr. D., da comunidade do Ronco, 

traz essa perspectiva:  

  

Olhe, eu enxergo um avanço na política pública, ele tá sendo um avanço muito 

mais avançado que antigamente, né, porque te falar a verdade, o roceiro, 

trabalhador da roça, aqui em Camamu, o povo da mata, ele nem conhecia 

como agricultor, conhecia como povo da mata e realmente a gente começou 

a chamar esse povo a atenção porque eles, porque não muda o nome, já viu 

o nome, diferenciado de agricultor. Então, esse avanço... Ele está sendo 

muito melhor, que nem a comunidade tá avançando, muito porque já tem 

acesso de um celular, já tem acesso de energia, ele começa a se desenvolver 

muito melhor. Então, isso já tem avanço, né. (D., 2018, grifos nosso) 

 

Ainda, pontuando sobre a importância em se avaliar essas políticas públicas, 

segundo Draibe (2001), há que se incluir as estratégias de implementação para que se 

possa, no interior dos objetivos do que foi planejado, ver o alcance real delas. Assim 
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sendo, é perfeitamente compatível, se existir uma distância entre o que foi debatido na 

agenda pública e a agenda social. 

Segundo Lachert e Oliveira (2013), as políticas públicas aproximam os cidadãos 

do Estado. O mesmo poder público que atua com morosidade no processo de garantias de 

direitos, é também o ator das políticas de reparação.  

O último ponto, sobre os eixos que as próprias autoras acima elencaram para se 

compreender o andamento dessa modalidade, é a formação de professores, aspecto de 

extrema importância, pois a organização para a entrada de conceitos, metodologias e 

valores pertencentes à educação quilombola são impulsionados pelos docentes. Ele que 

pode ter “uma sensibilidade criativa que engloba a multiplicidade de expressões humanas 

que estão inseridas no universo cultural brasileiro” (LACHERT; OLIVEIRA, 2013, p. 

54). 

Todavia, pelo depoimento da coordenadora da modalidade, professora Leila, 

existem resistências por parte dos colegas que trabalham na rede municipal, tanto como 

coordenador, como professor: 

 

Nós também lidamos ainda com o preconceito institucional. Muitas vezes o 

próprio colega coordenador, ele muitas vezes, não são todos, mas muitas 

ainda têm algumas restrições religiosas, principalmente de cunho religioso, e 

as comunidades também se colocam nessa posição, né. (L.S. S, 2018) 

 

É necessário assinalar que na rede municipal de Camamu, os professores que 

atuam como coordenadores pedagógicos são concursados, obedecendo aos ditames do 

plano de carreira do magistério municipal. Desde de meados de 20189, a coordenadora 

pedagógica da educação quilombola promove mensalmente as chamadas “rodas de 

conversas” com os coordenadores dos sete núcleos para momentos de acolhimento dos 

planejamentos específicos dessas escolas.  

Uma das finalidades das rodas de conversas é o tratamento das temáticas e valores 

relacionados às matrizes afro brasileiras incrustadas na cultura quilombola local. A 

descrição do processo de desenvolvimento dessa atividade, no nível da rede municipal, é 

feita pela coordenadora pedagógica: 

E daí o que é que nós discutimos?  Que na verdade nós chamamos de roda de 

conversa, com uma temática específica do mês, todo esse material, o 

                                                 
9  Em 2017, não teve acompanhamento pedagógico da coordenação da educação quilombola, devido à 

demora pelo poder público na escolha de como ficaria essa coordenação e quem a ocuparia. 
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coordenador passa para o professor das referidas escolas na atividade 

complementar, no AC. E daí a gente desenvolve cada sequência didática que 

é construída com os professores, adequando a realidade de cada comunidade 

quilombola. 

Então, assim, é um trabalho, não se tem um impacto tão grande, né, na rede 

como todo porque nós também lidamos ainda como preconceito institucional. 

Muitas vezes o próprio colega coordenador, ele muitas vezes, não são todos, 

mas muitas ainda têm algumas restrições religiosas, principalmente de cunho 

religioso, e as comunidades também se colocam nessa posição, né. Mas, assim, 

a gente trabalha com esse planejamento, tem uma visão de que valorizar os 

princípios constituídos pela própria comunidade, os saberes e fazeres deles, 

porque nessa ciência popular, nós temos nossos Grions que são os grandes 

Mestres que nos passam essas informações. E os condenadores, por sua vez, 

formatam essa proposta na forma que é a própria secretaria de educação junto 

com o departamento pedagógico, né, dá suas orientações. Nós adequamos 

nossa educação quilombola ao nosso contexto geral. (L.S. S. , 2018) 

 

 A resolução das DCNEEQ insiste em formação inicial e continuada dos 

professores para que eles possam se comprometer com a educação escolar quilombola, 

através dos estudos de suas realidades específicas. Nas DCMEEQ, especificamente no 

capítulo 4, estão descritas responsabilidades para a melhoria do trabalho docente nas 

escolas quilombolas: admissão por concurso público, professores pertencentes às 

comunidades quilombolas e implementação de programas de formação continuada: 

 

Art. 47- Nos cursos de formação inicial da Educação Escolar Quilombola 

deverão ser criados espaços, condições de estudo, pesquisa e discussões sobre: 

I - as lutas quilombolas ao longo da história; 

II - a história dos quilombos na Bahia; 

III - o papel dos quilombos nos processos de libertação e no contexto atual da 

sociedade brasileira; 

IV - as ações afirmativas; 

V - o estudo sobre a articulação entre os conhecimentos científicos e os 

conhecimentos tradicionais produzidos pelas comunidades quilombolas ao 

longo do processo histórico, sociocultural, político e econômico; 

VI - as formas de superação do racismo, da discriminação e do preconceito 

raciais, nos termos da Lei nº 9.394/96, na redação dada pela Lei nº 

10.639/2003, da Lei nº 11.645/2008 e da Resolução CNE/CP nº 1/2004. 

[...]  

Art. 49- A formação continuada de professores que atuam na Educação Escolar 

Quilombola deverá: 

Ser assegurada pelo Sistema Municipal de Ensino e suas instituições 

formadoras e compreendida como componente primordial da 

profissionalização docente e estratégia de continuidade do processo formativo, 

articulada à realidade das comunidades quilombolas e à formação inicial dos 

seus professores. (BRASIL, 2012) 

 

A partir da observação dos dados e fatos da educação quilombola no município 

de Camamu e sua comparação em torno dos eixos pedagógicos que, segundo Lachert e 

Oliveira (2013), são relevantes para perceber o acesso e a qualidade dessa educação 
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escolar para esse público específico, se infere que nos segmentos sobre a política 

curricular, a formação de professores e a gestão administrativa e pedagógica das escolas, 

verificam-se limitações que a implementação das DCMEEQ objetivamente não dão 

conta, por  interesses  e situações que impedem sua efetivação por várias partes, tanto da 

sociedade civil, como do poder público.  

A política curricular de fortalecimento de debates em torno da identidade 

quilombola está intrinsicamente vinculada com a formação de professores, que devem ser 

protagonistas dessa interlocução com os saberes das comunidades quilombolas e o 

conhecimento sistematizado escolar. São esses profissionais ligados à luta pelo respeito 

à diversidade e ao intento de uma educação escolar que vão concretizar a filosofia e a 

pedagogia quilombola nas salas de aula do município. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação escolar quilombola no município de Camamu, embora não tenha 

oficializado as suas diretrizes curriculares municipais feitas em 2016, existe como prática 

pedagógica e discursiva. Segundo a coordenação pedagógica atual, a educação escolar 

quilombola se realiza, tendo como referência o documento construído nesse esforço 

coletivo das entidades negras da região, dos professores que atuam nesses espaços e dos 

solidários a essa luta pelo direito à uma identidade no currículo oficial dessas escolas. 

 A educação quilombola de Camamu, em 2017, segundo levantamento da 

SEMEC, contava com 36 docentes, 852 alunos e 53 turmas, números bastante 

significativos para que haja uma aproximação entre os saberes existentes nas 10 

comunidades quilombolas e as instituições escolares que estão no interior dessas 

comunidades. Os problemas em torno do acesso dessas comunidades à educação formal 

são vários, por exemplo, a preocupação de pais e responsáveis com a falta de escolas que 

ofertem o Ensino Fundamental II-Anos Finais nessas comunidades, quando percebem que 

seus filhos e filhas se acanham em demonstrar suas origens étnicas-culturais e também o 

fato de estarem vulneráveis a toda sorte de acontecimentos, devido a precariedade dos 

transportes e estradas vicinais. Por isso, A.C. P., da comunidade do Barroso, observa: 

 

Lá a criança chega da escola já chama o professor de tia, porque é aquilo que 

os pais ensinam, quando chega aqui ele pede a benção, chega aqui, quando 

chega lá não pode a benção, porque diz que é besteira é muita coisa que a 

gente ensina que quando chega o ano da criança tem que escolher, se pudesse 

não botava porque a criança muda comportamento A gente precisa ver se é o 

ensino, se é o comportamento, porque a criança muda completamente. (A.C. 

P., 2018) 

 

Não há como delinear parâmetros exatos sobre a capilaridade das discussões que 

se dão em torno dos documentos legais nas práticas escolares e que circulam em torno da 

educação quilombola, mas se enxerga que é preciso respeitar os valores que fazem parte 

da vivência dessas pessoas, que estão há séculos resistindo a opressão e invisibilidade do 

Estado brasileiro. Se tem o município de Camamu e a comunidade quilombola do Barroso 

como centro dessas problematizações e reflexões, ressaltando-se que a educação, no 

sentido amplo do termo, tanto informal como formal, é um dos meios para o alcance da 

cidadania moderna, que traz sujeitos coletivos, no caso específico, os quilombolas, como 
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protagonistas de sua própria história, por conta dos embates em todos os níveis de poder 

institucionalizado. 

As histórias de vida dos participantes da pesquisa mostram-nos o quanto há um 

desprendimento individual para o fortalecimento das lutas das populações 

afrodescendentes camamuenses. São esses indivíduos, de direitos emergentes, que 

reinventam suas lutas para que hajam possibilidades de uma escola que adote os 

princípios democráticos que se idealizou nos documentos legais da educação brasileira.  

 Foram externalizadas pelos colaboradores da pesquisa os saberes e 

conhecimentos que se tornam para a academia uma pesquisa de relevância social e 

política pela memória que foi registrada dessas pessoas que fazem parte de comunidades 

tradicionais. Mas, deve-se pontuar que os saberes como: medicina natural e o ofício de 

parteira e os fazeres como o plantio da colheita da mandioca e da cultura da farinha, o 

associativismo e o mutirão para as ações de decisões coletivas são atividades que estão 

no cotidiano dessas pessoas e que permaneceram com ressignificações como o próprio 

conceito de quilombismo. 

É a partir dos percursos individuais de cada uma dessas pessoas que percebemos 

que, mesmo com a dureza da vida, elas, com suas capacidades criadoras de manutenção 

da vida, estão motivadas a não legarem para as futuras gerações suas restrições 

econômicas, políticas e sociais. É com a persistência advinda da militância que se 

permitem fazer uma análise da conjuntura social em que vivem e assim conseguem 

avançar em seus projetos de vida comunitária.  

A resistência de vida vinda da exclusão histórica os permitiu uma construção de 

rede de solidariedade entre si e que os coloca como força motriz para melhoria de suas 

condições de existência. Com relação a essa afinidade comunitária nessas comunidades 

rurais, que afronta as atuais relações individualistas no interior da sociedade capitalista, 

Rachel de Oliveira afirma: “Apesar dos conflitos e das contradições presentes nas 

relações humanas, lá o problema de um torna-se o problema de todos, e todos procuram 

assumir a responsabilidade dos problemas coletivos.” (OLIVEIRA, 2005, p. 248) 

Evidentemente que a construção de indivíduos conscientes de sua força política e 

social só se faz através de uma formação democrática, na qual eles se sintam atores do 

processo, e não vítimas da história. Construir e sistematizar uma educação escolar em um 

município que a característica social é a matriz afrodescendente tem-se como um dos 
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objetivos retirar a carga de preconceitos e estigmas das populações que eram tidas como 

“povo do mato”, que chegavam na sede do município e eram rejeitados, tanto pela origem 

étnica, quanto geográfica. Assim explica o Sr. D., da comunidade do Ronco:  

 

A comunidade...saímos do escuro pra luz, porque antigamente era difícil 

até...quando saía do Ronco e chegava o povo aqui, já sabia que era do Ronco, 

até pela cor, ignorava pela cor, até porque era negro, acharia que era o lugar 

que tinha mais negro em Camamu, no município de Camamu era o Ronco. (D., 

2018)   

 

A partir disso, vale lembrar as palavras de Paulo Freire, quando analisa o 

empoderamento dos sujeitos oprimidos e o que causa nos opressores, quando estes 

almejam seus direitos sociais:  

 

Para os opressores, porém, na hipocrisia de sua generosidade, são sempre os 

oprimidos, que eles jamais obviamente chamam de oprimidos, mas, conforme 

me situem interna ou externamente, de ‘essa gente’ ou de ‘essa massa cega e 

invejosa’, ou de selvagens, ou de nativos, ou de subversivos, são sempre os 

oprimidos, os que desamam. São eles sempre violentos, os bárbaros, os 

malvados, os ferozes, quando   reagem, à violência dos opressores. (FREIRE, 

1987, p. 24) 

 

Os colaboradores da pesquisa, por meio dos depoimentos orais, também, mostram, 

além das dificuldades inerentes ao processo de reconhecimento e afirmação de 

identidades, valores ligados à esperança e renovação contínua de seus referenciais de 

enfrentamentos. Desde equívocos de interpretação na chegada das políticas afirmativas 

no município até a construção das diretrizes curriculares municipais de educação 

quilombola se constituiu um processo educacional no sentido de conscientização, dentro 

e fora das comunidades e que ainda está em desenvolvimento.  

Quando a observação recai para a comunidade quilombola do Barroso, não há 

como dissociar que o que foi construído pela comunidade a partir da sua cultura e de suas 

simbologias significam que há uma forte resistência no campo da memória, apesar da 

falha de transmissão cultural, como por exemplo, na desvalorização do oficio de parteira, 

que não consegue transmitir para as futuras gerações da comunidade o que aprendeu com 

as gerações anteriores.  

De qualquer forma, o associativismo, o empreendedorismo feminino e o samba 

de roda conseguem ser movimentos culturais perenes da/na comunidade, sendo marcas 

autenticas do rural quilombola que, como diz Moura (2005), tem um caráter educacional 
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que se amplia de forma natural e que a escola tradicional ainda não conseguiu contemplar 

em suas discussões e festividades.  

 O quilombo contemporâneo se apoia em tornar esse processo natural, tanto que 

as práticas pedagógicas na sala de aula do Barroso são feitas a partir de demandas entre 

escola e comunidade. É respeitando a fala dos mais velhos nas reuniões mensais de 

associação que as demandas da escola são entrelaçadas e é nesse movimento de ouvir e 

tomar decisões que as histórias de vida dessas pessoas se tornam presentes no cotidiano 

da comunidade, fortalecendo-a. 

Todos os dispositivos legais que protegem hoje essas populações de comunidades 

tradicionais merecem a devida consideração por parte de todos os entes federados, já que 

foram frutos de todos os desgastes físicos, emocionais e jogos políticos. São essas leis 

que recolocam esses sujeitos sociais como construtores de sua cidadania que estava sendo 

subtraída ou ocultada pelos interesses em homogeneizar o povo brasileiro em suas origens 

históricas. Também se pode entender que foram secundarizadas em seus direitos por conta 

de políticas públicas intencionalizadas para essa hegemonia social. 

Em se tratando de educação quilombola e dessa relação entre saberes populares e 

sistematizados, nada melhor que lembrar novamente as palavras do educador Paulo Freire 

(1987), quando afirma que a educação popular deve vir dela e para ela:  

 

Nenhuma pedagogia realmente libertadora, pode ficar distante dos oprimidos, 

quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de um “tratamento” 

humanitarista, para atentar através de exemplos retirados de entre os 

opressores, modelos para sua ‘promoção’. Os oprimidos hão de ser o exemplo 

para si mesmos, na luta por sua redenção. (FREIRE, 1987, p. 22) 

 

A educação quilombola, segundo os documentos legais é baseada nos valores 

civilizatórios afrodescendentes, na memória coletiva, nas práticas culturais, nas línguas 

reminiscentes, nas práticas culturais, nas tecnologias e formas de produção do trabalho, 

nos repertórios orais, nos festejos e na territorialidade. Ademais, possui um campo 

extenso de pesquisa, servindo de fomento para o enriquecimento de um currículo aberto 

no município de Camamu, tendo nos espaços e nos sujeitos fontes valiosas para o 

desenvolvimento da história local e da compreensão de processos de ensino e 

aprendizagem ancorados nessa riqueza cultural e social. 
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ANEXO A - Roteiro para entrevistas semiestruturadas com os sujeitos da pesquisa 

 

 

Nome: 

Comunidade: 

Profissão: 

Idade: 

 

Perguntas para moradores mais velhos da comunidade 

1. Há quanto tempo o senhor/senhora mora na comunidade do Barroso? 

2. Como é viver nessa comunidade? 

3. Quais as dificuldades que o senhor/senhora encontra em morar na comunidade? 

4. Quais as raízes culturais marcantes da Comunidade do Barroso? 

5. O que mais comove você ao lembrar da comunidade quando está distante da 

comunidade? 

6. O que é ser quilombola do Barroso? 

7. Qual é a história da comunidade do Barroso? 

8. Antes de serem uma comunidade quilombola, como vocês se organizavam para 

reivindicarem suas demandas? 

9. Como o Sr./ Sra. conta para seus filhos a história da comunidade? 

10. Como era a questão de “ir para a escola” na sua infância e adolescência? 

11. Fale sobre sua infância e adolescência na comunidade. 

 

Perguntas para lideranças da comunidade do Barroso 

1. Há quanto tempo o Sr./ Sra. mora na comunidade do Barroso? 

2. Quais as responsabilidades em ser uma liderança comunitária do Barroso? 

3. Quais os tipos de atividades econômicas desenvolvidas na comunidade? 

4. Quais as dificuldades encontradas pela comunidade em termos de acesso ao 

serviços sociais públicos? 

5. O que mudou na vida comunitária para a comunidade do Barroso após a 

certificação de comunidade quilombola em 2008? 

6. O que feito para preservar as suas tradições e as festas da comunidade? 
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7. Quais são os projetos que são desenvolvidos pela comunidade? 

8. Qual é a história da comunidade do Barroso? 

9. Antes de serem comunidade quilombola, como vocês se organizavam? 

 

Perguntas para professor da comunidade do Barroso 

1. Há quanto tempo exerce o ofício de professor? 

2. Você trabalha desde do início da carreira de professor nessa unidade escolar? 

3. Como é a organização do trabalho pedagógico nessa escola? 

4. Quantas crianças à escola atende? Elas são todas moradoras da comunidade? 

5. Como se dão os planejamentos pedagógicos na escola, a partir das novas 

diretrizes curriculares quilombolas nacionais e municipais? 

6. Como eram feitos os planejamentos antes das Diretrizes Curriculares 

Quilombolas? 

 

Perguntas para coordenador pedagógico do núcleo 

1. Como se dá o planejamento das escolas do núcleo rural, em termos rotinas e 

calendário? 

2. Quais as dificuldades que as unidades escolares do núcleo expõem nas reuniões 

pedagógicas? 

3. Quais são os eixos pedagógicos usados pela rede para atender as unidades de 

núcleos rurais quilombolas?  

4. Quais os materiais pedagógicos usados pelas escolas do núcleo rural? 

5. Como está a formação de professores para os que atuam no campo e 

quilombola? 

 

Perguntas para membros das associações rurais quilombolas do município  

1. Como foram os primeiros movimentos de organização desse conselho de 

comunidades quilombolas no município? 

2. Como eram atendidas essas comunidades pelos poderes públicos antes da 

promulgação das leis que compreendem as comunidades quilombolas? 

3. Como foram os caminhos para a efetivação dessas legalidades a nível municipal? 

4. Quais as dificuldades do conselho atualmente para as demandas sociais locais? 
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5. Como foram os caminhos para que se construísse as Diretrizes Curriculares 

municipais quilombolas? 

6. Como estão organizados os conselhos quilombolas a nível regional-Bahia?  

7. Existe uma pauta comum de reinvindicações entre as comunidades a nível 

regional? 

 

Perguntas para coordenador pedagógico do núcleo rural- quilombola 

1. Fale sobre sua militância no movimento rural quilombola. 

2. Como se dá o planejamento das escolas do núcleo rural-quilombola, em termos 

rotinas e calendário? 

3. Quais as dificuldades que as unidades escolares do núcleo expõem nas reuniões 

pedagógicas? 

4. Quais são os eixos pedagógicos usados pela rede para atender as unidades de 

núcleos rurais quilombolas?  

5. Quais os materiais pedagógicos usados pelas escolas do núcleo rural? 

6. Como está a formação de professores para os que atuam no campo e quilombola? 

7. Como foram os caminhos para que se construísse as Diretrizes Curriculares 

municipais quilombolas? 
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Estamos convidando você a participar como voluntária/o na pesquisa intitulada Saberes 

e Fazeres Quilombolas no Contexto Da Educação Do Campo No Município De 

Camamu-Bahia, que tem como objetivo dialogar com a comunidade quilombola do 

Barroso, cujo objeto da pesquisa são os processos educativos na comunidade rural 

quilombola do Barroso-município de Camamu-Bahia.  

A responsabilidade desta pesquisa é da mestranda Ana Paula Queiroz de Araújo Santana, 

da sua orientadora Dra. Elis Cristina Fiamengue. Para coleta de dados, utilizaremos um 

diário de campo, gravações e se necessário, filmagem. Esses instrumentos de coletas de 

dados poderão criar desconforto entre os participantes no momento das entrevistas, no 

que tange ao respeito às opiniões, o que, caso ocorra, será mediado pela pesquisadora no 

sentido de reverter à situação em mais um momento formativo e de construção de saberes. 

Mas, nos comprometemos ser a participação de suma importância, tendo em vista a 

necessidade premente da efetivação de políticas públicas para este segmento.  

Caso aceite participar, os envolvidos na pesquisa não terão nomes divulgados, garantindo 

assim, a privacidade dos colaboradores.  

O/A Sr./a terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem como 

para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de 

ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso 

desista, basta avisar as pesquisadoras e este termo de consentimento será devolvido, bem 

como todas as informações dadas pelo/a Sr./a serão destruídas ou devolvidas.  

As informações coletadas com esses instrumentos serão para a produção de trabalho 

acadêmico e asseguramos que os dados de identificação e outros confidenciais serão 

mantidos em sigilo de forma a garantir sua privacidade e integridade moral. Informamos 

que o/a senhor/a não pagará nem será remunerado por sua participação. Garantimos, no 

entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, quando devidas 

e decorrentes especificamente de sua participação na pesquisa. 

Ademais, como responsáveis por esse estudo, comprometemo-nos em manter sigilo de 

todos os seus dados pessoais e garantir o direito à indenização, caso venha sofrer algum 
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prejuízo moral decorrente do mesmo. O TCLE foi emitido em duas vias de igual teor e o 

participante ficará com uma das vias.  

Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine o 

presente documento. Desde já agradecemos. 10 

  

Ana Paula Queiroz de Araújo Santana e Elis Cristina Fiamengue 

Pesquisadoras Responsáveis 

(73) 981685713 

  

  

Eu, ___________________________________________________________________, 

aceito participar da pesquisa intitulada “Saberes e Fazeres Quilombolas No Contexto 

Da Educação Do Campo No Município De Camamu-Bahia”. Fui devidamente 

informado/a sobre o objetivo da pesquisa e que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento sem que me cause qualquer tipo de penalização. Fui informado/a ainda 

que meus dados pessoais serão tratados confidencialmente, sem nenhum dano da minha 

integridade pessoal e moral.  

Camamu(BA), ______/______ 2018.   

 

         _________________________________________ 

                                      Assinatura 

                                                                                                      Impressão papiloscópica    

 

Testemunha 1:___________________________________________ 

Testemunha 2:__________________________________________ 

                                                 
10Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos analisados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em caso de dúvidas sobre 

a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no seguinte endereço:  

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro Salobrinho, UF: 

BA, Município: ILHEUS/BA, CEP: 45.662-900  

Telefone: (73)3680-5319/Fax: (73)3680-5319  

E-mail: cep_uesc@uesc.br     

Horário atendimento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 às 16h. 
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ANEXO C-  Ofício da comunidade 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este portfólio com as Histórias de vida de oito membros da Comunidade 

Quilombola do Barroso, situada no município de Camamu/Bahia é um dos resultados da 

pesquisa Interlocução entre os Saberes da Comunidade do Barroso e a Educação Escolar 

Quilombola no Município de Camamu-Ba.  

A comunidade do Barroso possui atualmente (35) trinta e cinco famílias que estão 

representadas nas famílias: Bispo, Cruz, Docílio, Lúcio, Marques, Malta, Pereira e 

Santos. O processo de reconhecimento da comunidade como quilombola foi efetivada em 

05 de março de 2008, juntamente com outras comunidades rurais de Camamu, que nesse 

período conseguiram oficialmente essa identidade étnica e seus direitos que dela fazem 

emergir. 

A compreensão do lugar vivido pelos colaboradores da pesquisa foi a partir da 

coletânea de dados primários, sob a os olhares de alguns ilustres moradores da 

comunidade.  

  Foram necessários alguns meses para reunir esses dados, dessa forma, seguiu-se 

o calendário projetado para a pesquisa: entre o final do segundo semestre do ano de 2018 

e o primeiro mês do ano de 2019. Porém, deve-se salientar a dificuldade que existe em 

acessar o espaço e essas pessoas, devido à geografia da região na qual está localizada a 

comunidade. As estradas em péssimas condições de trânsito e as temporadas de chuvas 

intermitentes deixaram também na memória do pesquisador o quanto as lutas desses 

sujeitos por melhores condições de vida ainda devem se prolongar.  

Compreendendo que essas memórias são artefatos de história e que a memória 

individual demonstra um universo de valores, sentimentos e emoções que pertencem ao 

coletivo, dessa forma, percebeu-se que são discursos heterogêneos, com uma polifonia de 

vozes que permitem falar de suas lutas de resistência. Além de relatos sobre suas 

condições sociais que os levam à atualidade e a se autointitularem como uma comunidade 

remanescente quilombola. 

Há várias possibilidades de olhares sobre essas histórias de vida, que as tornam 

singulares como registros delas para acessar esses percursos individuais de sujeitos 

históricos acolhidos em espaços que os colocam como seres criadores de sua própria 

história, apesar das possíveis determinações que os excluem de sua própria cidadania.  
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São histórias que contam as experiências dessas populações que estavam 

secundarizadas no processo de constituição da história nacional. E é por meio do campo 

de pesquisa da história oral que se revelam várias nuances da vida desses personagens 

reais. A   pesquisadora Sônia Freitas traz a importância desse assentamento para a história 

dessas comunidades:  

 Mas a tradição oral não está presente apenas nas comunidades tidas como 

‘iletradas’ ou tribais. Ela pode também ser identificada e resgatada em 

sociedades rurais e urbanas pela metodologia de História Oral. Por exemplo: 

as cantigas de rodas, brincadeiras e estórias infantis são transmitidas 

oralmente, de geração em geração. (FREITAS, 2006, p. 20) 

 

Foi a pedido da presidente da associação comunitária do Barroso sobre a 

importância de efetivo registro da memória dos sujeitos da pesquisa, que se 

encaminhassem essas oito histórias de vida para a comunidade, já que fazem parte da 

necessidade em tê-los para guarda na Casa de Memória Comunitária Daniel Docílio para 

referenciá-los no acervo como material de exposição para as futuras gerações. 

Elas servirão para tornar mais perceptível o quanto os próprios indivíduos que 

estão na comunidade são valiosos e constituintes da história. A seguir, uma apresentação 

sumária de cada um deles, antes dos depoimentos que contam o que eles conseguiram 

responder da melhor forma possível sobre suas vidas e do que a pesquisa se propôs a 

fazer. 

 

 

ANA CÉLIA 

 

Ana Célia dos Santos Pereira – agricultora, tem 43 anos, militante do movimento negro 

quilombola, foi presidente da associação da comunidade rural do Barroso. Sua entrevista 

permeou por sua vida na comunidade, a história do reconhecimento e das lutas das 

comunidades rurais negras de Camamu, além das questões ligadas à educação 

quilombola. 

 

 

Entrev. Então, hoje são 14 de novembro de 2018 e nós estamos aqui com a liderança da 

comunidade quilombola do Barroso Ana Célia dos Santos Pereira...Ana Célia Há quanto 

tempo você mora na comunidade do Barroso? 

AC:  há 35 anos que eu moro na comunidade, que eu não nasci ... nasci vizinho, até 

próximo ao Barroso, em Ibirapitanga, onde nasci, há 35 anos eu vim pra cá, minha família 

ela nunca teve terras, sempre viveu trabalhando em fazendas. Aí quando ele trabalhava 

em Fazenda desse mesmo rapaz onde a gente mora hoje, ai meu pai... saiu de lá e vem 

para cá então ele já trabalhava 50 anos nessa... com esse rapaz, que agora depois dos 30 
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anos ele abandonou a fazenda a gente mora até hoje, doou, além de tá no território 

quilombola, a nossa família hoje é proprietária dessa fazenda e onde é o quilombo e que 

nos acolheu. Cheguei pra aqui eu tinha 8 anos de idade. 

Entrev: você como a liderança da comunidade do Barroso ...quais as responsabilidades 

de ser uma liderança? 

AC: na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né que às vezes muito difícil de 

ser assumida ,mas eu como  liderança dentro do movimento, é uma pessoa que eu busco 

incentivar a comunidade, principalmente nas questões sociais, nas políticas públicas, de 

uma convivência harmoniosa,  então é responsabilidade muito grande em cima de uma 

mulher no país ainda muito machista e que na comunidade é um dos problemas que a 

gente enfrenta muito para tá lidando, cuidando, orientando essas mulheres, embora cuido 

em geral, que é uma das maiores dificuldades na Comunidade: o cuidado com a família 

e, eu como mulher é uma das questões que eu acho que é mais difícil de o que é é uma 

das situações mais vulnerável do quilombo, principalmente uma comunidade Rural então 

é um desafio muito grande.  

Entrev. Vc falou em dificuldades...quais são as dificuldades de ser mulher e ser 

quilombola? 

AC: uma das maiores dificuldades que eu acho que é o machismo numa comunidade 

quilombola, a gente vive, não sei como dizer... ainda onde vive o machismo muito forte 

de uma cultura, de uma tradição “escravatoria” principalmente que a gente sente que a 

mulher tem seu papel ou de outro para hoje a gente tentar dentro do conhecimento mudar 

essa realidade enfrentada dentro de uma dificuldade muito grande de ver se a mulher 

conseguiu seu direito e que as vezes a gente não encontra apoio nos órgãos públicos que 

deve tá apoiando eu acho que é a violência que ainda é grande nas comunidades tem, 

embora a gente tenha conquistado bastante espaço mas ainda existe. 

Entrev. Quais os tipos de atividades desenvolvidas na comunidade do Barroso? 

AC: uma das atividades foi o associativismo é um dos primeiros que veio dando origem 

a outro que o projeto de movimento de mulheres onde a gente trabalha com agregação de 

valores da cultura, produzindo doces e cocada tem também os mutirões que logo a gente 

começou... O primeiro  mutirão da gente inventou alguma coisa ... um pretexto as 

mulheres se juntar, se  organizar como forma de conhecimento, também  foi um dos 

principais objetivos de formar um mutirão de homens, que eles se unem para trabalhar de 

forma coletiva e daí vem surgindo movimentos que a rede de mulher aqui do município 

de Camamu de faz parte, que vem fortalecendo reconhecimentos e enfrentamento da 

violência, de capacitação para mulheres na parte produtiva e na  parte social do 

crescimento também. Tem outros movimentos como samba de roda que a gente faz 

apresenta a dentro e fora da Comunidade e o movimento religioso também que une muito 

que a Igreja Católica. Uma atividade que acontece todos os domingos e que é muito forte 

na comunidade. 

Entrev. Qual é o padroeiro da comunidade? 

AC:  lá agente tem um protetor que é o divino Espírito Santo que a festa do Pentecostes  

Entrev.é um fator de um agregação, de união da comunidade?  

AC; foi tudo que iniciou esse movimento da comunidade, através do movimento católico 

foi a primeira atividade. Essa semana eu estava falando com minha mãe, quando a gente 

quando chegou na comunidade não tinha nada, se divertia só com samba que essa cultura 

muito forte ,mas sempre muito forte, que agora tá menor, mas foi o samba de roda  que 

acontecia no período da Páscoa, no Natal, no São João, e com o movimento religioso 

fortalecia mais ainda, ai como a minha família conhecia, andava esse movimento em 

outros lugares, a gente  começou a ter contato com o pessoal da Pimenteira que já 

trabalhava com o movimento das CEBS, dali a gente juntou com padres e freiras, abriu, 



 
 
 

7 
 

juntou que  aí a gente   ajudou a construir uma igrejinha  era de tábua depois foi 

construindo, a gente tem uma de construção, daí  a gente tem grupo de jovens, catequese 

foi crescendo crescendo e até hoje é muito forte. 

Entrev: quais as dificuldades encontradas pela comunidade do Barroso e termos de acesso 

aos serviços públicos? 

AC: são muitos, um dos... mas eu digo que é difícil  e usam sempre como desculpa, é o 

acesso, a estrada, né, a vista tá até melhorzinha,  agora que de cascalho, mas é um dos 

principais sempre usam como desculpa, pra você tem acesso à saúde, bota desculpa na 

estrada é muito difícil , se é pra educação merenda chega atrasada, tudo por essa desculpa, 

mas eu acho que é essa dificuldades, e às vezes embora seja a comunidade existe pessoas 

muito incomodada que a gente precisa tá junto, lutando para conseguir sempre foi até 

melhor teve acesso à água embora os problemas que também sempre feita são os 

problemas que acontecem no sistema de água e aí depende de serviço público pra ir 

consertar, aí fica ouvindo  não dá para ir para estrada . O médico era pra ir uma vez no 

mês lá, nunca mais foi, mas aí... 

Entrev: onde é o posto de saúde lá? 

AC:agente é atendido no Orojó, no PSF é muito difícil, até para as pessoas virem para cá, 

quando vem mesmo, já é em situação extrema que não tem como ficar. 

Entrev: E vocês tem uma escola né é multisseriada? 

AC: multisseriada. 

Entrev: as crianças ficam até o quinto ano .... 

AC:e depois do quinto ano tem que vir pra cidade, é uma outra dificuldade também. 

também tipo de transporte que essas crianças utilizam para chegar até aqui a sede, do 

transporte adequado, por exemplo domingo transporte de caminhão, que é um transporte 

inadequado de além disso completamente a lei do perigo e o comportamento das Crianças 

porque as crianças ficam em cima daquele caminhão sozinho motorista não tem acessos 

a essas crianças e aliás criança muda de comportamento sexualmente por outros tipos de 

criança que não vem só as crianças do Quilombo, enquanto está lá mesmo pelo número 

de criança à educação caminho certinho ,a escola, família e comunidade trabalha junto 

mas quando passa para a cidade é sempre outra criança de outras comunidades E aí a 

coisa vai ficando mais difícil ainda.  

Entrev.E você como é que pensa essa questão da identidade quilombola com a educação 

que é oferecida aqui na sede? 

AC:foi como eu te falei...a criança, a gente consegue identificar, exemplo, de uma criança 

que estuda lá no colégio, ela tem um hábito, ela respeita o professor, quando ela chega 

aqui, ela já tem o seu comportamento de casa, mas vai mudando acho que vai ver do 

comportamento de outras crianças, já pensa diferente. La a criança chega da escola já 

chama o professor de tia, porque  é aquilo que os pais ensinam, quando chega aqui ele 

pede a benção, chega aqui, quando chega lá não pode a benção, porque diz que é besteira 

é muita coisa que a gente ensina que quando chega o ano da criança tem que escolher, se 

pudesse não botava porque a criança muda comportamento A gente precisa  ver se é o 

ensino, se é o comportamento, porque a criança muda completamente, não tem nada a ver 

eu acho o tratamento é muita coisa que o que a gente acredita que ensina na escola aí todo 

último ano da criança vem para cidade tem pai que diz que não botava, e a gente tem que 

sabe se é o ensino, se é o  convívio com outras crianças o que é que as crianças muda 

completamente, os meus mesmos eu vim estudar começou vir para a escola em 2002, que 

teve transporte a gente não estudava, estudava até  quarta série. 

E a gente ficava repetindo repetindo. eu fui para escola primeira vez, eu tinha 14 anos, a 

gente vivia de fazenda de filho de quem trabalhava, não tinha acesso à escola realidade 

que parece até que tem quantos anos não foi uma coisa bem para mim aí depois é feito eu 
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não tive acesso à escola tinha 14 anos no Barroso quando abriu a escola do Barroso escola 

e aí quando vim para Cidade estudar, meu filhos também vieram então ele estudou e não 

sentir essa mudança de comportamento porque eu sempre fui aquela aluna que eu gostava 

muito grêmio estudantil na época eu fazia parte desse movimento, a turma toda não sentiu 

isso. Mais tarde hoje a família sempre reclama que tem criança esse ano mesmo tem duas 

criança que desistiu de estudar aqui no colégio aqui em Campo. ainda não vi que eu fiquei 

até de mim porque eu tô fazendo um curso de formação para de proteção à criança recente 

e eu tenho que ir no colégio para saber o motivo que essas crianças não quiseram vir mais 

dois adolescentes ele tava tentando várias formas de bullying e que foi acabou brigando 

dentro do colégio e que teve que sair da escola porque as crianças queriam acabar com 

ele na escola ainda ,mas eu vou ter que vim para saber o que aconteceu isso tem outras 

crianças que não é do Barroso também desistiu da escola aí a gente precisa identificar o 

que leva as crianças esse outro só se você foi entrevistado as crianças agora eu tô fazendo 

trabalho para Flávia Valadares quando eu vou falar o que fazer essa entrevista quando 

criança quando sai de lá para vim como essa forma agora que tá começando o trabalho 

investigar: O que é que ocorre que as crianças, não se sente bem muda de comportamento, 

porque eu sempre falo os pais escola, eles vão para escola tem pai que falou que nunca 

foi...nem  no colégio do Travessão, disse que se sentiu muito mal atendida, disse que se 

sentiu mal com o pessoal da secretaria, então não sei se é isso que se sente... lá na escola 

eles estão muito presente. As crianças me chama de tia o tempo todo mundo lá, lá quem 

é mais idoso é avo e quando passa para a cidade ele não leva isso...  eu creio que tem que 

investigar. 

Entrev.você aí no caso você se sente “porta-voz” dessas famílias, aqui na sede... 

AC; às vezes pelo movimento da educação, faço parte do Fórum de educação. 

Entrev. O que que mudou na vida da comunidade do Barroso após a certificação em 2008? 

AC: Eu achei que fortaleceu porque a gente passou a se reconhecer, a conhecer o que é 

ser quilombola e a se dá tem valor porque a gente se achava acreditava no que dizia que 

não éramos gente, que não sabia de nada e a partir da identificação veio cursos e 

capacitações e começou a entender o que é ser quilombola, se valorizar como negro. Aí 

veio os cursos, A gente não tinha acesso à internet, a água e luz nada disso. Tudo isso se 

deu a partir desse momento, desse, a gente não sabia o que eram os projetos sociais 

programa do governo, que era direito nosso. A gente não sabia e a partir desse momento, 

a gente vivia lá como qualquer coisa, porque ninguém tinha falo* a partir desse momento 

começou a ter conhecimento, acesso a políticas públicas depois da certificação, a gente 

já tinha uma associação que a gente pensava  de ouvir ,mas uniu a comunidade , a ter 

força desse reconhecimento se auto reconhecer , como negro, como quilombola,  uma 

pessoa de direitos , ai veio facilitando, Porque a partir daí também começou essas políticas 

é que às vezes a pessoa que é contra, esse programa esse apoio da Fundação Cultural 

Palmares, mais sobre essa prioridade é prioridade, dessa reparação de direito do governo 

que vem facilitando também e além disso é muito curso . Eu nem sei, a partir daí eu nem 

sei contar quantos certificados eu tenho de curso de formação, tanto eu, como seu 

Antônio, para a gente estar se aprimorando dessas políticas e mudou muita coisa tanto da 

União, como conhecimento e fortalecimento dos movimentos sociais, como da 

comunidade e falta mais apoio da escola para preparar essas crianças e jovens nesse 

empoderamento. Mas, tá melhorando 

 Entrev:você falou na questão das dificuldades do desenraizamento da criança quando 

vem aqui para sede... voltando à questão mais estrutural, como é a assistência em relação 

a secretaria de educação com relação a escola do Barroso? 

AC: ei, é uma pessoa de gestão né, tem época que dá uma melhorada tem ano que tem, 

ano que não tem, sempre foi muito difícil, para você ter ideia ...  o planejamento quando 



 
 
 

9 
 

você conversar com professor ele vai te falar é tudo junto, no núcleo, é por núcleo, e a 

escola de lá só tem uma comunidade quilombola, eles faz pouco caso, não falam nada, 

não incentivam o trabalho do professor voltado para essa comunidade, ele faz, as vezes 

eu sempre ajudando e assim “lembra que tem que entrar com nossa questão quilombola 

trabalhar mais com nossas raízes, o que é daqui mesmo a originalidade da comunidade 

mas não por incentivo. E a secretaria aquela coisa, pelo menos eu acho que deu uma 

melhorada nos últimos anos deles deixar ter uma secretária, uma pessoa que trabalha só 

essa questão. Mas eu vejo ser um pouco limitada, a coordenadora só tem um transporte 

uma vez no ano, não sei se é por falta de interesse, mas eu vejo muito pouca.    

Entrev. No caso ...o Barroso tem próximo o Varjão que que não é quilombola, …mas tem 

Abobora... e Ronco... 

AC:Varjão, Lameiro e Bolacha que fica no meio. Abobora e Ronco que...  

Entrev. Mas tem Abóbora que é quilombola... Abóbora e Ronco, você... como é que como 

é que ver essa questão ...voltando... são comunidades quilombolas que podem estar 

discutindo essa questão do currículo da educação quilombola, não é feito esse tipo de 

interação? 

AC: Não, que sempre, desde do início, que foi criado o  Fórum permanente de educação 

escolar quilombola, teve essa ideia ter um núcleo só quilombola,  , mas nessa foi a ideia 

de discutir comunidade quilombola com comunidade quilombola, essa foi ideia de início, 

porque seria mais fácil, trabalha com quilombo e não, tem que fazer dois processos, é  

para um para outra aí ela fica usando desculpa desculpa então a gente pensava fazer um 

núcleo quem ficava mais próximo: Barroso, Ronco e Acaraí que fica mais próximo e 

Pimenteira. Tem outro cá na Baía de Camamu, facilitar quilombo com quilombo se 

dialogasse, mas não foi possível chegar, já pensou com a Leila que é a coordenadora de 

pensar nessa ideia, mas... 

Entrev. O núcleo de vocês é atendido por Travessão? 

AC; Sim, travessão, sim 

Entev.no caso como são comunidades rurais não tem essa de intercessão de conhecimento 

entre Campo e Quilombola? 

AC; deveria, acho que é do meu pouco conhecimento de educação do campo é quase bem 

parecida, eu fico observando é uma resistência tão grande dessa questão quilombola, 

porque às vezes a gente ver os comentários quando você fala “quilombo”, para o conceito 

do pensamento, do preconceito só vem assim “Candomblé”, mas a gente sabe que as 

religiões de matriz africana sofre muito com preconceito, e eu vejo quando você fala 

quilombo a primeira ideia que vem à mente é Candomblé. 

Entrev. Mas, você acha isso? 

AC: para você ter uma ideia, na minha comunidade quem passa de fora, vendedor 

ambulante, mascates, que a gente chama assim... eles não chegavam na minha casa porque 

dizia que é a casa de terreiro que, às vezes, eu gosto de usar o torso, eu gosto muito de 

plantas.Tu não foi na minha casa não, né?  Parece um terreiro e eu não sei por que eles 

tem aquilo que eu sou do candomblé, e eu não sou do candomblé. 

Eu não ligo não, para você, você está me comparando muito bem, pelo menos não é ruim. 

Aí uma vez ... passou na casa da minha sogra, minha sogra não tava, aí eu comecei a 

conversar. Pergunta para minhas irmãs, eu tenho irmã que mora fora.” Ah, aquela mulher, 

diz que bate tambor. “Não, ela é minha irmã, Não é de terreiro? Ah, quando chega, lá, pra 

mim, ela é de terreiro.Eu penso que esse é o preconceito, aí eu vejo eu penso que é e a 

maioria das coordenadoras que passou no núcleo, quase todos são evangélicas. E eu já 

discutir com uma coordenadora uma época porque ela dizia: não basta ser samba no pé 

para dizer quilombola, aí eu dizia: não é porque tenho samba no pé, é porque é um 

quilombo mesmo, aí ficou... e sempre essa resistência.  
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Agora mesmo... “Ah, Tita, eu esqueci que aqui era quilombola, vamos fazer o que para 

consciência negra. Sabia que ia fazer a festa...e agora? Já tá tudo feito, só foi apresentar 

projeto, vai ter a festa da Consciência negra, se a gente não fala, nem ia saber, embora 

simplesmente um dia que vai ter que falar ali e pronto. Não ver essa questão do quilombo, 

que essa festa tem que ser mais forte, néTem que ter aula, falando, relembrando, 

comemorando esse dia, mas para eles não, é como se fosse uma data qualquer. Eu não 

consigo entender, nunca cheguei assim de conversa, ela sempre se... 

Entrev. São comunidades próximas, né isso não... não há não há distância entre... uma 

diferença.... 

AC: não há uma diferença entre a forma de vida de uma pra outra, dá para trabalhar 

tranquilo. E até a educação do campo dá para se trabalhar pelo que eu vejo, que ela 

discute, a mesma coisa, muda algumas coisinhas assim, 

Entrev: e o fator étnico? 

 AC:  e eu vejo que eles se dedicam mais fácil quando fala na Educação do campo do que 

quando fala de Quilombo. Eles não se interessa em estudar.  

Entrev: você acredita que que o currículo do campo é feito também?  

AC: eu já vi, faz que eu vejo para algumas que posta e dentro do daquele cronograma 

pedagógico entrega para o professor, fala da educação do campo, entrega apostila falando 

algumas ideias, tirada da Educação do campo, mas nunca falando do quilombo. E às 

vezes, a Leila que é a coordenadora da secretaria manda alguma coisa para mim e ela nem 

para o professor passa e ela participa da formação que é feita aqui em Camamu que ela 

faz no geral, ela quando chega lá, não passa nada.  

Entrev. Mas a comunidade já teve um terreiro?  

AC:Já teve, mas hoje não tem. 

Entrev. Por que? 

Ac: quando a gente pesquisa, e Ana Gualberto pesquisou lá, o povo é muito tímido pra 

falar de suas histórias, do que aconteceu, porque que isso aconteceu, mas eu acho que é 

devido a muito preconceito. Teve pessoas que foram presas, morrem e não fala que tinha 

um terreiro. Teve um Roque, frequentava muito as comunidades vizinhas, aí eles 

viajavam, tinha um caruru, tinha festa que saia todo mundo, saia pra festa. Agora lá dentro 

disse que já teve há muitos anos. 

Entrev. Aí agora um templo religioso católico, tem algum templo religioso evangélico? 

AC: Graças a Deus não, se você que faz parte lá só tem duas pessoas evangélicas, que 

frequenta outra comunidade.  

Entrev. Você falou na questão das CEBS, que são as comunidades eclesiais de base... 

AC. Isso... 

Entrev: ajudaram no processo de construção da identidade local de vocês... e quais foram 

(aqui é uma pergunta) e quais as outras instituições ou não que ajudaram vocês, os outros 

grupos de ajudaram vocês nesse processo de auto reconhecimento institucional? 

AC: como as CEBS não, como quilombo não, a gente não tinha esse conceito de 

quilombola ainda não, a gente começou com as CEBS no processo religioso, como da 

Juventude da cultura que foi muito forte...agora não tinha essa ideia de quilombo. Foi no 

processo de valorização da comunidade, de organização social. Já no processo de 

quilombo foi o Koinonia e o sindicato aqui dos trabalhadores foi porque a gente conheceu. 

Quando veio essa discussão de quilombo veio uma coisa de baixo para cima, de cima para 

baixo na verdade. Foi uma época o prefeito daqui foi para Salvador, que ele se interessou 

que iria falar dessa questão, que viria mais verba para o município, essa foi a ideia e 

muitas comunidades se auto reconheceram visando essa questão sobre projeto diz que 

viria para as comunidades e para município. E ai o sindicato se interessou e disse: “a gente 

precisa ter consciência e compreensão do que é ser quilombola podemos dizer que é 
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quilombola”. Foi quando ele nos apresentou o Koinonia que é uma entidade ecumênica 

que que tem no Rio de Janeiro e a partir daí eles criaram o escritório no.. em Salvador. 

Que começou atuar na formação de conhecimento desse conceito, do que é ser 

quilombola, o que de fato contato da historia, que ai veio fortalecer, foi uma das primeiras 

entidades que aqui nos ajudou que foi o sindicato e o koinonia, que até hoje que vem nos 

ajudando, depois vem o governo do Estado, CDA e INCRA que vem fazendo esse 

processo de regularização, que é a documentação.  

Entrev: é, eu gostaria que você falasse um pouco das tradições da comunidade como é 

que vocês fazem para para isso perseverar... 

AC: embora tá muito difícil, eu digo que é o preconceito,  a vergonha, mas o samba de 

roda, as ladainha, que quando você fala em samba de roda, você lembra da ladainha, 

cultura muito antiga, era juntar um religioso cultural que era aquela ladainha para o Santos 

Lá é muito comum... Bom Jesus da Lapa, Santa Luzia e Cosme Damião, aí tinha  essa 

festa, depois da reza que era a ladainha, depende como chama e aí tinha o samba de roda 

começar com uma brincadeira de roda com criança e que virava uma festa de dois, três 

dias, e o samba lá era tão enraizado que a pessoa fazia samba pra derrubar uma mata, 

fazer roçado, pra tapar uma casa, tinha samba, tudo que você for fazer para fazer era um 

samba era festa, era festa mesmo. E hoje a gente faz ainda, a gente vai fazer agora na 

consciência negra, mas a ladainha nunca mais aconteceu, quem fazia era Leide, depois 

ela adoeceu, e as ladainhas foi se perdendo, ano passado teve um pouco, uma pessoa teve 

uma promessa daquelas fazer a festa tá se perdendo muito tempo, até por falta da pessoa 

para rezar, de um rezador que era da comunidade do Lameiro, e aí não rezou mais, virou 

evangélico. Meu pai rezava, mas não reza mais, ai tá se perdendo, alguém que queira. Eu 

até me atrevi, mas não tenho muito paciência não, com esse negócio de rezar (risos). Já o 

samba hoje quando  vai ter uma festinha, a gente faz na escola e quando tem apresentação 

mas ainda é difícil, a gente vem tentando inserido na escola pra que a gente não perca, 

porque os jovens as vezes tem vergonha quando tem apresentação na cidade, ele sente 

que os outros do colégio tá zombando e é uma questão muito difícil, o preconceito é muito 

grande ainda quando você brinca: vai sambar, ah é porque é do candomblé e isso parece 

ser uma ofensa, porque eu sou católica desde criança e sempre tive esse conceito de 

catolicismo, mas eu aprendi a respeitar muito e não vejo no candomblé, porque isso, mas 

isso que colocaram na mente da gente, que candomblé é coisa do demônio. Então, o jovem 

ainda tem muita vergonha de sambar.  Lá tem uns jovens que sambava muito e hoje sente 

vergonha de sambar. Mas, mesmo assim a gente traz na festa de São João, a gente já veio 

duas vezes para Camamu, apresentar. As crianças se identificam melhor que a juventude, 

principalmente quando vem para cidade. Quando eles estão no quarto ano, a gente faz 

grupo para sambar, quando eles crescem já não querem mais. Então, eu digo que isso é 

descontruído quando chegam aqui. 

Entrev: além do Samba tem outra outra tradição, outro fazer, outro saber, que você pode 

tá lembrando que se perdeu ou que... 

AC: a gente tinha o reisado, saia cantando de casa em casa, que isso se perdeu que era 

muito bom. Hoje a culinária sempre foi mais forte lá, a gente vê, substituindo o que era 

cultural, até o saudável pelo industrializado, que era muito forte culinária e que hoje está 

se perdendo. A pesca a caça, as moquecas de mamão, a taioba, muita gente ainda faz, mas 

visto... eu tava discutindo com uma professora vizinha que quando chegou as coisas do 

PNAE, ela: “ah, porcaria, eu já estou enjoada...” eu falei: O que é que você tá falando? 

como você mora na roça sabe a importância que tem pra achar que é porcaria? A comida 

que vem do PNAE, pra mim é uma grandeza saber que tá mudando um pouco né, que não 

é 100%, nem 50% mas, que pelo menos tá chegando, e chamar de porcaria, nunca fale 

isso nem pra suas crianças, então a gente ver que é uma cultura, além de saudável, você 
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tá valorizando o que é seu, e ver alguém chamando de porcaria, temos que descontruir, a 

gente sabe que a mídia ta aí, que vende e fala que mais gostoso é o que vem de fora, e o 

que a gente já tem dentro da comunidade. 

Entrev. Quais são os projetos que são desenvolvidos pela comunidade atualmente? 

AC:  hoje , eu digo, nós temos um projeto do Bahia produtiva, é, como eu te falei, 

começou... um mutirão no quintal para melhorar a alimentação da comunidade dali a 

gente que foi aprendendo, fazendo o curso de aprender a construir , hoje, com fé em  Deus, 

nós vamos ter  uma cozinha industrial, que a gente fez da associação, pra gente vim 

melhorar a produção, embora a gente tinha feito  cozinha fazendo, mesmo assim a gente  

trabalha vendendo para  o mercado, junto com o SASOP vender essa produção que a 

gente tem e o outro projeto que está em andamento é só o da cozinha produtiva. 

Entrev. Esse projeto do Bahia produtiva tem raízes com a comunidade? 

AC: com a comunidade que quis agregar valores como por exemplo pode falar o que a 

gente acha que o que a gente produz é porcaria, você ficou comentando dia do mesmo 

jeito aí ele fez aprender, criar receita de daquilo que ele já tem,  e ai,  isso foi crescendo 

que a gente começou a comercializar, desse comércio, sentiu a necessidade de fazer essa 

cozinha para preparar desses produtos: que é a cocada, o doce,  matéria -primas de 

produtos da produção do cacau, da farinha que é derivado da mandioca, do cupuaçu, da 

goiaba, da manga, tudo que tem que agregar valores a nossa cultura. 

Entre. Vocês têm na comunidade... 

AC: tem na comunidade, da banana, da manga, então tem a ver sim com a comunidade. 

Entrev. Me fale: qual é história da comunidade do Barroso... 

AC: na verdade a história da comunidade do Barroso é até comprida, segundo os mais 

velhos contam que há mais de 200 anos que a gente tem...eu falo assim há mais de 

duzentos anos porque até 200 são os objetos que a gente tem no museu de 200 anos, de 

até 200 anos que a gente consegue reconhecer...pelo objeto encontrado, mas com certeza 

muito mais de 200 anos. As primeiras pessoas... Foi quando surgiu que aqui foi um grande 

Centro   de escravos aqui em Camamu, aqui no Acaraí, por estar distante do mar e ai 

muita gente fugiu, quando surgiu a lei que libertou os escravos eles fugiram mata adentro 

e foram parar, na verdade, no Varjão que é próximo do Barroso. E essas pessoas lá 

começaram a povoar, formaram um quilombo, que depois descobriram, eu acho que eles 

começaram a plantar cana, café e mandioca, várias coisas  com o tempo eles descobriram 

que a terra muito boa, aquela terra do Varjão, eles produz sem usar nenhum tipo de adubo, 

porque a terra é muito boa, Descobriram que a terra era muito boa, chegando no Acaraí  

aí comprar alguma coisa que não tinha como, por exemplo a cachaça e o querosene era 

coisa que eles não sabiam fazer café e trocar por querosene e a cachaça que era feita em 

Camamu. E ai de lá foram descobrindo, ia mais gente, sempre levava mais um, né, foi 

levando e foi crescendo e os fazendeiros descobriram que a terra era boa para cacau, foi 

quando o cacau começou a crescer aqui na Bahia e tomou todas as terras de novo desse 

povo, e começou a trabalhar novamente como escravos no cacau, tanto é que se você vê 

se a gente for contar, muita gente trabalhou, perderam suas terras trabalharam de graça e 

não sabia o que é meio que na cidade comprar nada. Então, eu digo que era um trabalho 

escravo de novo, e falavam “não tinha como ter mais como escravidão”, tinha porque 

como você trabalhou tinha suas terras e perdeu para o fazendeiro. E continuou 

trabalhando sem receber nada, era trabalho escravo, mas muita gente acha que não era 

mais trabalho escravo, aí ele levavam coisas daqui de Camamu, que ele não tinham lá, 

eles trocavam, tanto é que as panelas lá eram de barro, tanto é essas pessoas perderam 

suas terras, das dívidas das vendas que abriram lá, minha sogra mesmo, a gente 

conversava, do Barroso até o Lameiro era todo deles. Oxe e por que perdeu?  Não sabe e 

hoje são fazendas, de grandes fazendeiros que tá até largada, mas ai quando foi com a 
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praga da vassoura de bruxa que as fazendas foram perdendo, eles tiveram enquanto eles 

foram perdendo suas terras, a única solução foi vim para o Barroso, que o nome Barroso 

quer dizer “Terra ruim”, não prestava para nada, aí foi a única solução que tiveram para 

eles foi vim sobre morar aqui, eles já tinham perdido as terras do Varjão. Ai foi quando 

esse povo se uniu e disse, vamos nos juntar aqui e ver no que vai dá, formou um quilombo 

ali, todos que foram expulsos, da fazendo do varjão, ai vieram para cá. Só minha sogra e 

outras pessoas que nasceram no Barroso mesmo, mas trabalhavam na fazenda lá, eles 

tinham um pedacinho lá que era também que já era da família da avó dela, aí perderam e 

vieram para o Barroso, se juntaram ali, foi onde começou também esse movimento para 

buscar uma forma de sobrevivência, que a gente achava que todo mundo ia morrer de 

fome porque não tinha mais cacau, os fazendeiros não podia pagar nem mais pra trocar 

dia, todo mundo vai morrer, tanto é que a gente diz que a vassoura de bruxa para gente 

não foi uma praga, foi uma benção porque a gente  aprendeu a trabalhar sozinho ninguém 

vai morrer não, muita gente foi embora pra Salvador, pra Camamu... eu mesma, eu era  

criança  a gente ia pescar  aquele gajezinho,  aqueles “Caranguejinho de Agua doce”, a 

gente assava, plantando (inaudível), aipim...minha mãe, quando a mulher ganhava neném 

a gente ia fazer as coisas, cuidar, eu pequeninha saia com uma trouxa de roupas com as 

mulheres, as mulheres saía, não tinha nada pra comer, dava meio-dia, já na minha casa 

sempre, que meu pai  trabalhou sempre pagou salário ,  já com a praga da vassoura de 

bruxa, que ele abandonou , a gente mesmo, eu nunca passei fome, mas a gente dividia 

com que passava, ia na casa, meio-dia não tem nada pra comer e as mulheres saía e 

deixava tomando conta das crianças, eu inventava, pegava coentro, aqueles tomatinhos 

miúdo, cozinhava e fazia uma escaldado e comia todo mundo, com aquilo eu comecei 

com 12 anos a participar da pastoral da criança e  a gente foi aprendendo , chamada de 

comida alternativa. Engraçado que eles tinha, sabia fazer, mas achava que não era coisa 

importante. E daí a gente foi aprendendo, e daí as coisas veio melhorando, 2009, 2010, 

além do conhecimento, eu vejo que teve um governo que deu oportunidade, como a gente 

era, as coisas mudou, melhorou pra você saber o que é ter uma casa, ter um móvel dentro 

de casa, isso foi em 2009, 2010 pra cá, ninguém tinha nada, era casa de taipa, ninguém ia 

para escola, era aquele negócio muito escuro, e foi ... isso durou muitos anos. 

Entrev.  São 20 famílias? 

AC: hoje 35 famílias, 35.. 

Entrev. Moram em casa de alvenaria ou ainda existente...casas precárias 

AC: ainda existe algumas de tabuas, 4 famílias, se não me engano ... a maioria é de 

alvenaria. Eu sou uma defensora do Bolsa Família tudo isso graças ao Bolsa Família 

porque veio a gente teve produto do PAA que a gente foi abraçando esses projetos e que 

deu oportunidade de casa de alvenaria, hoje nós 4 famílias de...o resto é de alvenaria. 

Entev.os antigos da comunidade participaram de algum algum movimento social?  

AC:era aqui só Sr. Antônio que era daqui do sindicato que já faz 40 anos, que ele começou 

há 40 anos também o sindicato faz 42 anos, mas o resto eu nunca ouvi falar ter participado 

de nada.  

Entrev.vocês têm um museu... 

AC.. é.. ahan 

Entrev. Um museu é um espaço pedagógico tanto para criança, como para jovem, quanto 

para adulto. Como é a questão do museu como é que ele é usada na comunidade? 

AC: esse museu é usado como um acervo histórico para guardar a história da comunidade 

você vai ter oportunidade de ir lá, conta até a história de Camamu. Se você ver pelos 

objetos que tem lá que começou tudo aqui, levando daqui para lá e hoje às vezes a gente 

recebe visita de estudantes também, que vão para pesquisar e as que não conhecem esses 

objetos antigos que passa a conhecer saber como viveu o povo antes, como era de ferro, 
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de, de barro, de alumínio, de madeira e várias outras coisas, na verdade é uma história da 

construção do país, chega lá vai ver os objetos que a gente tem. Eu sempre fui uma pessoa 

que gostei muito de história e perguntei o que era, ai eu começava a juntar, “o que é isso?” 

ah, tu me dá, pegava no lixo, jogavam. Ai eu levava para minha casa, lavava, pintava, pra 

poder tirar a tinta, chegou um tempo que o povo dizia: “menina, tua casa parece um 

museu.” Ah, eu não vou jogar fora não, isso aqui é muito bonito. E começava... E depois 

o seu António, viu eu contando essa história, ele se interessou, a esposa dele. “Essa casa 

deveria dar uma coisa muito bonita, eu gostei muito da casa”, ele doou para a comunidade, 

nessa ideia, com documento registrado em cartório pra se formar um museu. Ai eu 

comecei, as pessoas foram trazendo coisas “eu tenho isso vou trazer isso para Ana, vou 

trazer isso pra tu”, e outro, e outro, a gente quase não tem mais espaço pra botar tanta 

coisa, até de Camamu, teve gente que levou coisa pra lá. Deve ter uns três objetos, um foi 

os estudantes que levou e gostou, uma avó ia jogar coisa no mato, que foi fita de cassete, 

tem televisão, ai foi trazendo e foi botando lá´. 

Entrev. As peças é... você colaborou com a ideia.  

AC: isso. 

Entrev.A comunidade abraçou? 

AC; abraçou, hoje todo mundo que tem o maior carinho. 

Entrev. Doaram peças? 

Ac; Doaram, todo mundo, tudo que tem lá, muitos foram pra o lixo pegar. Ah, eu tinha 

tal coisa, eu joguei no mato, eu não sabia. Hoje não, tudo que eles tem antigo, quer mandar 

pra lá. Aí todo mundo que tem, manda. 

Entrev.Qual é a relação do museu com a escola? 

AC: é um espaço, como você falou, pedagógico a gente leva as Crianças, visita. 

Entrev. Ele também adiciona na escola? 

AC: mesmo porque as crianças de lá, vai sempre lá, tem criança quando eu ver eu passar, 

as crianças que moram perto, vai tudo comigo, elas sabem. Tinha um vizinho lá, que agora 

tá na Barra, ele sabe contar tudo, de quem é, de quem não é, eles participam. Os de fora 

que mora nas comunidades vizinhas que a gente leva. 

Entrev. Bem depois de toda essa história bonita de vocês, eu queria, assim de ter ouvido 

né. Eu queria que você falasse o que é ser quilombola?  

AC: ser quilombola pra mim é muito bom. E dentro do conhecimento, que eu me sinto 

parte de uma construção, embora a gente vê que as vezes quando o povo fala em 

Quilombo, lembra escravo também, que é só falar em consciência negra é escravo, a gente 

é uma história triste por saber que fomos escravizados, mas que ao  mesmo tempo a gente 

se torna parte de uma construção, eu digo resistência, na história dos nossos antepassados, 

de como eles chegaram aqui no Brasil, como negro, como bicho,   e  que hoje você resistir 

é grandioso, ser resistência, eu sempre falo eu sou resistência , é porque a gente tá levando 

história de um povo que sofreu, que trabalhou que construiu um país e hoje a gente tem 

coragem de contar história e quem te deve continuar lutando e resistência para mim é 

resistência, isso é ser quilombola. Eu conversando com os meninos que tudo que você vê 

existe no Brasil foi construído pelo saber de um povo, se é na culinária, se é na arte de 

dançar, até na moda, se você vê tá ali. Porque foi uma sabedoria que a gente resistiu, eu 

lembro, eu sempre falo, que foi uma frase de Jorge Aragão: que no negro usou o 

sofrimento em arte”, usou o que era de pior, hoje você ver, a feijoada, o acarajé, falando 

em culinária só lembra disso, sobre isso mas você não sabe o que foi que é o resto que a 

gente pega o que é o resto da galinha, que é resto do porco, que era dado aos cachorros, 

ele transformou em uma feijoada que é famosa no Brasil, não sabe mais nem o que comer, 

os outros comia trigo, feijão que vinha de fora, fritava e transformou no acarajé, é demais, 

é resistência, você saber quando você ver a história disso aqui, era tido como não prestava, 
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tem hora que eu me revolto, ao escutar dizer que o que a gente produz o que é nossa raiz 

é porcaria. Que foi que me disseram sempre e a gente repete. É muito bom ser 

quilombola.eu tenho muito orgulho disso. 

 Entrev. Eu queria agradecer a você pela disponibilidade da da fala e da memória e que a 

gente possa contribuir com essas reflexões. 

AC: eu gosto de contribuir porque vocês como pesquisador ajuda a registrar o que é vezes 

a gente não pode, a gente não tem tempo, mas a gente não tem condições também. Porque 

quando eu recebi o documentário de Flávia eu achei muito bom que a gente fosse parar 

aqui hoje não faz isso acho que contribui também para que a gente registre um pouco da 

história do nosso povo, que a gente deixa passar despercebido, pra mim é muito bom eu 

tenho prazer em colaborar. 

 Entrev. Obrigada. 

 

 

ANTONIO CORREIA DOS SANTOS 

 

Antônio Correia dos Santos- atual presidente da associação quilombola do Barroso, 

agricultor, aposentado, tem 72 anos de idade. Seu relato trata sobre sua vinda para 

Camamu, anos atrás, seu casamento feliz e duradouro e seu orgulho em ser quilombola. 

 

 

Entrev. , Hoje são 12 de dezembro de 2018, nós estamos aqui na comunidade do Barroso 

com senhor Antônio ... 

A: Antônio Correia dos Santos  

Entrev:Sr. António Correia que vai nos dedicar um pouco de seu tempo a falar sobre a 

comunidade do Barroso, Bom dia Seu João....seu Antônio. Há quanto tempo o senhor 

mora na comunidade do Barroso? 

A:olha tem 46 anos.  

Entrev: que o Sr. mora aqui, o Sr.  nasceu aonde? 

A: olha eu nasci no município de Marau, mais eu vim pequeno para o município de 

Camamu, (inaudível) na faixa de uns 9 anos de idade E aí me dediquei a minha vida 

naquele tempo que filho de trabalhador rural ele não tinha oportunidade de estudar, mas 

eu toda vida desde pequeno sempre fui uma pessoa assim muito ativa e tal inteligente, 

toda vida eu gostei de trabalhar. Ai minha vida sempre em fazenda, em firma, empresa 

principalmente nas grandes fazendas de cacau e ai com a idade de uns 26 anos, então eu 

vim aqui pra essa região do Barroso e aqui estabelecidos. 

Entrev: mas, o Sr. morava em Camamu? 

A: não senhora, eu morava em Camamu você vive andando pelo mundo aonde eu achava 

trabalho... 

Entrev: dentro de Camamu? 

A: dentro de Camamu, no município de Camamu, na região de Camamu Bahia, eu ia, 

depois eu vim para aqui para esta propriedade... 

Entrev: o Sr. tinha quantos anos? 

A: eu tinha 26 anos quando eu vir para cá tinha 26 anos, hoje estou completando 72... 

Entrev: ah, parabéns! 

A: (risos)é se senhora, hoje né completando 72 anos, hoje quando eu cheguei aqui por 

exemplo já tinha muita tradição. O pessoal, por exemplo, aqui tinha era muita festa, aqui 

tinha muitos sambadores, que sambavam, homens e mulheres, isso aqui tinha muita 
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tradição. Quando chegava assim, período de fim de ano, festa junina, isso aqui se tinha 

muita grande a tradição, quebra pote, a que tinha muito um período de festa natalina, nos 

Reis, aqui tinha terno de reis, o pessoal fazia terno de reis aqui na região muito muito 

divertida, um divertimento muito grande, tinha quebra pote, pau-de-sebo tudo isso era era 

tradição aqui, o pessoal gostava muito de festejar aqui. 

Entrev: mas o que é que assim atraiu o senhor para a região do Barroso? 

A:o que me atraiu aqui para região do Barroso foi o seguinte, eu vivia de salário, 

assalariado, então que me atraiu aqui foi o seguinte foi a proprietária daqui Rosalina 

Docilio, ela era viúva, E aí eu chegando aqui, trabalhar vim para trabalhar e trabalho foi 

este até hoje, casei com ela. 

Entrev: ela era daqui? 

A: ela era daqui, nasceu e se criou aqui, nessa propriedade, nasceu e se criou aqui ela hoje 

está com 83 anos caminhando para 84 é por isso que ela hoje não vive aqui, devido à 

saúde dela e há muito tempo ela vive doente e tal. E a Sra. sabe que na cidade, o recurso 

mas eu vivo aqui graças a Deus Então vem trabalhando há muitos anos a gente consiga 

fazer alguma própria alguma coisa Graças a Deus que hoje a gente sobrevive desta 

propriedade conseguimos ampliar, então na cultura do cacau do Cravo e, a exemplo, eu 

vivo aqui depois  veio o  movimento, o movimento  quilombola,  aqui como era uma 

região que todos os aspectos tem características como foi uma região de trabalho escravo 

que aqui próximo daqui, ainda encontra o sinal, mesmo com toda devastação hoje que tá 

existindo aqui na na região, mas se encontra sinal de tanques antigos, tanques enormes 

grande aqui mesmo próximo daqui tem um lugar para o nome As Pedras que tem muito 

muito enorme ,então foi feito pela pela escravidão. Mais próximo aqui na região, numas 

matas de José Freitas, então também tem tanque enorme, só que agora arrombaram o 

pessoal abriram o tanque para pescar, para caçar pra quando as paca cair dentro do outro 

viu então tem facilidade de matar. Então, o que foi que aconteceu para o movimento e aí 

a gente se dedicou então fundamos uma Associação, a Associação quilombola do 

Barroso. Hoje nós estamos aqui com vinte e tantas famílias, que moram dentro do 

território do Barroso, então já teve a demarcação, por exemplo, estamos esperando 

receber o título, o título do CDA não saiu ainda, mas tá próximo. Vai sair e sempre a 

gente vem dando continuidade ao movimento, a Anacelia mesmo que é muito engajada 

no movimento, ela gosta de fazer uma festinha e tudo vem muitas comunidades de fora, 

então nós somos muito disputado aqui pessoas que tem vindo do exterior para aqui ,então 

da Alemanha, da da da Espanha , então pessoas fazendo visita daqui da Inglaterra, 

tradicional de atenção a tradição hoje é uma comunidade conhecida tanto aqui no  Brasil 

e como fora como fora do Brasil. Então, por exemplo, gente é eu me sinto muito feliz 

aqui que é daqui que eu vivo, é daqui que eu tiro meu sustento para minha minha família, 

inclusive por exemplo, ainda  colaboro muito com a vizinhança em termos de estrutura, 

de estufa, com   tudo, então eu socorro  aos companheiros nessa situação. 

Entrev: quais as dificuldades que o Sr. encontra morar na comunidade?  

A:a maior dificuldade que nós temos aqui a estrada. O maior problema porque é o 

seguinte nosso acesso daqui para o Orojó pra pista são 11 Km. A senhora viu hoje, não é 

fácil para se chegar até aqui, quando cai uma pessoa doente aqui é o maior problema, 

maior problema, se não tiver tem que sair se for de noite tem que sair correndo aí para ir 

ver alguém que tem carro a felicidade que vizinho aqui tudo tem carro já tem acontecido 

alguns problemas e eles vão dar socorro, por isso é um grande sacrifício. Também outro 

sacrifício aqui é a água, o que tem aqui um projeto da CERB, só que esse projeto a gente 

dá muito problema em acontecendo agora mesmo já tem uns três meses que nós não, não 

cai uma gota de água porque deu problema na bomba ficou ao caso da prefeitura, a 

prefeita diz aqui vai resolver esse problema e até hoje. Outro problema que nós 
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enfrentamos aqui, apesar que eu não tenho filho que estuda, não tem nenhum parente aqui 

que estuda, mas às vezes a vizinhança tudo tem filho, que sair daqui para ir para Camamu 

Travessão , isso é um  grande problema é uma grande dificuldade, porque quando chega 

o período  da chuva sai daqui viajar pela parte da tarde e quando eu chegam aí é de noite 

aquele socorro e eles perdem muita aula por falta de transporte, devido a própria estrada, 

isso é uma grande dificuldade que nós enfrentamos.  

Entrev: o Sr. tem filhos? 

A: eu tenho, mas não aqui. 

Entrev, tem quantos filhos? 

A: eu só tenho uma filha e dois de criação. 

Entrev: como... o Sr. já falou das tradições, de terno de reis, de quebra pote, mas como é 

viver na comunidade do Barroso? 

A:não... a gente vive aqui, graças a Deus, nós não temos, nós mesmo que pertence ao 

quilombo, nós não temos divergências, então, vive todo mundo na paz, não tem aquela 

grande desavenças que nem Às vezes tem em outras região aqui dentro do Barroso, da 

comunidade que pertence o território. 

Entrev: O Sr. falou de algumas tradições, então quais são as raízes culturais marcantes da 

Comunidade do Barroso? 

A: hoje é o seguinte essas tradições, que a senhora será sabe que o tempo vai passando e 

aquelas pessoas mais velhas vão morrendo aí os novos muitas vezes não querem dar 

continuidade já pensa, já tem o hoje, tá muito focado pra tecnologia, essas coisas e 

naquele tempo. Então, não tinha nada disso, o pessoal era focado dentro dessa brincadeira, 

então tem alguma tradiçãozinha quando chega o mês de junho e tal aí sempre tem alguma 

brincadeira e tal. Ana nunca deixa de fazer uma brincadeirazinha no mês de junho, mas 

não tem mais aquela frequência que tinha viu alguém? Ainda tem o quebra pote assim 

alguma coisa que ela mais gosta de fazer... 

Entrev: o samba? 

A: o samba ela gosta de fazer e tal, ela e Maria Leite, só que Maria Leite agora tá doente 

teve problema de derrame aí ela já não tem mais condições fazer essas coisas. 

Entrev: vocês tem uma igreja, né? 

A: tem sim, aqui tem uma igreja católica, de 15 em 15 dias, tem missa. Todo dia de manhã 

então tem a comunidade tem um encontro na igreja e tal tem palestra, tudo. 

Entrev: E qual é o mês de comemoração do Padroeiro? 

A: Aqui é o mês de maio, é o divino Espírito Santo, agora todo, todos quinze dias têm 

missa, sempre a comunidade muito, tem um apelo muito grande pela pela fé, pela religião. 

Entrev: o que mais comove, deixa saudades ao lembrar da Comunidade? 

A: por exemplo, o que deixa assim saudades, é aquelas convivências com os 

companheiros, é uma coisa como, muito que comove a gente, as vezes eu penso em sair 

daqui, mas por exemplo, eu digo se eu sair já é um a menos. Ai quando eu falo em sair, 

os companheiros falam “rapaz você não pode sair não, vocês é dos que mais incentivam 

ajuda incentivar a comunidade”, então tudo, esses aí então já é, já vai perdendo mais um 

companheiro, vai perdendo mais a influência. 

 Entrev: Qual é a história da comunidade do Barroso? 

A: a exemplo história da comunidade do Barroso, essa história que nós temos, só 

pensando no nosso desenvolvimento, é isso que me apega aqui, e outros companheiros 

também daqui, o que a gente pensa no nosso sonho nosso sonho ainda em mesma 

comunidade do Barroso com outro desenvolvimento, por exemplo, apesar da dificuldade 

que a gente vê aí, hoje dos nossos governante, mas a gente acredita ainda nessa história 

ainda aqui, lá um dia eles vai ter alguma algum respaldo para a gente. 
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Entrev: como é que o senhor Conta essa história do passado, do tempo passado para os 

jovens. As crianças? 

 A: a tradição do passado era a mandioca, era muita farinha que se fazia aqui nessa região 

eu mesmo já fiz muita farinha, plantei mandioca, por exemplo, Então, essas culturas que 

nós estamos tendo hoje, cacau, cravo, essas coisas isso veio muito depois. A tradição 

daqui era as mulheres, tinha mulheres que fazia muita panela de barro, até aqueles 

(inaudível) de barro para casa de farinha fazia, tinha olaria que faziam telha também aí 

no Varjão. A cultura da mandioca aqui já teve muita cana para virar rapadura, Então 

muitos que não tinha condições de comprar açúcar e o açúcar era era rapadura era a cana, 

café também aqui já teve muito café já foi o forte. Hoje já não tem mais depois da cultura 

do cacau e do cravo, E aí os mais velhos foram morrendo e os mais novos então foi 

perdendo essa influência, mas a panela de barro aqui era tradição tinha muitas mulheres 

que sabia fazer panelas, mulheres e homens e tudo, tinha para fazer para fazer as panelas. 

Entrev: os seus familiares antepassados participavam de algum movimento social? 

A: era o movimento que eles participavam naquele tempo... é isso que eu já falei para 

senhora, as festas, os santos, era muita gente saia daqui quando era no período de festa 

religiosa em Camamu na festa de São Benedito, Nossa senhora Assunção, Senhor do 

Bonfim naquele tempo saía muita gente para daqui para ir para cidade, para festas 

religiosas da festas, quando terminava estavam de volta, então para atividade deles. 

Entrev: mas, enquanto Associação antes de ... essa união, o Sr. disse que são pessoas 

muito Unidas, antes da Comunidade ser quilombola, a Associação já existia? 

A: já sim senhora. Inclusive a Comunidade Católica daqui tem mais de 20 anos mande 

Associação já existia Comunidade Católica que todo mundo se reunia era assim não temos 

a mente uma associação Só que os assuntos que era discutido Só era somente o assunto 

da da religião era somente assunto da religião. 

Entrev: e os assuntos da comunidade como era feito as demandas ao poder público? 

A: as demandas, por exemplo,  juntava duas a três pessoas dizia: vamos lá conversar com 

o prefeito a situação pra ver se tem algum melhoramento” era o que se falava era estrada 

é o que se falava na estrada ,da escola aquele tempo que não tinha escola, já ...mesmo 

sem ter  associação já se batalhava que viesse uma escola para que os meninos, os filhos 

das pessoas que mora aqui que vai se pudesse estudar e as escolas daqui foi criada antes 

das associações, então, iniciativa mesmo daquelas pessoas alguém que que pensava que 

dizer: como é que vai ficar esses meninos? eu já fiquei sem estudar não tive condições de 

estudar os meninos sem aprender, nada vai ficar igualmente  a mim ?aí não tem que 

conversar tem que ir alguém lá conversar com o prefeito para resolver essa situação. De 

fato, E aí ia Naquele tempo era Zezito, depois Milton, ia sair as pessoas daqui para ir 

conversar com eles para arranjar alguém para ensinar e a prefeitura pagar, era tanto que 

começou aqui não tinha escola, Então as pessoas pediam a casa, a sala pra professora 

ensinar. 

 Entrev:você veio para cá com quantos anos? 

A:eu vim com 26 anos, pra Camamu com 08 anos.  

Entrev: pra Camamu com 08... e não teve acesso à escola? 

A:  não tive acesso à escola não senhora, eu aprendi a assinar meu nome, assim saia para 

trabalhar, saia com a cartilha, aonde eu encontrava alguém que soubesse ler eu pedia para 

me ensinar e tal, para eu conhecer as letras. Eu fazia questão de conhecer as letras, ai as 

pessoas dizia essa daqui é A e tal e aí e com aquilo eu fui, então me desenvolvendo, que 

eu aprendi assinar meu nome. 

Entrev: e o senhor tem leitura? 

A: A minha leitura, por exemplo é pouca, agora... 

Entrev. Conseguiu ler e saber escrever. 
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A: para ler eu leio até melhor do que escrever viu. Eu escrevo ruim, agora para ler eu leio 

muito bem, para mim que é prova que a senhora tá vendo aí, essa quantidade de livros aí, 

não tenho dificuldade, não leio pra ficar gaguejando, pelejando para anunciar palavras 

não.  

Entrev: o interesse em ter feito a biblioteca particular veio de que época? 

A: eu sou muito chegado na história, as notícias, minha senhora, eu tô aqui, mas eu dou 

conta do que se passa com se passa no mundo,  sou muito chegado a história e eu lia muito 

livro de história que tinha aqui naquele tempo, hoje não, a gente não encontra mais livro 

pra comprar,  e aí eu comprava muito livro de história, não tem nenhum emprestado, 

porque  lá mesmo levava fim e aí aqui me trouxe assim aquela dedicação a leitura,  a ler 

conhecer assim as informações, que foi que aconteceu no passado? saber como era o 

passado? e a gente se encontra isso nos livros de história. Revistas, gosto muito tenho 

muitas revistas de história foi isso que me incentivou a leitura. 

Entrev: o senhor foi um dos primeiros a organizar o movimento quilombola, de onde veio 

esse interesse? 

A: foi sim senhora, fui o primeiro, esse interesse veio, eu venho encontrando algumas 

história sobre a história de Camamu, dos negros, dos escravos que teve em Camamu, 

desse movimento e analisando aspectos da região pelo que se a gente pelas marcas que 

tem na na região, então, em alguns livros eu tenho aí, contando a história de quilombo, 

veio contando a história de que modo essas coisas tudo, isso aí me veio na ideia me veio 

aquele incentivo. 

Entrev: O que é ser Quilombo para o senhor? 

A: é o seguinte: a gente valorizar os nossos antepassados que fugiu.  Quando eles fugiam, 

procurar lugar para se refugiar e ali foi reformada a resistência, criava aquela aquela 

resistência muitos deles era morto lá ,outros dias levaram a força ,de volta para para 

senzala, então por exemplo, que o que me motivou isto é nós criar uma resistência para 

ver se os poderes públicos que se  fizer uma resistência frente aos poderes, se nós ficar de 

cá com o braço cruzado esperando que ele venha fazer alguma coisa, eles não vem, pra 

fazer alguma quiser uma coisa que nós tem, nós vai cobrar, nós tem a resistência da 

presidência daquilo e resistir que, muitas vezes a gente, chega lá uma palavra de não ,mas 

aí é o seguinte a gente não pode esmorecer gente tem que criar resistência que tem que 

resistir .E aí por exemplo, tem um dizer: de de que um grupo unido, jamais será vencido. 

O que me leva a esse incentivo a esta luta. 

Entrev: Como é ser quilombola do Barroso? 

A:quilombola do Barroso é aquilo que já falei pra senhora, uma comunidade que luta pelo 

seu objetivo, ela vem lutando, sofrendo, as vezes, até preconceito, muito achocalho, a 

gente não vive de ser arrependido de ser quilombola não senhora, as vezes,... você pode  

Entrev: o senhor pode citar preconceito como assim? 

A: o preconceito é o seguinte, que existe aqui na nossa região que diz que isso é coisa do 

diabo. 

Entrev: é? 

A: é, sim senhora. E a senhora sabe que o movimento quilombola é ligado ao terreiro de 

candomblé essas coisas e tem gente que acha que essas coisas é coisa do demônio dá é 

coisa do diabo. 

Entrev: e aqui tinha terreiro? 

A:próximo daqui já teve, hoje não tem mais.  Aqui aqui mesmo no Machado, não tem 

muito tempo que morreu uma mulher que ela curandeira. Esqueci o nome dela agora, me 

fugiu, não tem muito tempo...Crisalda. Aqui próximo, nas Aboboras, que não tá distante 

daqui também tinha uma, que já morreu há muito tempo, antigamente aqui tinha muito 
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candomblezeiro nessa região, Hoje não tem mais. Hoje aonde tem uma aqui de lá perto 

da pista Dona Marlene lá na Serra. 

Entrev: o Sr. acha que ligar o movimento quilombola a questão da religião do Candomblé 

é um preconceito? 

A:pra muita gente ainda é. 

Entrev. Como o Sr. explica isso para as pessoas? 

A: não é pra existir preconceito, porque por exemplo, todas as religiões tem o seu valor, 

tem sua história todas elas tem valor não tem nenhuma que não tem seu valor, o 

evangélico tem um grande valor, o católico  ele tem um grande valor,  candomblé,  budista 

aí tudo isso tem tem a Maçonaria todo mundo tem, todo mundo , são histórias e essa 

história nossa, é a história do nossos antepassados os africanos na África, por exemplo, 

esse movimento é muito grande na África, mas infelizmente  no Brasil existe algumas 

religiões que ainda existe esse preconceito. 

Entrev: como o senhor passa para seus netos seus filhos o que aprendeu com os seus pais 

e avós sobre? 

A: a gente conversa, explica para eles filha de meu filho adotivo para jornalista Rio de 

Janeiro como fazer um comentário, comigo e avó. Então como era tradição? que ela disse 

que quer que ia fazer um arquivo que é deixar esse arquivo para quando, por exemplo não 

perder essa história, gravou tudo e tal e aí ela disse que vai deixar aquilo lá nos arquivos 

dela. 

Entrev: eu queria agradecer o senhor pelo pela disponibilidade. 

A: estou aqui a disposição qualquer informação, a gente foge assim a memória com o 

passar do tempo não quer sair, esquece de muita coisa. 

Entrev: e agradecer a sua disponibilidade de estar conversando, obrigado. 

 

COSMIANA BISPO DA CONCEIÇÃO 

 

Cosmiana Bispo da Conceição- liderança feminina, mãe de três meninos que estudam na 

escola da comunidade em que ela trabalha como auxiliar de serviços. Em seu depoimento, 

fala sobre a questão da mulher na sociedade e um pouco da história da comunidade em 

que a adotou. 

 

Então, hoje são 22 de novembro de 2018 e nós estamos aqui com uma das lideranças da 

comunidade do Barroso que faz parte da associação quilombola do Barroso, Cosmiana. 

CS: Olá, eu me chamo Cosmiana Bispo da Conceição sou moradora aqui da comunidade 

do Barroso há 13 anos, tenho 27 anos filhos, sou casada, no caso união estável e sou 

secretaria da associação, já por dois mandatos. 

Entrev. Quais são as suas atividades é....desenvolvidas na comunidade? 

CS: no caso, é participo do mulheres aqui da comunidade, sou secretária da associação, 

faço as atas, sou responsável por fazer as atas da associação... é nós... junto com grupo de 

mulheres nas fabricamos alguns doces, outros produtos também, estamos em teste como 

os derivados do aipim, a massa da lasanha de aipim, ao invés de farinha de trigo, está em 

teste. O macarrão de aipim, ao invés de farinha de trigo e pimenta conserva. Também a 

gente tem um grupo de... o grupo mesmo grupo de mulheres que participo que o samba 

também, agentes ama também tem um grupo do fundo rotativo também eu sou uma das 

lideranças do fundo rotativo. 

Entrev. Você trabalha na escola da Comunidade é.... daqui do Barroso: qual a sua função 

e como é trabalhar na escola? 
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CS:  bem é....a minha função aqui na escola é auxiliar de serviços gerais. É... eu limpo, 

eu cozinho,eu lavo e para mim trabalhar na escola é uma realização, porque é como se 

fosse para mim é uma terapia, porque desde do ano  passado e no caso é o meu sonho 

sempre voltar a estudar quando eu voltei para estudar não 2016 minha vontade dele no 

caso estudar para poder ter um trabalho, mas  era muita dificuldade em um ano passado 

eu tive oportunidade de lecionar no Mais Educação, passando pelo momento difícil que 

eu estava depressão e me ajudou, eu achei que, que trabalhar na escola poderia tumultuar, 

mas não, me ajudou a sair daquele momento difícil. Então, esse ano havia oportunidade 

de fazer com que também, porque eu me sentia inútil em casa e aí eu só me sinto útil se 

em tiver movimento e trabalhar na escola para mim significa isso, essa libertação, no caso 

para me sentir liberta com liberdade, de eu ter autonomia, de poder fazer minhas coisas. 

Eu não consigo eu ver alguma coisa para mim como fazer e eu não ter como fazer, e eu 

trabalhando na escola ainda essas oportunidades como fazer com que eu me sinta útil os 

meus meus projetos, como também me sentir, não sei ... como pessoa mesmo, como servir 

mesmo, não ficar só ali pensando, sem poder fazer nada. 

Entrev. Seus filhos estudam aqui? 

CS: meus filhos estudam aqui na escola e até aqui para mim fazer que nem eu é... para 

mim é uma escola maravilhosa. 

Entrev. São quantos filhos você tem? 

CS: eu tenho três filhos estão todos os três aqui. 

Entrev. Qual sua relação com a comunidade em termos de... você nasceu aqui...você veio 

para cá?  

CS: Não, não eu... eu nasci na Acaraí, vim bem pequena para o Orojó e depois quando 

me tornei... nem mulher não... na verdade adolescente eu tinha 12 anos e aí comecei... Eu 

namorei um rapaz... E aí eu fugir de casa e com cinco meses não deu certo, eu vim para 

aqui. E aí aqui eu conheci um primo meu e daqui fiquei logo porque eu tinha vergonha 

de voltar para casa porque eu tinha fugido uma vez de casa eu tive que com vergonha 

casa e quando cheguei aqui quer vir conhecer minha tia eu ver oportunidade de não voltar 

para casa, porque eu tinha vergonha de olhar mainha, já que eu tinha decepcionada ela. 

Aí eu... desde, então moro aqui, tem 13 anos aqui. 

Entrev. Quais são as responsabilidades de ser uma das lideranças de mulheres do Barroso? 

CS: responsabilidade, uma das responsabilidades maior do que eu acho né a gente tem 

que compreender o que as mulheres representa, tem muitas vezes antigamente mesmo 

tempo de eu menor, sempre uma pessoa madura no caso e outros aspectos participei da 

igreja e eu tinha aquele amadurecimento por um lado, mas por outro eu era ingênua. Eu 

achava que uma mulher apanhava porque ela queria. Eu, quando era menor via conversar 

com sobre fulana, fulana apanhou apanhou porque quis aqui e eu vi a muito isso Então 

hoje começa o grupo que a gente participa a gente aprende muito que a gente tem que 

compreender né tem que compreender a mulher me informe pelo mais que a gente luta a 

gente é vítima de certas situações tem até medo de falar, tem vergonha de falar. Então, 

não precisa a pessoa falar, tem que notar que precisa aquela pessoa falar que tem que 

matar outra a outra responsável das crianças tava assim que eu tinha responsabilidade Só 

com meu filho dentro de casa meu irmão, mas hoje em dia eu percebo que a gente tem 

que a gente é uma família comunidade senhora também ela que não tava proteja todas as 

crianças, todos os jovens da comunidade, todas as mulheres, buscar uma forma de todos 

viver de uma forma humanitária e não pensar em si próprio, eu acho uma grande 

responsabilidade na comunidade, de uma liderança e buscar uma vida melhor para todos. 

Entrev. Você já falou dos tipos de atividades desenvolvidas. Quase as dificuldades que a 

comunidade percebe e enfrenta enfrenta em termos de acesso aos serviços sociais 

públicos? 
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CS: tipo? 

Entrev.que mais as dificuldades da comunidade nos serviços sociais públicos que mais 

vocês têm dificuldade em acessar os serviços... 

CS: tipo saúde... 

Entrev. Isso. 

CS:eu acredito que na comunidade e em todas, a zona rural toda tem essa dificuldade de 

acessar esses serviços sociais porque na saúde principalmente hoje é um dos aspectos...no 

Orojó, quando a gente chega no posto mais próximo na hora não chega na hora vai pegar 

uma ficha acabou .... ou só dá para uma pessoa passar, porque a gente tem que sair daqui 

chegar no (inaudível) é muito grande e aí quando eu chegar a gente ir para lá pegar uma 

ficha levar duas pessoas doente tem que voltar para trás sem atender é muito difícil e 

ainda na saúde.... na saúde Odontológica é muito difícil. O que é que tem várias pessoas 

que precisa de dentista não tem como acessar esse tipo de serviço social um dos serviços 

que mais funciona é a vacinação ainda porque a enfermeira procura amizade com 

professor e o professor também tá sempre aberto e aí dá essa informação. Ela passa a 

informação que dia vai ser a vacina ele passa para a comunidade. Porque nós não temos 

agente de saúde, então tá muito difícil quando a pessoa cai doente, até porque transporte 

quando você estiver doente aqui tem que pagar um frete de r$ 100, 200 reais, a não ser 

que as pessoas, como agora a gente já se sente família aí ameniza mas, antigamente era 

pior ainda e hoje a dificuldade é essa aí. 

Entrev. o que que mudou você tá aqui algum tempinho já... sente na Comunidade, o que 

é que mudou a vida da comunidade do Barroso após a certificação dela em 2008? mudou 

não mudou? 

CS: mudou e não mudou, tem uns pontos positivos e tem que mudar porque no caso, a 

gente criou mais autonomia é uma forma de se divertir que essa certificação vai trazer 

para a gente, o que é nosso, o que é que entendimento do que é ser quilombola, do que é 

ser uma comunidade certificada, uma  comunidade protegida, em outros pontos é porque 

a lei muitas vezes ela não cumpre o que ela fala, aí a gente toma um lado se sente protegido 

por outro se sente ameaçado, como por exemplo, o terreno da casa de farinha que já era 

para ter sido resolvida há muito tempo que é um terreno a gente quer construir nossa 

cozinha comunitária e a gente tinha um desejo de fazer uma horta comunitária, tinha não!, 

ainda tem, desejo de fazer uma horta comunitária coletiva e a gente não tem como fazer 

isso até porque a lei que diz proteger ela não está falando com as suas promessas vencidas 

tem pontos negativos e pontos positivos. 

Entre. O que que a comunidade tem feito para preservar suas tradições, costumes e 

valores? 

CS: tipo? 

Entrev. Festas tradicionais e pode falar de festas... Quais são as festas tradicionais daqui 

os festejos e como é que ela tá ela consegue consegue fazer para preservar para manter? 

CS: No caso tem um samba como já falei né que é uma tradição, porém nos últimos 

tempos por falta de algumas mulheres companheiras do grupo, umas tá doente, 

outras...uma faleceu também,  aí desanimou um pouco, o grupo tá um pouco que meio 

desestabilizado assim. Não sei saber ainda porque tínhamos uns ensaios sempre, tínhamos  

de noite  que a gente sambava, chamava a gente de fora e aí nunca mais a gente fez isso 

devido algumas companheiras tá  com essas necessidades ,mas mesmo assim ainda tem 

noção...tem o mutirão dos homens, aqui né... aqui também que sempre tem o aniversário 

do Mutirão, tem o nosso almoço, que todo final de ano nós vamos amiga secreta, o nosso 

almoço, temos também junto com o grupo das mulheres nós temos aniversário de todas 

todas as mulheres comemorando e responde né de aniversário naquele mês ajuda a todas 

aí daquele presente, lembrança. Fora isso tem também as nossas culturas, as nossas como 
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tipo ontoontem foi Dia da Consciência porquê da consciência negra do Samba antes do 

dia 20 mas aí agora a gente comemorou junto com a escola essa semana. Envolveu junto 

o samba na escola e fez aquela comemoração para não passar em branco 

Entrev. Quantas mulheres participam do movimento aqui? 

CS:  são doze mulheres, mas como eu falei algumas nesse momento tão doente. Não pode 

sentar, (inaudível) ai tá um pouco desequilibrado.  

Entre. Qual é a história da comunidade do Barroso, você contando a história do Barroso? 

CS: Meu Deus, isso que tá me pegando...Eu também eu não sei assim contando do Pé da 

Letra porque eu vou falta de muitas vezes até que é desleixo né. Ainda não parei ainda 

para até...Ana porque ela falou até que ia fazer o quê que eu gosto de escrever aí ela ia 

contar para me inscrever, mas eu sei que o Barroso tem mais de 100 anos, praticamente 

200 anos de idade e sei também que essa comunidade aqui ela foi criada através dos 

pequenos produtores, ou seja, aquelas pessoas que eram empregadas dos grandes 

fazendeiros que vinham para trabalhar com eles.  Era pago através, de tipo, assim eles 

trabalhavam ganhava comida em troca, não era o pagamento dele.  E ai quando veio a 

vassoura de bruxa trabalhadores receberam um pedaço de terra aqui nesse lado, porque 

Barroso significava uma terra ruim, era um Barroso muito então os grandes fazendeiros 

não tinha interesse nessa terra era conhecido não dava cacau, não prestava, e aí foi dado 

em pagamento parece as pessoas. Só que essas pessoas por não ter uma outra não tem 

outra alternativa elas investiram nesse barro ruim e esse barro ruim produz hoje, cravo, 

cacau, guaraná todo fruto que a gente planta dá e hoje, graças a Deus, a gente é o que eu 

sei um pouquinho contato aonde que eu gravei assim de algumas conversas. 

Entrev. E quem mais conta essas conversas aqui?  

CS:aqui essa essa conversa mesmo tá na ponta da língua de uma pessoa (risos) de Ana 

Célia, a Presidente Associação. Ela sabe contar mesmo tudo, sem tirar... 

 Entrev. Os mais velhos contam? 

CS: contam também. Os mais velhos contam as tradições de antigamente que era a festa 

de vizinho à casa do outro e ai dançava e brincava até o amanhecer. E aí hoje quase que 

não tem essas coisas. Eles contam tudo como foi, inclusive, meu sogro é uma dessas 

pessoas que ganhou até aqui a terra do barro ruim e que produziu, que hoje os filhos mora 

dentro continuou o trabalho dele. 

Entrev.Esses mais velhos da Comunidade participavam já de algum movimento social.. 

como é que eles contam essa construção de seu movimento de mulheres ou de homens 

eles já tinham? 

CS: na verdade... eu vou dizer uma coisa eu acredito que só a igreja mesmo assim igreja 

começou a partir do momento que a (inaudível) e Ana Célia veio morar aqui começaram 

a criar esse grupo de religião que antigamente eles iam para um outro lugar que é chamado 

de Pimenteira. E aí só eu acho que movimento deles era a igreja. 

Entrev: na Igreja Católica? 

CS: na igreja católica. 

Entrev. Para você o que é ser quilombola do Barroso?  

CS:para mim para mim veio como uma oportunidade que surgiu na minha vida, porque 

onde eu morava não tinha oportunidade eu eu eu eu creio que não tinha porque era 

somente da igreja para..., no caso eu gostava de participar bastante da igreja católica, da 

igreja para casa, da igreja, de casa para a escola era meu...minha trajetória, mas não tinha 

um Projeto que fizesse se entusiasmar pelo lugar e aqui. E aqui depois que eu cheguei 

aqui vários projetos foram desenvolvidos, já eram desenvolvidos e eu fui encaixando 

nesses projetos, que eu vi que tem um resultado muito melhor do que morar lá. E ser 

quilombola para mim é uma oportunidade que eu tenho de realizar e viver no grupo, de 
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ser acolhida. Até porque é uma comunidade muito solidária, muito prestativa, então é não 

viver solta por aí. É ter um acolhimento. 

Entrev: Então eu queria que você falasse sobre a questão da educação escolar da 

comunidade, assim, que é que só vai até o quinto ano na classe multiseriado é assim como 

essa esse trânsito: as dificuldades e também os avanços nessa questão da Educação na 

comunidade do Barroso? 

CS: eu vejo essa questão como muito preocupante é...até porque eu já estou com essa 

preocupação aqui na escola, no colégio, na escola aqui, não ensina só Matemática, 

português, mas ensina também valores, são um complemento com os valores que eles 

trazem de casa. O professor junto com a companheira em comum ensina valores e como 

se portar né dá sempre orientações, um valor que quando eles passam para chegar na rua 

quando ele sai do quinto ano que passa por sexto, eu acho que não só eu como mãe hoje 

com todos os pais daqui se preocupa. O que as crianças que estudam aqui quando passa 

para rua já nem todas têm o mesmo é tipo o valores que ensinavam é como se tivesse 

esquecido que se envolvem com bebida não dá um desrespeito os pais. Eu Eu Mesmo 

como mãe vou dizer e como estudante que já foi estudante, voltei a estudar em 2016, eu 

fiquei de uma forma que só Deus, porque no transporte deixava muito mais exausta do 

que no colégio, eu recebia pedrada nas costas sentada, casca de cacau nas costa e eu tinha 

que ficar quieto era papelzinho e era aquele gritar ele era uma putaria, falava então diz 

palavras de baixo calão. Porque se eu não ficasse calada, eu também sofria as 

consequências vendo meu filho saindo daqui para ir para pegar o mesmo transporte que 

eu não aguentei eu não sou me deu até crise de ansiedade, eu não suportei eu tenho muita 

preocupação é porque meu filho tem problema de coração. E agora eu tenho medo do que 

possa acontecer, ele possa entrar no meio da gandaia e se tornar “Deus livre, meu Deus” 

de diversas maneiras ser agredido, de ser obrigado a fazer o que não quer. 

Entrev: Quantos veículos é...vocês pegam para chegar até Travessão? 

CS:no caso a gente pega o veículo daqui até o orojó e do orojó para lá para o travessão.  

Entrev: gasta quanto tempo travessão? 

CS: eu não parei para calcular ainda, mas acredito que daqui para o orojó 30 minutos, e 

de travessão para lá mais 30, né, uma hora de relógio para chegar lá, mas ainda não 

calculei ao certo, procurei ainda ao certo mas essa preocupa é muito preocupante disse 

porque muitas crianças elas se envolveram com droga, outras crianças desistiram de 

estudar desobedeceram a mãe de tal forma. E como eu falo não é por nada, ainda assim 

porque não é só travessão, Camamu-Travessão porque tem crianças aqui quero ainda 

assim no colégio que ainda prefiro o travessão, porque assim como professores que 

ensinam valores, alguns professores que tem lá também são os valores delas que pegam 

um vínculo de amizade com a com a criança que ajuda a proteger.  Em Camamu eu não 

vi isso ainda, até porque uma época eu fui em Camamu, entrevista sobre Padre Pio 

professora entra na sala e sai que é como se não conhecesse seus alunos que tem. E no 

travessão a gente sente aquele, aquela importância que eles dão. Como pessoas da 

Diretora Maria, Rosarinha que sempre foi com a mãe. Eu tenho essa fé que meus filhos 

pais e eu vou continuar assim junto, tentando indo na escola de 3 em 3 dias eu quero estar 

eu não quero deixar que não aconteça com outras crianças aconteceram aí. No transporte 

mesmo é faca, é tudo isso aí, é pezão tomei uma pedra em cima do caminhão que eu 

sangrei quase 15 dias porque os meninos estavam fazendo zuada entrando caminhão, aí 

motorista freiou de vez muito difícil a dificuldade nisso. 

Entrev: e a questão da escolaridade para você é importante? 

CS: com certeza, com certeza eu mesmo sinto muita falta, eu digo hoje para mim o maior 

sofrimento da minha vida eu não ter terminado meus estudos, muito sofrimento. 

Entrev:no orojó no orojó não tem classe né especial para o ensino médio? 
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CS:  a gente tinha um colégio que ia vir para aqui, só que eu não sei o que aconteceu não 

procedeu. 

Entrev: eu gostaria de agradecer sua disponibilidade, sua fala na pesquisa, sua 

experiência, e que você possa ajudar seus filhos essa missão que é ver os melhores passos 

mais que a gente está, né. 

CS: eu agradeço e espero em Deus que eu consiga porque meus filhos siga, o que eu não 

consegui, mas o que tenho fé em Deus também que ainda vou lutar ainda para chegar lá. 

 

DELZA CRUZ SANTOS DE SANTANA 

  

Delza Cruz Santos de Santana- aposentada, agricultora, tem 64 anos. Sua história de vida 

é permeada pela vida na comunidade, dedicada a criar filhos e animais domésticos que 

estão na sua pequena propriedade rural. 

 

Entrev: Então hoje são 3 de janeiro de 2019 e nós estamos aqui com Dona Delza Cruz 

Santos de Santana, bom dia... dona Delza bom dia, há quanto tempo a senhora mora na 

comunidade do Barroso? 

Delza: então nasci e me criei tô com 64 anos aqui mesmo.  

Entrev: Seus pais eram daqui? 

Delza: meu pai de que era de Oricó Mirim, minha mãe era de Camamu do outro lado da 

vila laranjeira. 

Entev: E viveram aqui? 

Delza: viveram aqui, tiveram 23 filhos, criaram 16. 

Entrev: o que mais a senhora lembra da Comunidade na infância, na juventude? 

Delza: eu lembro sim que minha mãe tiver assistido tudo com Parteira, criou esses filhos 

tudo em casa sem ir pra médico, que ninguém aparece para tomar vacina, nem nada. Meus 

filhos também eu tive que com parteira, todos três. 

Entrev: eles moram aqui seus filhos? 

Delza: as menina tão, uma em Camamu e outra em Travessão e o menino quando, a 

quando o menino apareceu a segunda tinha 15 anos, ele tá com 23 anos... daqui daqui a 

pouco ele chega. Tá aqui com a gente ainda. 

Entrev: Como era viver na comunidade naquela época da sua infância? sobre o trabalho... 

é o quê que vocês mais brincavam na juventude o que é que mais se fazia... 

Delza:  olha naquela época não existia brincar como hoje, né a infância da gente foi 

diferente, brincava mas, pouca coisa, principalmente eu que ajudei minha mãe criar quase 

todos. Brincava é pouco, naquele tempo lavava roupa, pegava agua em fonte, não tinha 

muito tempo, minha mãe trabalhava muito... 

Entrev: trabalhava na roça?  

Delza: em casa e na roça com meu pai. 

Entrev: a senhora é a mais velha dos irmãos? 

Delza: sou de junto da mais velha. 

Entrev: ai tomava conta dos mais novos? 

Delza: ..... 

Entrev: a questão da escola, como era naquele tempo? 

Delza: a escola era meio difícil. A professora...tu já passou daí pra lá? Do Varjão pra 

frente? 

Entev: não. 
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Delza: então, minha primeira professora morava pra lá de Yaloon, de Ademar Nunes, 

esqueci de perguntar quantos quilômetros era, eu sei que é longe, a gente ia...eu estudei 

pouca coisa, porque no meu tempo era tipo ABC, depois a cartilha, depois vinha o 

primeiro livro, ai eu estudei o primeiro livro, depois não consegui mais estudar, consigo 

fazer meu nome e ler alguma coisa. 

Entrev: tinha que sair daqui pra estudar lá.... 

Delza: era, todos os dias. 

Entrev: a pé ou em transporta? 

Delza: que transporte minha filha, naquele tempo era animal, não tinha transporte não. 

Entev: ai todos daqui estudavam por lado de lá? 

Delza: era, minha irmã mais velha que ainda conseguiu ir pra cidade e estudar um pouco. 

Entrev: então, a senhora nunca saiu daqui pra estudar? 

Delza: pra estudar não. Só quando tem precisão, pra médico... 

Entrev: e seus filhos estudaram? 

Delza: já, as duas concluíram o primeiro ano...como é que diz segundo, primeiro grau, 

enfim, diz que é o primeiro grau... 

Entev: tem o primeiro grau e tem o segundo grau? 

Delza: então, as duas conseguiram depois que casaram, e o menino não quis mais estudar 

não. Ele gosta muito de roça, mas foi boa também, assim.. ele perdeu por um lado  

também, que ele não quer, não gosta de cidade, não gosta de estudar, pelo outro, ele 

ganhou, ele gosta de roça e faz companhia pra gente ,né. Pra mim e o pai. 

Entrev: como é viver na comunidade do Barroso agora? 

Delza:  agora mudou, é, tem transporte, tem energia, tem água,  

Entrev: quais as dificuldades que a senhora encontra em morar na comunidade do 

Barroso? 

Delza: rapaz, na verdade muito pouco sabe, que eu acho assim.. eu mesmo gosto quando 

a gente não gosta, né mas, quando a pessoa gosta de morar na zona rural é gostoso. 

Entrev: Quais são as as tradições culturais da Comunidade? 

Delza: aqui são poucas é a festa do Padroeiro daqui. A igreja é ali próximo, a festa do 

padroeiro é dia de Pentecostes, que comemora ....todo domingo tem celebração na igreja. 

Tem as festas popular para os modernos 

Enrtev:  a senhora participar das festas assim quando tem, como tinha, assim... samba de 

roda? 

Delza: as vezes... 

Entrev: festa de São João... 

Delza: as vezes, que eu não gosto de sair muito não.  

Entev: como é que a senhora conta a história da comunidade do Barroso? 

Delza: sobre assim como? 

Entrev: sobre a história da comunidade que os pais da senhora contavam, que os avós da 

senhora contavam como é que começou a comunidade, o nome Barroso vem de quê? 

Delza: essa origem ai eu não sei dizer, agora essa região aqui ela conhecida assim para 

assim melhor por Varjão. Aí esse nome de Barroso não tem muito tempo o pessoal de 

Camamu só conhece essa região aqui Varjão, de Barroso tão conhecendo agora, assim 

que aqui anda muita gente né, mas, antes era a região do Varjão. Meus pais... não sei dizer 

como era antes, meus avos quase não me acompanharam, só a mãe de minha mãe, que eu 

lembro dela um pouquinho mas ela morava em Camamu, os pais de meu pai não conhecia 

nenhum, meu avô também materno também não. 

Entrev: é, comunidade do Barroso, é uma comunidade quilombola...como a senhora ver 

essa questão quilombola? 
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Delza: rapaz, porque é pouco tempo. Sim, mudou alguma coisa, mas falta muita coisa 

ainda. 

Entrev: pra senhora o que é ser quilombola? 

Delza: eu já ouvi dizer, esqueci agora. Eu sei que é uma mudança, agora, agora não tô 

sabendo explicar não. 

Entrev: o que mais a senhora lembra...a senhora lembra quando está viajando, saindo da 

comunidade? O que mais a senhora lembra daqui e dá saudade? 

Delza: do filho, marido, e minhas criação: meus burros, meu gato, minhas galinhas. Que 

a festa é tanto, meu burro rincha, olha a festa, o gato me chamando pra me dar comida. 

Entrev: como a senhora...pra terminar assim, o que a senhora acha da comunidade, antes 

e depois? Dessa questão de ser chamado de Barroso, como a senhora disse ser 

quilombola? 

Delza: assim, a pessoa tem mais conhecimento, né. E nos projetos a gente sente que tem 

mais recurso, né. 

Entrev: melhorou? 

Delza: um pouco... 

Entrev: e a estrada? 

Delza: a gente fica assim, tem tempo que tá melhor, tem tempo, agora mesmo ela tá 

bastante ruim, por causa da chuva. 

Entrev: sempre foi assim? 

Delza: ela fica tempo melhor, tempo mais ruim, quando é época de trovoada fica assim, 

cheia de buraco. 

Entrev: se aqui a senhora....a última agora: se aqui era conhecido como Varjão, o termo 

Barroso, vem da onde, tem explicação? 

Delza: só tem um lugarzinho do lado que chama Barroso, que era lá... 

Entrev. Aqui dentro do território mesmo? 

Delza: é. 

Entrev: tá bom, gostaria de agradecer a senhora, desculpe incomoda-la. 

Delza: desculpe muitas coisas que eu não soube explicar 

 

SR. DOMINGOS 

 

Sr. Domingos- agricultor, aposentado, tem 70 anos de idade. É uma das lideranças da 

comunidade, que conta sua história de vida paralela às mudanças nos padrões de vida das 

pessoas que viviam e ainda sobrevivem do sustento da terra. Seu depoimento mostra as 

nuances da exploração do trabalhador e a persistência em lutar por melhores condições 

de vida. 

 

Entev :Então hoje são 12 de ...sic (Dezembro) de Janeiro  

Domingos: Janeiro... 

Entev: a Janeiro de 2019 e nós estamos aqui com o seu Domingos que é um dos 

participantes da associação... 

Domingos: da associação do Barroso... 

Entev: então seu Domingos, Há quanto tempo senhor mora na comunidade do Barroso? 

Domingos: menina, nas minhas contas há 18 anos, 18 anos vai fazer. 

Entev: e o que levou o senhor a morar lá? 
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Domingos: não... porque o que me levou a morar lá, porque no lugar que eu morava era 

de herança.  E aí depois, nós dois tem uma área para mim mesmo, né. Ai tinha uma rocinha 

lá nesse lugar que era de Márcio Queiroz naquela época, aí vendeu uma fazenda e o que 

eu peguei que meu pedacinho pai tinha deixado vendi e comprei aquela área ali.  

Entev. onde tá o Barroso... 

Domingos: onde tá o Barroso, hoje aí minha mulher eu fiz um barraco para trabalhar, 

minha mulher não quis ficar no Lameiro, viemos para cá. Já frequentava na igreja ali né, 

do Divino Espírito Santo. E aí nós continuamos ali depois nós formamos uma associação, 

graças a Deus nós estamos até hoje ...não temos que dizer de uns aos outros ali, né para 

mim não tem outro canto melhor, só a dificuldade da gente ali é um problema de água 

porque formar, aí fez um projeto de água aquela água veio com problema estava 

paralisado. Depois nós se reuniu, pra comprar uma bomba d'água bomba sapo. 

Entev:  somente só essa dificuldade em morar ali? 

Domingos:  segundo a estrada, não tá muito boa, né cheia de buraco, as vezes quando cai 

uma pessoa doente pra sair é uma faculdade danada. As vezes a gente tem o carro, mas a 

estrada ruim demais o cara não tem como mas outra coisa graças a Deus. 

Entev: o senhor veio então da comunidade vizinha? o senhor já já interagiu antes no 

passado iam para as festas em comum ali? 

Domingos: ia, mas logo no início ainda não existia esse negócio de comunidade, de   

associação não tinha, por sinal não nem conhecia. Depois que a gente começou viajar pra 

um lugar chamada Pimenteira foi o primeiro lugar da nossa região que foi fundada uma 

comunidade foi aí o coordenador da Pimenteira foi quem saiu espalhando essa semente. 

Entev: quem era? 

Domingos:  é um senhor que se chama Antônio Ursulino, filho de Armelino Branco, 

inclusive é até meu cumpadre ele, né. E aí formou uma no Lameiro primeiro já (inaudível) 

e ia para cá para missa, as vezes reunião de “povos” de fora que chegava aí marcava o dia 

e no dia todo mundo daquela região, ia tudo lá pra casa, pra assistir aquela palestra, 

continua assim, depois do Barroso também achou que era de acordo, ele vieram, colocou 

aquela semente ali, que tem até ter hoje ali no Barroso era comunidade comunidade, 

associação e comunidade ali. 

Entev:  e qual era o objetivo da Associação, logo quando foi formada? 

Domingos: rapaz, essa coisa foi formado “divido” a um movimento que tem naquela casa 

de farinha, você foi lá, foi feita aquela associação ali, mas depois eu teve umas lideranças 

ali, o chefe mais antigo dali de dentro achou que formasse uma, que nosso grupo era 

melhor, né foi Seu Antônio então, eu acho que tu conhece também, foi ele que trouxe a 

ideia para a gente, né. Pra gente formar uma associação, porque a gente era outra pessoa 

que não era aqueles, quando a gente veio, esses povo do do INCRA perguntando quem 

era dos quilombos, perguntando quem aceitava, que não aceitava, eu sei que naquela 

região todo mundo aceitou e começou por isso aí, daí que foi que criou aquela associação 

da gente dos quilombos, já é diferente da outra que não é, de qual região é aquela casa de 

farinha ele não aceitou isso não é medo  

Entev: para o senhor o que é ser quilombola do Barroso? 

Domingos: para mim é uma coisa muito bom, de qualquer maneira, foi a lembrar daquele 

tempo antigo, dos nossos povo, dos avos, bisavós, de escravidão, aí foi quando eles teve 

a libertação deles, daquele daquele movimento dos, dos cativos chamava os negro. E aí, 

depois que eles foram libertados, então acabou aquilo que foi modificando a nação né, de 

qualquer maneira, cada passagem a nação vai modificando. Foi que teve esse movimento 

perguntar quem é que aceitou ser se considerava como negro, uns aceitava, outros não 

aceitava, aí o que aceitou ficou, quem não aceitou saiu, aí nesse momento foi falado quem 

não aceitar, ficar de fora de fora, não pode mais. Ai foi quando teve a demarcação ali, 
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demarcação aí passou, quem aceitou os quilombos tirou a medição pelo INCRA. R hoje 

graças a Deus nós estamos ali tranquilo. 

Entev: O senhor sabe quanto é a área total do Barroso? 

Domingos: não, não sei não. Mas, não é grande não. 

Entev: como é que a sua conta a história daquela comunidade do Barroso? 

Domingos: como é que eu conto? 

Entev:  é, Qual é a história da comunidade do Barroso da onde é que vem o nome? 

Domingos: rapaz, o nome veio dos povo mais antigo, foi passando para nós, né como era 

o movimento...antigamente mesmo as coisas ali era escuro. Naquele tempo, ninguém não 

tinha conhecimento de nada, andava pela conversa dos grandes, você sabe que naquele 

tempo, os pequenos era cativo dos fazendeiros e depois que “pareceu” aquela vassoura 

de bruxa. Foi que Deus abençoou, os pobres pensava que ia tudo morrer de fome, e agora 

os fazendeiros se acabando, a vassoura de bruxa comendo o cacaueiro e todo mundo 

morreu de fome. Mas, foi uma coisa que Deus marcou tudo e abriu os caminhos para o 

pobre. Que hoje tá tudo todo mundo libertado dívido aquela vassoura de bruxa. Os 

fazendeiros sumiu, foi embora, e os pobres, começou foi aprender a trabalhar para comer 

do copo próprio suor deles. 

Entev: era difícil a vida? 

 

 Domingos: a vida era difícil, bastante difícil... 

Entev: com os cacauicultores? 

Domingos: era, eu me casei mesmo, eu sou sofri como o que, eu não tinha moradia, eu 

não tinha que sobreviver, ne. O que é que a gente fazia, trabalhava, mas não via dinheiro, 

vai trabalhar um pouco do da comida, quando você já fazer uma conta com empregado e 

você tá devendo tanto, mas eu não estou devendo isso. Tá, olha aqui aí você já dá outro 

duro para pagar aquela conta. Pra continuar ali. E aí passava o tempo todo, e você não 

vinha na cidade, não. Naquele tempo você não tinha carro, chuva muito, você pra sair de 

lá, naquele Barroso saia cinco da manhã, pra chegar em Camamu cinco da tarde. “Vez” 

com alguma coisa nas costas, ou no lombo de algum burruzinho...era... eu criei foi 7 

filhos, eu dei foi pau, hoje em dia que eu tenho um lugarzinho Lameiro... quando eu vi 

aqui eu tava demais, E e minha mulher ajeitei um lugarzinho dentro para a gente morar 

vai mulher também é muito doida rejeitava nada né fazendo dos outros vai fazer um 

rancho no meio da mata. 

Entev: com dona Maria? 

Domingos: sim, com essa daí, para ir trabalhar plantando verdura, quando saia pra 

trabalhar fora, deixava ela de dentro do rancho. Foi tanto que Deus abençoou que eu 

conseguir fazer uma casa (inaudível), criei nossos filhos, depois dos filhos criados, cada 

um procurou seu caminho, foi pra um canto pra outro. Vou fazer 50 anos com essa mulher 

aí, sofria pra danar, viu, (risos)naquele tempo eu bebia cachaça.  

Entev: não bebe mais não? 

Domingos: Não, graças a Deus, eu já tinha uns 30 anos que eu abandonei, e nós estamos 

vivendo até hoje, hoje nós temos nosso pedacinho de terra, nosso pedacinho de cacau, 

hoje nós temos nossa casinha melhor que não faz vergonha ninguém entrar, mas oh... pra 

alcançar isso aí, sofri muito, sofri muito. 

Entev: Como era a sua Juventude? 

Domingos: minha juventude, eu era muito festeiro. 

Entev: e as festas ali? 

 Domingos: as festas era boa, naquela época as festas era boa, hoje em dia que as festas 

não presta, antigamente as festas era boa era violão, sanfona, pandeiro, tamborim essas 

coisas. 
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Entev: na zona rural mesmo? 

Domingos: na zona rural mesmo, na casa dos vizinhos, no São João é um dos meus aquele 

mais forte vai ser aquela festa e convidavam a gente pra dançar, beber, comer a vontade. 

Mas, hoje não tem mais isso, aonde que eu digo, em tempos atrás tinha coisa que era 

melhor do que hoje. Até na união, né era outra. Mas hoje não é mais como era 

antigamente. 

Entev: e a sua infância... vamos voltar mais... 

Domingos: (risos) 

Entev: seus pais eram de qual região ali? 

 Domingos:  menina, meus pais era do norte, ai vieram pequenininho pra essa região, ai 

meus pais buscar pequeno o meu pai foi criado por um fazendeiro e minha mãe foi criado 

por um pai de criação, depois minha mãe foi criado por um cidadão que era do lado de 

Gandu, depois ela voltou a dona não se encontrar ali no meio e meu pai ficou continuou 

sendo da minha família foi criado, por sinal meu pai morreu nessa mesma fazenda, aonde 

nasceu e se criou naquela fazenda... 

Entev: no Varjão? 

Domingos: no varjão. 

Entev: e o senhor se criou aonde? 

Domingos: eu me criei em um lugar chamado fazenda São Paulo, do filho de Marcio 

Queiroz também. Quando eu sair dessa fazenda, eu já tava com 04 filhos nas costas já. 

Sai com 26 anos de idade dessa fazenda, aí eu saí fui fazenda vizinha de Chico Sol, depois 

não deu certo para mim, foi eu passo aí para esse lugar que estou hoje. No Lameiro, que 

eu tenho uma rocinha lá. 

Entev: o senhor tem a roça no Lameiro e também no Barroso... 

Domingos: também aquele inclusive, você não sei (inaudível), 

Entev: não fui no Lameiro não. 

Domingo:  ali tem uma história ali, feita por mim, que você foi...  Feita por mim aí os 

prefeito de Camamu, deu em cima dele pra abrir uma, Eles dizia que não, falei com um 

vizinho meu pra botar abrir uma escola ali, e a mulher dele foi a professora. Ele não quis 

mais porque que fazer muita bagunça dentro da casa dele, ai eu, tenho meus filho, depois 

vem neto, é. E aí sim vai estudar aonde? eu vou na prefeitura, naquele tempo, não sei se 

você conhece uma mulher que chama Zezé, eu acho que é a mãe da prefeita. Na cozinha, 

falei com ela.  “Seu Domingo o senhor tem menino para abrir uma sala de aula naquele 

lugar? Eu tenho muito mais! Eu quero a prova! Se o senhor trouxer uma nota de 25 

crianças, sua sala será aprovada. Eu não sabia ler, não era bem andando, naquele tempo 

não saia de casa, bicho do mato não sabia o que era sair. Cheguei em casa disse:  Maria 

vamos trabalhar pra abrir uma sala de aula aqui. “Como menino?” você vai ver. Eu fui lá 

em Camamu fazer, a uma mulher disse que se eu aparecer com uma nota de 25 crianças 

eu era vitorioso. Deus abençoe.  

Quando foi no outro dia peguei um papel, uma caneta velha, joguei dentro do saco e me 

mandei. Aqui em Camamu, com 35 crianças, aqui a notinha, já foi acompanhada com 

outra pessoa, um cabra que tinha se interessado a vereador e se interessou me ajudar, né. 

Aí o rapaz: faça o possível para esse rapaz...aí ela disse: já tá aprovado.  Já tá aprovado 

se ele disser que tem uma professora para ir para esse local, porque aqui na cidade 

ninguém vai lá.  Eu disse: dona Zezé, quando eu vim pra aqui já deixei uma pessoa certo 

lá para ensinar de lá. Dê as ordens e uma que eu vou lá entrego para menina vim 

representar foi, Maria Lúcia, ai foi falei com Manoel Luís, Mas acertou tudo direitinho, 

tá até hoje lá´, Uma sala assim aberta de lá, vinha e molhava os alunos, acho que foi uns 

dois anos nesse sofrimento. Quando foi um dia, passou uns cabra lá e viu esse sofrimento, 

chegou em Camamu disse Zequinha da Mata: “lá tem um rapaz que é muito interesseiro, 
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mas para inteligente, ele abriu uma sala de aula lá e não tem recurso, mas ele tem vontade 

ver os meninos estudando, o que é que nós vamos fazer com aquele rapaz? Ele disse: vá 

e pergunte a ele se ele aceita uma reunião comigo lá na casa dele. Veio de lá, “quero sim”, 

quando foi no final de semana o homem chegou lá, ele disse: vamos chegou desenho de 

pau, tudo molhado “pronto Seu Domingos, vou mostrar por senhor, olhe esse rapaz disse 

que é você estava aqui para sala de aula mas não tem risco de fechar, né. Não, não tem 

condição de fechar, batedor de biscol, como que tem condições, como vai fazer uma coisa 

melhor, aqui tinha muita criança aqui à toa. “Então, tá certo. Eu vou lhe dar todos os 

material vou lhe dar um pedreiro, e o resto você se vira, “tá bom! Se reuniu os pais das 

crianças aí, mesmo vai movimentar o negócio. No outro dia eu mando um carro com os 

material... “Não dá certo não você vai mandar de hoje a quinze limpar o local, ajeitar os 

pessoal aí, para gente combinar, quando o material chegar, tem um lugar certo. ““Eu 

quero que você me amostre”, E pronto, subir lá em cima mostrar o local, aqui que é uma 

boa ideia. Mas, você sabe que aqui tem que ter 50 braço foi “cem braço” quadrado. Eu 

disse:” vai ser o que for! eu quero eu quero saber que as crianças esteje estudando e com 

bom apoio, é isso que eu quero. Eu não tô olhando porque terra quando eu morrer, eu não 

vou levar. Disse: Tá bom, quando foi uns 15 dias chegaram, (inaudível) de bloco, de 

cimento, (inaudível), sair de lá, tá lá, é o mesmo. Maria é a mesma professora de lá. Agora 

os povo do Lameiro formou uma associação e vive lá nessa sala, tá lá e eu tô cá, né, 

muitos não sabe quem é o dono. De quem é a terra, quem foi que levou, não. Os prefeito 

entra e sai e não sabe quem é o dono.  

Entev: de quem é a terra que tá a escola? 

Domingos: minha. Mostrei, o engenheiro com um aparelho, mediu tudo. Peguei o título, 

tá na minha mão. E tá lá, ninguém nem sabe... 

 Entev: o senhor estudou aonde?  

Domingos: oh minha santa, nunca estudei não. 

Entev. :Como conseguiu escrever e ler? 

Domingos: é outra história que a senhora não vai nem acreditar, eu para assinar meu 

nome, eu pegava um colega meu de trabalho, as vezes sabe estudar, né. Falava: fulano 

faz ai meu nome. Eu pegava ia para casa de noite, me batia até da noite, ia olhando, no 

outro dia de manhã “ei fulano, no outro dia de manhã, olha aqui pra mim, tá certo?” ele 

dizia: você aqui perdeu três, tem dois (risos), as vezes acertava três nomes, não acertava 

nenhum, eu fui continuando. Ai o que é que fazia? Chegava naqueles papel, de venda, de 

conta eu ia lá pegava o papel e botava no bolso, chegava em casa, olhava e fazendo... eu 

batia, batia, batia, chegava no outro dia: tá certo? Tá, quem lhe ensinou?  Ninguém, 

mentira estava fazendo porque eu topei lá no lixo alguma coisa eu faço e assino meu nome 

malmente vai assim né agora, lê minha senhora, não me mande que eu não sei de nada. 

Entev: e na hora de receber os salários quando trabalhava? 

Menina não tá vendo eu te contar o caso, não tinha salário não, o salário era o pirão. Que 

naquela época que a gente trabalhava, o empregado tinha a venda. Quando é o final de 

semana a gente ia comprar na feirinha, ia embora, quando ia fazer as contas, não tinha 

dinheiro, “não você não tem salário não, você me passou dever.”  

Entev: e isso era normal aqui mesmo? 

Domingos: lá era. 

Entev: naquela região? 

Domingos: todas ali. Trabalhava era assim, direto, não tinha. Tanto uma vez, a gente tava 

na roça aí o dono da fazenda, o gerente deles, mandaram chamar (...) (inaudível) mas o 

que era para cortar o o nosso trabalho, despachar, mas só que a gente velho na fazenda, 

tudo matuto, não sabia de nada, analfabeto, quando os grandes falava alguma coisa, 

pensava que era verdade. Pegou a gente levou pra Camamu, foi pagar os tempos, dizendo 
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que era um uma gratificação tava dando para gente, pra os filhos, comprar roupa de natal, 

era final de ano, todo mundo entrou. Quando foi na hora de pagar o meu, ele não, eu não 

aceito não. Você me dá tanto, eu faço meus garranchos aqui, senhor me dá um recibo para 

mim, se o senhor me dar o recibo eu aceito, foi ai que ele me deu naquele tempo, era o 

que? 4 mil e pouco... (inaudível), ele pegou aquele dia ele me deu peguei um em cima 

dos outros, ele enrolou e não pegou né quando foi com trinta dias, ele começou a 

despachar o povo, sem direito a nada. Eu disse: tá vendo que eu te falei, o cara queria 

enrolar a gente, vocês não quis pegar o recibo o que vocês têm para provar? Nada, mas o 

meu tá aqui.  Ai fiquei...depois ficou de marcação comigo, fiquei um ano, trabalhei lá 

quando foi no final do ano me levaram de novo, quando foi na hora de pegar o dinheiro, 

eu digo: não, eu sei que vocês estão querendo me despachar, eu quero o meu certo. Pela 

conversa seu... o cara do sindicato. É seu fulano, Eu tenho tanto... trabalho nessa fazenda... 

Qual é o meu direito? Ai ele olhou para a cara do cara e “troceu” aí quando encontrava...o 

senhor parece que tá comprando meu amigo, não quer da os direito da gente, mas eu vou 

ali e digo ao senhor nesse instante. Vortei e cheguei lá com um rapaz e disse: seu direito 

aqui é tanto, quer uma notinha?  Voltei, E aí o senhor já pensou, eu disse: não. (Inaudível), 

dois contos e quinhentos... ver quando é esse pedaço de papel aqui e qual é o meu direito. 

Vem cá, você foi buscar isso aonde? Não sei, eu sei que eu tô com esse papel aqui, meu 

direito é esse. Lutaram, lutaram lutaram e aceitaram, e o os outros minha senhora, foi tudo 

na enrola. Peguei meu dinheiro, comprei umas telhas que nós morava em casa de palha, 

molhava tudo lá, quando a mulher viu eu cheguei com os Eternit pra fazer a casa. 

(Inaudível) eu saí de lá, fui morar naquele lugar que eu tô hoje e mais nunca fui pra 

fazendeiro. Ai fui plantar mandioca, plantar seriado, pra Camamu vender (inaudível) até 

que já chegou a se aposentar agora, Agora minha mulher caiu doente, fazer o que? Acabou 

a alegria, porque ela que é meu pé de boi, eu não gosto de feira, ela que fazia esse 

movimento de feira, né hoje em dia ela tá doente, “tombem na idade”. A vida não foi fácil 

pra mim não. Graças a Deus, somos aposentado, né qualquer maneira já melhorou um 

pouquinho para a gente né Eu todo “escanchavado” de coluna, de tanto carregar peso, nós 

estamos vivendo hoje de cacau e da aposentadoria e acabou. 

Entev:  o Sr. também também planta...tem uma casa de farinha, é? 

Domingos: tenho. 

Entev: o Sr. planta mandioca? 

Domingos: eu não gostava de adular muito, a gente tava sem farinha, “Sr. Dar pra dizer 

farinha hoje?” “Não dar, tem tantos tarefeiros, só dar pra outra semana.” Emprestar 

farinha... não dá, não tem não. Você voltava puro. Eu disse olha eu vou fazer um rala 

coco nem que seja de palha. Mas, meu velho como é que tu vai fazer uma casa de farinha 

e os trem para comprar? Deus, dá um jeito. Fui comprar uns pé de pau, fui na casa de um 

vizinho, ele tava   ei, Domingos, eu ouvi dizer que vai fazer uma casa de farinha? Vou. 

Se quiser eu te vendo. O dinheiro que eu não tenho. Tu leva, depois tu me paga. Aí eu 

peguei o bolinete e trouxe pra cá. Aí depois tinha um cara que tinha acabado uma casa de 

farinha e tinha uma roda, tava no lixo, se tu quiser eu te dou. Mulher disse: Mas, 

Domingos, tu é doido, tu vai acabar nosso menino... vai morrer, tu já tá fraco como vai 

puxar rodigio?  Tá certo. Mas, mulher já comprou os trem, tá certo, depois nós compra o 

motor. Tá lá, um dia apareceu um motor (inaudível) Domingo eu vim aqui lhe vender um 

motor que eu tô com filho na cadeia, já veio uma intimação para mim fazer o filho, o que 

eu tenho pra vender é esse motor, eu disse: cadê o dinheiro, o que eu tinha era 05 arrobas 

de cacau se você quiser no motor, “tá feito”, você vai buscar as 05 arrobas de cacau e eu 

vou pegar o motor agora, trouxe o motor, levei pra casa de farinha, Deus abençoou, levou 

do Lameiro pra o Barroso. Hoje é meus filhos, meus netos, meus vizinhos, o que precisar, 
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“Domingos! vai lá, vai lá né. Faz a farinha deles, bota no saco e vai embora, né, deixando 

uns dois litrinhos pra mim, acabou. 

Entev: só tem a do senhor ali?  

Domingos: não, tem aquela da associação do Varjão. 

Entev: além do Senhor tem outra ali?  

Domingos: não, não tem.  

Entev: e aquela do Varjão funciona, naquelas terras do Barroso? 

Domingos: Eu mesmo não faço farinha ali não. 

Entev: mas, é acessível aos outros moradores aquela dali do Varjão? 

Domingos: alguns, a maioria dos farinheiros é mesmo do Varjão, Outeiro, Bolacha. 

Entev: e vocês podem fazer? 

Domingos: pode, mas a gente não gosta, que você bota na água fria vira escaldado, na 

água quente é pior, tem gente que não se dá com aquela farinha não, 

Entev: e o senhor gosta de farinha? 

Domingos: gosto, semana passada eu fiz trouxe pra aqui, (risos), quando vim agora trouxe 

outra lata de novo, não fico sem farinha. 

Entev.a farinha a farinha é bem comum na região? 

Domingos: é, 

Entev: lá no Lameiro tem casa de farinha? 

Domingos: tem, no Lameiro mesmo não, pra cá do Lameiro, no lugar chamado Barragem, 

que tem uma comadre minha que tem uma casa de farinha no outro lugar lameiro de baixo 

tem um rapaz que chegou agora tem uma casa de farinha, ali naquele lugar tem 04 casa 

de farinha, motorizada só aquela do Barroso, as outras manual. 

Entev: Eu gostaria de agradecer ao senhor pela disponibilidade da fala falando sobre sua 

história de vida. 

 

 

 

IVANILDO PEREIRA 

 

Ivanildo Pereira-  professor da escola da comunidade do Barroso, tem 42 anos de idade. 

Seu relato traz as dificuldades de acesso à educação formal em sua própria trajetória 

individual e sua busca para adquirir meios de melhorar seu desempenho profissional para 

ajudar as crianças da comunidade. 

 

(...) Parte 1 da entrevista: Ivanildo dos Santos Pereira 

 

Entrev: então, hoje são 22 de novembro de 2018 e nós estamos aqui com o senhor Ivanildo 

que é professor da comunidade quilombola do Barroso. Boa tarde professor! 

IV: Boa tarde meu nome é Ivanildo dos Santos Pereira, tenho 42 anos é. Nasci aqui na 

comunidade e estudei travessão, né...em 94 fiz o concurso, né e passei e é.. depois de estar 

trabalhando porque eu estudei e terminei meus estudos e me formei em Magistério. 

Entrev: então há quanto tempo exerce o Ofício de professor? 

IV: 23 anos. 

Entrev: o Sr. trabalha desde o início da carreira de professor nessa Unidade Escolar? 

IV: isso! primeiro eu comecei e que não tinha um prédio escolar aqui na comunidade eu 

ensinava na igreja né. A igreja e... seis anos depois é.... a prefeitura alugou um espaço, 
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aqui na frente, na fazenda de seu Andreia ali, e assim quatro anos depois a prefeitura 

comprou esse prédio e que eu passei, né para aqui.  

Entrev: E como era a estrutura assim, logo a prefeitura fez, fez a estrutura na época ela 

veio como escola ou vocês tinham algo mais a desejar ou não tinham? 

IV: a igreja era era de tábua por questão é que o proprietário aqui dessa terra que hoje é 

esse prédio escolar quando Milton era prefeito de Camamu, a dona dessa terra desse local 

ela ensinava né ela ela era contratada pela prefeitura só que né fizeram o prefeito mandou 

material e não construiu o prédio aí assim que o material chegou se aposentou né quando 

é que tal e saiu da comunidade foi morar em Camamu como a comunidade não tinha 

professor e também não tinha espaço doou a igreja. Muitos anos depois pelo 

conhecimento né se formou a associação e a associação já começou a buscar junto à 

Prefeitura Municipal porque a igreja não era um espaço ideal para, é manter os alunos aí 

o que aconteceu? eles alugaram um espaço, de casa, de morada encontrava por aí eles 

alugaram espaço, ai no decorrer do tempo a comunidade em parceria com a Prefeitura em 

parceria não! Pedidos, é como aí esse prédio aqui já era de propriedade do dono, né eles 

terminaram de fazer tal e disseram que era dele. aí o que aconteceu? isso pegaram 

venderam para prefeitura. Isso foi em 2002, a prefeitura comprou e aí, né desmanchou 

algumas paredes do espaço, fizeram. Eu comecei a trabalhar e aí ao longo do tempo eles 

estão fazendo: aí veio, não tinha banheiro, né não tinha cozinha, era um espaço aberto aí 

atrás né que se cozinhar no fogão de lenha. Sempre a comunidade que é presente aqui na 

escola que é um parceiro né olha aqui é um parceiro o que que acontece pedindo né 

reuniões e mais reuniões aí fizeram banheiro, depois a cozinha, depois dividiu essa essa 

parede aqui para fazer essa biblioteca que foi no sentido de ter o Mais Educação na na eh 

para poder ter duas salas dividiram aqui. Depois não teve o Mais Educação, né que só 

ficou só trabalhando só dois turnos vespertino e matutino, aí só precisava de uma sala foi 

aonde criou essa sala aqui para biblioteca. 

Entrev: como é a organização do trabalho pedagógico na escola? como é que se dá o ritmo 

do ensino-planejamento? 

IV: olha o planejamento, como a escola nucleada faz parte do núcleo Travessão né sempre 

é planejamento igual a todas as escolas, seja quilombola ou não. Ai cabe eu como sou 

professor da comunidade e aqui minha esposa e tem um grande conhecimento nessa área 

E aí a gente juntava, mas não tava no caso para não porque tenha coordenação quilombola 

aqui junto com a Coordenação Geral eles né aí é que tá se reunindo e passando as 

habilidades da educação quilombola, a gente faz o planejamento junto, mas ,porém quem 

muda né algumas coisas, algumas questão para trabalhar a realidade é o professor. 

ENTREV: quantas crianças são atendidas...quantas crianças a escola atende? 

IV: hoje nesse ano 2018 atende 32 nos dois turnos. 

Entrev: de manhã são quantas crianças?  

IV: 17 e a tarde .... 14....13....deixa eu ver ... 32..... 30, porque dois foi evadidos. 

Entrev: há evasão na escola? 

IV:  esse ano teve. 

Entrev: qual o motivo? 

IV: o motivo foi uma da mãe mora aqui na comunidade viajou, né foi para Salvador e 

achou que não vinha mais e aí ficou lá alguns meses quando voltou já agora nesse mês de 

novembro inteiro não mandou mais o menino para escola, porque achou que tinha passado 

outro o pai a mãe não teve aqui para dar satisfação né matriculou veio e tal só que não 

mora na comunidade vizinha, né.  

Entrev: então elas são todas moradoras da comunidade? 

IV: não, desses 30 eu tenho oito alunos que mora na comunidade vizinha. 

Entrev: qual é? 
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IV:  da Bolacha. 

Entrev: Há uma mudança nos planejamentos pedagógicos na escola a partir das diretrizes 

curriculares quilombola? 

IV: a mudança existe porque a gente trabalhar os conteúdos e não inserir, né as 

habilidades quilombolas, ela fica... a gente vai trabalhar, a realidade que não é nossa. E a 

gente inserindo essa questão aí ...é quilombola a gente vai trabalhar mais a nossa 

realidade. É uma questão assim de empoderamento que a gente dá os alunos por quê a 

partir das pesquisas que eles fazem com os pais e avós, o trabalho que a gente vem fazendo 

em relação a arte, a a música e as brincadeiras de roda aquela coisa vai tendo como uma 

certeza que a história não vai apagar, né porque é quando a gente não trabalha essa 

questão, a gente está esquecendo os antepassados. E aí é com os livros didáticos que vem 

se a gente for trabalhar com os livros didáticos, a gente não trabalha a nossa realidade. 

Trabalha a realidade de outras comunidades que a gente nem, nunca viu falar. 

ENTREV: A Questão da comunidade: há uma relação entre as histórias dos mais velhos 

com o que... os assuntos, com os temas na sala de aula, na sua sala de aula? 

IV: não entendi. 

Entrev: há uma relação (você falou a questão da comunidade), há uma relação entre as 

histórias dos mais velhos da comunidade com os conteúdos, os temas das aulas? 

IV: há. 

Entrev: há um aproveitamento? 

IV:há sim, em questão, assim: a gente vai trabalhar produção textual que aí o que é que a 

gente pede? para perguntar história para o avô, a mãe ou avó e através aquela história 

contada pelos avós, eles escrevem e ali a gente tá trabalhando produção de texto e também 

revivendo a história contada por eles. Inclusive, no ano de 2017 a gente fizemos um livro, 

é das histórias já contada por eles esse livro está registrado tá aí é resultado não tá ali, que 

as pessoas olhem e ver quem foi que pesquisou, tem alguns erros ortográfico? Sim, mas 

é uma coisa que foi o primeiro e que no segundo já vai até melhor e também foi a gente, 

escola e comunidade não teve aquela parceria de coordenação, de secretaria pra poder 

melhorar né, ai ficou tipo assim “nossa realidade”.  

Entrev: você falou que que houve uma mudança na parte das novas diretrizes, mas essa 

mudanças, como eram como eram feitos os planejamentos antes? 

IV: o planejamento antes era feito, né... todo mês, né mensal e era feito no núcleo com 

essa mudança que teve na diretrizes que, né é mais coisa para ser trabalhada e a gente 

precisa se reunir mais, ai passou ser quinzenal, é 

Entrev: há deslocamento seu ou da coordenação para algum lugar? 

IV: meu, professor. Daqui para Travessão, fazer esse planejamento, que eu nunca apoiei 

vou porque tenho que ir, porque a gente trabalha e e tem que ir atender o chamado. E não 

fica bom, ou seja quando a gente chega aqui tem que estar mudando e todo dia tem que 

estar aquele que a gente trouxe lá e quando aqui, né, dá aula de noite vai ter que sentar 

para inserir algumas coisa, é. trazer para realidade. Porque é a realidade das outras escolas 

tem uma diferença no que diz é porque é melhor, nem pior. Porque pra muita gente acha 

que ser quilombola e acha que é uma coisa assim centrada, é só meu e ele não faz parte. 

Aí acha que é difícil né, essa questão de professor que é evangélico e acha que o quilombo, 

falar em Quilombo é falar em candomblé. Essa resistência que não é muito falado, 

principalmente a diretora e coordenadora ela não tava muito agora que ela começou 

aquele que Leila sempre tá mandando tá ligando tá entrando em contato e aí é que ela está 

passando Camamu manda para mim, mas aquela explicação mesmo. É   Eu digo, assim a 

coisa que ainda só flui porque da presidente da associação, sempre tá junto Como é que 

se diz a nossa realidade Por que parte de coordenação ainda a gente não tá 100%  
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Entrev:Qual é a sua... Qual é a ...sua quais as suas maiores assim cobranças, a relação 

entre a escola e a secretaria? 

IV:que a gente precisa é de que apoio pra se empoderar e material né é porque não digo 

nem material que às vezes o material a gente em que cria ,renova algumas coisas ,ajudar 

e decidir explicar a gente a gente trabalha, por exemplo, como eu sou sozinho, coisa que 

a gente vai trabalhar que poderia inserir se na hora dá um branco trabalhar aquilo mesmo 

e a gente tentando ,fica tentando ,tentando incluir , englobar outras coisas e sempre 

parecendo que tem pessoas que possa dar uma luz aquela E aí vem não assim desse jeito 

não é melhor. E aí daqui a pouco clareia tudo e a gente então esse apoio que eu tô falando 

isso é porque a gente não tem né porque por exemplo aqui a gente fizemos trabalhamos 

um projeto e onde esse projeto com toda responsabilidade e a presidente da associação, 

pesquisando, indo, lutando para poder apresentar e da coordenadora o que gente tem? às 

vezes, só a presença. E assim,As vezes Vem, quando vem voando pra pegar assinatura, 

lá vai e tal não senta pra ver o  que é que trabalhando que a gente vai trabalhar nessa 

matéria na matéria português gente pode fazer para aí as vezes a gente tá ali com as 

habilidades, as  habilidades fica até a hora que dá um branco né que você é professora 

você sabe que tem hora que a gente para trabalhar matéria e principalmente eu que 

trabalho multisseriado,né, O multisseriado a gente tem que fazer um plano para atender 

todas as séries ,né. E aí é aonde eu tenho essa dificuldade, porque por exemplo se eu 

trabalhar só com quinto ano, não! que vem você sabe que habilidade para se trabalhar 

com série desenvolvida e essa série que não estão desenvolvidas. A gente temos que ter 

ajuda de alguém não é isso que eu reclamo que eu reclamo não... 

Entrev: qual o material didático que você utiliza? 

IV: o material de didático que eu utilizo aqui é cartolina, papel ofício, lápis de cores é... 

livros. 

Entrev: os livros eles são usualmente lidos, usados ou só esporadicamente que serve para 

o planejamento? 

IV: é usado, os alunos , a gente usa bastante ,porém mudando não, fugindo de alguns 

conteúdos poder trazer a realidade nossa, que nem todo conteúdo que está no livro 

didático, que a escola recebe,  tem que pular, deixar de trabalhar, por questão de idade 

série, né que tem situação que a gente não pode trabalhar porque os alunos de idade 

diferente com conhecimento diferente aí é obrigado a gente dar aquele pulinho e correr 

pra uma realidade que é nossa , então, é por isso que a gente tem que estar planejando 

todos os dias. Chega aqui tá dando aula quando é de noite vai ter que sentar para poder 

ver o que é que vai fazer amanhã, né, porque de manhã: eu trabalho com infantil e 1º ano 

e de tarde: terceiro, quarto e quinto ano. 

Entrev: bom, as perguntas terminaram eu gostaria e agradecer sua disponibilidade de tá 

falando sobre isso sua vida, né sua vida profissional e vamos ver essa pesquisa para ver 

se consegue ajudar você e me ajudar também a refletir sobre a educação no município. 

IV: eu que te agradeço, te digo que as portas para você qualquer hora é aqui também 

participar e também me ajudar na aula e também é muito importante para você ver a nossa 

dificuldade com a realidade das escolas ,principalmente hoje nesses últimos anos 

aumentou em questão as habilidades dos alunos aqui, graças a Deus que a comunidade 

conseguiu ,né juntar comunidade escola ,né a comunidade está presente em tudo, é uma 

reunião para presente tão presente, eles estão aí para dar, Então pessoal que aqui eu não 

tenho como reclamar parceria da comunidade com a escola, se acontece qualquer 

problema na escola até na parte física o pessoal, vem colar, ajuda era a escola não espera 

nada de prefeitura , o pessoal pra isso é bom agora você a gente tem nossa dificuldade 

porque você pega uma sala de multisseriado, né ainda bem que tem pouco aluno, mas 

com mesmo com pouco aluno a gente sente dificuldade. 
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(...) Parte 2 da entrevista: Ivanildo dos Santos Pereira 

 

Entev: Então hoje são 3 de janeiro de de 2019 nós estamos aqui com seu Ivanildo que é 

um dos moradores e lideranças da comunidade do Barroso. Bom dia senhor Ivanildo. 

 Ivanildo: bom dia professora. 

Entev:Há quanto tempo o senhor mora na comunidade do Barroso? 

Ivanildo: olhe, eu moro aqui, na verdade, eu nasci aqui, né e tô com 43 anos, não sair da 

região principalmente o meu trabalho é aqui, não nunca tive, nem tenho vontade de sair. 

Entev: como foi sua vida aqui, começa pela infância, Quais são as suas lembranças da sua 

juventude? 

Ivanildo: na minha infância é... eu quero te dizer que não foi ruim, porque naquele... a 

gente quando nasceu enfrentando certa dificuldade na nossa infância, a gente já tá naquele 

hábito, costume e com esperança de dias melhores e, no decorrer do tempo sabe que é... 

esses dias melhores sempre tem a vir. Quando eu nasci, que meus pais, a gente veio pra 

aqui e aí é sempre a luta foi essa, trabalhar para o sustento e passando dificuldade em 

outras coisas, por exemplo como vestimenta, a gente não tinha aquela aquela aquele 

prazer de ter um...o que desejar uma bicicleta, um celular, uma roupa daquelas que a gente 

né sempre, e ai a gente, minha infância foi brincar com os amigos, estudar né andava 

quilômetros de mais quilômetros para estudar...  

Entev: onde era a escola? 

Ivanildo: era na fazenda Yallon, então, fica mais ou menos 5 km daqui, né. E aí a gente 

andava todo dia ia para escola quando eu cheguei no quinto ano é passei várias 

dificuldades também porque tive que ir para Travessão. E aí ficava na casa de parente a 

gente ficava uma semana na outra, não dava certo, voltava enfim, foi aquela aquela luta 

para poder concluir o primeiro ano e não consegui, por motivo de lonjura, né da cidade e 

também de condições para se manter na cidade. E aí né Graças a Deus, né meu trabalho, 

fiz o concurso, não era formado, desse trabalho eu consegui, estudar e me informa, depois 

já de 22 anos.  

Entev: formou, se formou em quê em que curso? 

Ivanildo: Pedagogia, na verdade, na época não era pedagogia, era magistério. 

Entev: depois veio o casamento... 

Ivanildo: meu casamento É verdade assim quando eu comecei a trabalhar casou logo, né 

e ai a gente fomos construindo juntos. Hoje, agradeço por tá aqui nessa comunidade, 

fazendo parte né da minha família me ajudou muito, é construir aquele que até até hoje 

né a gente tem que trabalhar juntos para construir aquilo que a gente deseja. 

Entev:mas sua infância foi toda... aqui o senhor sabe falar de quais são as raízes culturais 

marcantes da Comunidade? 

Ivanildo: marcantes da Comunidade, assim humana ou... 

Entev: festas e tradições né tradicionais festa tradicionais aqui na nossa comunidade é o 

padroeiro, né, tradição né, rezas tem pessoas né tem família aqui que gosta muito de rezar 

né pra Bom Jesus da Lapa e outros e outros né. Aqui é bem pouco festa juninas, também 

uma tradição pessoal como contribui para organizar uma festa e nem uns 4 anos atrás 

começou a também 18 anos atrás começou também passou a ser tradição o 20 de 

novembro, né que é o dia da consciência negra apresentado pelo samba de roda que a 

Associação a comunidade representa. 

Entev: e o samba de roda é um traço de vocês festas antigas de vocês? 

Ivanildo:na verdade é passou a ser cultural há alguns anos atrás né uns 8 a 10 anos atrás 

porque teve pessoas como Ana, né que deu prosseguimento aí porque era era uma tradição 

mas, as pessoas não passaram que já morreram e ai o neto, os filhos dessas pessoas não 
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deu continuidade ou vergonha, uma vez por achar que não ia saber e não ia né conseguir, 

né Depois que foi criado a associação junto com as ONGS começou a ver os traços da 

comunidade e percebeu que na comunidade tem esses traços. E aí foi então que associação 

...a comunidade pegou essa base pra pode lembrar do passado né porque já tava 

esquecido. 

Entev: como é viver na comunidade do Barroso? 

Ivanildo: eu acho bom, na verdade o ruim daqui é locomoção né porque quando a gente 

tem época de chuva fica difícil a gente meter como morrer como a gente já nasceu nessa 

dificuldade para a gente que mora aqui, às vezes não acho nem tão ruim mas, as pessoas 

que moram fora para vir aqui difícil porque na verdade a gente ,eu gosto de morar aqui 

que trabalhar , de viver, só que os governantes esquece que nós  somos, né como dizer, 

esquece que a gente somos gente, né esquece de fazer um pouquinho daquele montes que 

gastam principalmente fez as estradas, para a gente é tudo. Por que outra coisa a gente 

não depende, né isso? Então mas eu amo eu gosto muito de morar aqui também é uma 

região que não é tão longe da cidade, tem regiões aí tem muito mais longe, né e mais e 

tem o acesso mais dificultoso, todo até o momento eu não tenho que reclamar. 

Entev: então, seria o acesso à comunidade uma das dificuldades tem outras dificuldades 

de morar aqui? 

Ivanildo: não, aqui é uma comunidade, de uma região pacífica onde as pessoas se comove 

com as outras pessoas quando existe problema, quando existe logo pacificado por todos, 

eu acho que a maior dificuldade daqui é a estrada vicinais, sim. 

Entev: Qual é a história da comunidade do Barroso?  

Ivanildo: a história da comunidade do Barroso ... 

Entev: como é que o senhor conta... 

Ivanildo: bom, eu não sei na verdade Então tá você que existe história, né eu passei a 

conhecer porque eu sou, eu sou assim  não ligava muito, a história daqui, depois conhecei 

através de pesquisa de estudos só que depois que a gente criou associação Associação que 

eu fui passar a conhecer um pouco da história onde ,né aqui na região traços de escravidão 

,né que tem represa ainda feito por escravos e o pessoal encontrou ,eu não fui ,mas muito 

vizinho meu que foi ver né tanque batido de barro, mercado de farinha, roda d'água ,então 

essas histórias que eu não me aprofundei, né  que foi contada por seu Antônio, que é um  

dos historiador daqui da comunidade aquele sabe contar claramente, porque eu mesmo 

não eu...eu consigo entender agora repassar tudo tá tá eu não não consigo. Não adianta 

que tá aqui sem ter conhecimento profundo. 

Entev: e como é repassado essas essas histórias para os filhos de vocês agora? 

Ivanildo: na verdade essas histórias a gente tem que repassar contando, né criação de 

livros. Na escola a gente trabalha muito, por exemplo, os pais... filho perguntar, fazer 

entrevista com os pais em relação a história... 

Entev: e eles conseguiu trazer? 

Ivanildo: conseguiu... aí o 2017 fez até tem um livro, né tá lá na escola contando né da 

história que os pais é contou para ele, então a gente consegue isso fazendo um trabalho 

de pesquisa através da escola. Em casa a gente ouvindo dando entender né e descobrir, 

por exemplo a gente mora aqui eu moro aqui, mas eu vim conhecer e saber que a nossa 

comunidade teve traços de escravos, depois que eu me casei. Eu não sabia. 

Entev: os seus pais não contaram? 

Ivanildo: não, e também na verdade nunca se importou, né, sabia das coisas, por exemplo 

das roças que foi feito por escravos. Ainda hoje tem roça aí que tem muito café plantado 

né não era esse, né que era café nas roças a gente ia trabalhar quando ela pede café grandão 

lá tudo carregado perdendo, ai que ninguém... quem foi que plantou? quem foi que estava 
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lá alguém que plantou e a gente nunca ligou, na verdade, veio se aprofundar agora, agora 

não, há uns 10 anos para cá, né. 

Entev: falando em comunidade ainda... para o senhor o que é ser quilombola do Barroso? 

Ivanildo: ser quilombola do Barroso, pra mim é uma honra, né. Saber, faço parte desse 

desse grupo que é uma... representa a nossa cor, né a nossa, a nossa história e que foi e na 

verdade ainda é...esquecido por muitos, né eu me sinto muito orgulhoso e não tenho 

vergonha de dizer que eu faço parte de um quilombo. 

Entev: Eu gostaria de agradecer novamente a entrevista disponibilidade pela pelas 

palavras e falar sobre si nesse para essa pesquisa. 

Ivanildo: eu que te agradeço estou aqui à disposição conversar espero que na próxima, eu 

eu posso falar mais um pouquinho né Às vezes a gente não sei se foi suficiente para você 

ou depois que passa a conversa né Depois que você vai embora que a gente lembrar no 

momento a gente fica um pouquinho coisas que a gente falho, né Eu agradeço a você e 

estou aqui a disposição. 

 

DONA MARIA DAS GRAÇAS 

 

Dona Maria das Graças- parteira, aposentada, tem 66 anos de idade. Seu depoimento 

revela a importância desses ofícios antigos para as comunidades tradicionais e o quanto 

eles merecem ser identificados como relevantes para a vida dessas pessoas. 

 

Entrev: Hoje são 12 de Dezembro de 2018, nós estamos aqui na comunidade do Barroso 

com a senhora Maria... 

Maria: Maria das Graças, apelidada por Leite... 

Entrev: que nos concedeu a disponibilidade para essa entrevista. Boa tarde, quer 

dizer...Bom dia né (risos) 

Maria: Bom dia (risos) 

Entrev:  há quanto tempo a senhora mora na comunidade do Barroso? 

Maria: já tem uns...20 anos. 

Entrev: a Sra. nasceu aonde? 

Maria: eu nasci do outro lado daqui, ne, me criei aqui embaixo. Depois fui para o Lameiro, 

tem um lugarzinho no Lameiro, despois do Lameiro aí depois vim parar aqui. 

Entrev. E o Lameiro é próximo aqui? 

Maria: é, que o Lameiro é vizinho do Barroso. 

Entrev: então a Sra. nasceu no Lameiro? 

Maria: não, eu nasci do outro lado do Lameiro. Aí despois eu vim (inaudível) em vim pra 

aqui.Aí eu tô com uns 20 anos aqui  

Entrev: Seus pais são da onde? 

Maria: meus pais são daqui mesmo, era sambista... 

Entrev: do Barroso? 

Maria: por aqui tudo era sambista. 

Entrev: e sua mãe? 

Maria: minha mãe era Parteira... 

Entrev: Parteira? 

Maria: aí eu também fui parteira, né. 

Entrev. Olha parteira... 

Maria: fui parteira, fui não! Eu ainda pego ainda, né. Se eu topar aí eu... meus filhos já 

tão tudo criado... 
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Entrev: a Sra. tem quantos filhos? 

Maria: tive 12, criei 8, tenho neto, tenho bisneto. 

Entrev: e quatro? 

Maria: é...eu tenho 8 vivos,  4 homens e 4 mulheres. 

Entrev: e desses 12, 4 faleceram? 

Maria: foi. 

Entrev: como é viver na comunidade do Barroso? 

Maria: ah, aqui é bom, tão gostoso morar aqui, a gente não se preocupa aqui, não se 

preocupa, tudo despreocupado aqui, graças a Deus. Ninguém briga, Cai uma pessoa 

doente, todo mundo vai visitar, e aí tudo bem, caí doente mesmo essa casa aqui enchia de 

gente. E agora tô aqui, tava naquela casa de lá, construí essa daqui, passei pra aqui já tem 

dois anos, meu pai morreu com 104 anos meu pai também faleceu, meu pai esfaleceu 

nessa casa. Meu padrasto faleceu lá embaixo e minha mãe faleceu aqui, meu pai 

verdadeiro, minha mãe verdadeira e me pai de criação, né aí quando ele esfaleceu eu tava 

junto com eles, minha mãe mais meu pai e aí tô aqui né. 

Entrev: como é ser Parteira? 

Maria: eu aprendi pegar menino com a Pastoral da Criança (risos) eu mais Ana Celsa. 

Trabalhou toda vida na Pastoral da Criança né aí comecei a pegar menino, comecei a 

trabalhar na Pastoral da Criança comecei pegar menino, e aí uma parteira. Maria Lucia 

que eu peguei um, aquela Amanda, fui eu que peguei e um da irmã dela. Eu acho que 

tenho umas 60 comadre por aqui por esse meio (risos) 

Entrev: não só do Barroso? 

Maria: não, do Lameiro eu pegava menino direto lá no Lameiro. Eu já vivia com a sacola 

arrumada e minha santinha dentro da sacola, ai chegava, me chamava pegar menino aí tá 

matava umbigo, fazia remédio, rezava o Pai Nosso. Botava ele lá de fora de manhã. 

Oferecia ele para o tempo. Nunca mulher me deu trabalho. Não. Toda vez que ia pegar 

um menino para chegar lá eu já tava nascendo não demorava, muito era... E aí vim para 

aqui, quando cheguei aqui não peguei mais menino.  Trabalhei com o pastoral da criança. 

Eu só peguei quatro meninos quando cheguei aqui  

Entrev: nessa casa? 

Maria: não, eu morava lá embaixo ainda. 

Entrev: lá embaixo que a senhora fala? 

Maria: é, ali.  

Entrev:quais as dificuldades que a senhora encontra em morar na comunidade? 

Maria:  a dificuldade que eu acho aqui é a água, né. Sou aposentada é... 

Entrev: a Sra. tem quantos anos? 

Maria: tenho 66 anos, vou fazer 67 anos. 

Entrev:  Não parece não, parece ser mais nova. 

Maria: ai, ai, ai eu mais ele nós somos todos dois de uma idade só. Eu nasci em junho e 

ele nasceu no dia 31 de.... setembro, eu sou de junho e ele de setembro.  

Entrev: Como a Sra. é daqui da região...Quais são as raízes culturais da Comunidade do 

Barroso? 

 Maria: A raiz cultural é daqui samba, é como é... nós samba muito. Sambava né, porque 

agora minha perna não deixa mais. Eu fui para uma feira em Camamu, estavam sambando 

lá e eu saí de lá é tempo de chorar, estava quase chorando por causa do samba e outras 

coisas de raiz daqui é um Cacau, cravo. 

Entrev: e tradições culturais, além do Samba, a senhora ver outras tradições outras outros 

festejos, outros costumes? 

Maria: é para o São João Hoje tem festa aqui. 

Entrev: tem a festa do padroeiro... 
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Maria: um ..rum a festa do padroeiro daqui é no final do ano.   

Entrev: o que mais comove a senhora, que a Sra. sente saudade quando lembra na 

comunidade? 

Maria: eu lembro dos meu vizinho, eu lembro como é... eu lembro um bocado de coisa 

daqui.  

Entrev: como a senhora conta a história da comunidade do Barroso? 

Maria: a história que eu tenho que contar daqui é .. a gente já caminhou muito para as 

outras comunidades. 

Interrupção...externa: Oi 

 Entrev:  a gente tava falando da história da Comunidade como é a história da 

Comunidade de acordo com seu ponto de vista? 

Maria: a gente já andou muito para as comunidades é...já sambemos muito, já andou 

muito, (repetiu) olhe minha cabeça não lembra mais de nada, minha cabeça tem uma 

manchinha desse lado...as coisas fogem do meu juízo.  

Entrev: Como era a infância da senhora aqui? A Sra. lembra? 

Maria: lembro, a metade eu lembro, né que foi assim: a gente morava lá no Lameiro, de 

lá viemos para aqui, plantemos tudo aqui e...lá no Lameiro...  

Entrev:  brincava? 

Maria: a gente brincava de roda, brincava de Candomblé, brincava de samba. Meu pai ele 

tinha um santo, era São Benedito, quando era no mês de agosto a gente sair com aquele 

Santo, a gente saia, mas São Benedito, ele era uma bandeira, de pano, assim.. quando era 

no mês de janeiro saia com ele...era deixa eu ver...deixa eu lembrar...saia com ele e 

chegava... era São Roque parece...  

Entrev: e na juventude gostava de Sambar lá? 

Maria: eu era muito dançarina já gostava de uma festa, eu dançava muito e quando esse 

homem me topou, me topou assim... dançava muito...é...  

Entrev: a senhora casou cedo? 

Maria: casei com 15 anos, eu já estou com...vou fazer 50 anos mais ele. Minha Caçula ,tô 

com uma neta de 15 anos.  

Entrev: casou cedo, ainda bem, né tantos anos de casamento. 

Maria: vou fazer 50 anos ... 

Entrev:como uma comunidade quilombola o que é ser quilombola do Barros? 

Maria: quilombola...  

Entrev: como a senhora passa para os seus filhos e netos o que aprendeu com seus pais? 

Maria: eu passo o que eu aprendi, né. Quando eu fui criada, nascida e criada com os meus 

pais. Meu pai nunca me deu uma surra, minha mãe me batia, meu pai não, não fui criada 

com elegeu sou filha de mãe solteira (inaudível), mas meu pai não me batia não, quando 

ele adoeceu lá em, que ele tinha roça aqui, aí a roça dele, ele pegou vendeu tudo e foi pra 

Ubatã, de lá de Ubatã, ele mandou um recado para mim: “que ele tava preso pra um leão 

comer”, ai eu fui soltar ele, vou buscar ele, fiquei com ele dentro de casa até quando ele 

esfaleceu, aí...  Meu pai era rezador, agora só eu não aprendi a rezar não, não entrava na 

minha cabeça, eu gostava de tudo, eu tinha meus santos aí. Todo ano eu mandava rezar. 

Eu,...sempre mandava rezar, só que agora parei. Mas, meu santo está aí ainda. 

Entrev: e seu Ofício de parteira, passou para suas filhas? 

Maria:ah, ela falou assim que não liga para nada, aí eu... não me importei... ninguém 

importa pra nada, você sabe que essa juventude de hoje não quer nada. Aí tanto faz tá 

ensinando, como não . 

Entrev:e quem ensinou a senhora? 

Maria: é porque minha avó era Parteira, minha mãe era Parteira, minha bisavô era 

Parteira... 
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Entrev: aí ensinaram ou a senhora foi vendo? 

Maria: eu fui vendo, aí, Mas como eu... pari um bocado de fio, aí eu ficava observando a 

Parteira fazendo remédio para mim, aí...aquilo eu aprendi. 

 Entrev: e tem mais alguém aqui na comunidade que faz parto, além da senhora?  

Maria: não, daqui só é eu, as parteiras velhas aqui tudo morreu. Aquela Nininha Zenaide, 

comadre Jovelina. De primeiro tinha um bocado de parteira foi foi morrendo, morrendo, 

morrendo, morreu tudo, essas parteiras ainda pegou meus filhos ainda. Eu pari tudo em 

casa: tive dois gêmeos, tive 11 horas do dia e o outro 11 horas da noite dentro de casa. 

Quando eu subir (inaudível) aí eu peguei uma santa que eu tinha. Ainda tenho ela aí na 

minha cama, aí último que nasceu também era todos os dois empilicados, todos dois 

trouxe sua capa. O último a parteira rasgou a empírica com a unha e nasceu. 

Entrev:os gêmeos ainda são vivos?  

Maria: tem um, o outro morreu com 5 meses. Só tem Damião. E aquele damiãozinho 

machucou, viu! e eu tenho amizade a ele, ele que me carrega para tudo quanto é canto 

aqui o “damiãozinho”. 

Entrev:e os outros quatro filhos faleceram com quantos anos a Sra. lembra? 

Maria:  lembro, um esfaleceu com cinco meses, o irmão de Damião. O outro com 1 ano 

e 5 meses, o outro com 1 ano e o outro foi com uma perca. 

Entrev:foi o que? 

Maria: uma perca, perdi... 

Entrev: ah, sim...perdeu na barriga. 

Maria: já ganhei, mortinho. Era pequeninho assim... devolveu no... Eu fui para a roça e aí 

quando chegou lá me deu aquela dor, já fui para roça com dor, quando chegou na roça foi 

ai que ganhei, lá na roça mesmo... ficou por lá.  

Entrev: a questão da saúde sempre como é que era a questão da saúde, Saúde pública para 

vocês terem acesso? 

Maria: a saúde toda vida foi assim mesmo. A gente toma muito remédio caseiro cai doente 

é... teve três rezador para mim rezar é... 

Entrev: agora né é recentemente? 

Maria: é. E aí eu sei que tô aqui né. 

Entrev: Ainda tem rezadores próximos aqui? 

 Maria: tem, dois é daqui: Caraveia e... Como é o nome do outro? Nelson, e o outro é de 

Camamu.  

Entrev: os seus filhos moram aqui na comunidade? 

Maria: mora 3 aqui, 3 em São Paulo e uma tá na Barra. 

Entrev: eles nasceram aqui.  E como era essa questão de escola? 

Maria:  Sempre eu digo ao povo, eu tinha 7 meninas na escola e graças a Deus nunca me 

deu trabalho na escola não. Estudaram com Tita, estudaram com Maria Lucia, estudaram 

lá no Orojó. E terminaram de estudar aqui no Barroso. A caçula e a da beira da caçula e 

Damião e...estudou muito Damião, com 5 anos em diante ele começou a estudar. E 

nenhum se formou não. Quando tava perto de se formar, caia fora. 

Entrev: por que? 

Maria:  quem sabe. Agora tô com uma netinha, netona, né que ela tava estudando...a 

dificuldade que a gente tinha daqui era de carro, né porque nesses caminhão aí não são de 

confiança não. É um Balaio de Gato esses caminhões aí. Aí peguei minha neta foi para 

São Paulo, levei ela, tirei da escola, ficou estudando mais a tia. 

Entrev: tem quantos anos ela? 

Maria: 15. 

Entrev:  bom eu gostaria de agradecer a senhora pela pela conversa, né por ter me avisado 

falar sobre a senhora e a comunidade e me desculpa qualquer coisa. 
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Maria: a Sra. que tem que desculpar que tem coisa aqui que eu já esqueci, tô com a 

memória ruim. 

Entrev: a memória a gente esquece mesmo. Qualquer pessoa esquece. 

Maria: não, porque depois desse AVC lá em são Paulo, que eu vou falar aí eu repetia o 

que os outros falava. Fiquei assim, semana passada fui no neuro, aí ele veio e abriu veio 

uma manchinha aqui do lado esse lado aqui. 

Entrev: gostaria de desejar saúde para senhora fique estável bem para poder ensinar aos 

seus com mais sabedoria. 

Maria: Com certeza. 

 

 

ROSALINA CORREIA 

 

Rosalina Correia- agricultora, aposentada, tem 83 anos de idade, com depoimento breve. 

Ela mostra as lutas na família e na comunidade para o reconhecimento como quilombola. 

Além de contar como foi a vida do seu irmão Daniel Docílio, cujo nome é ligado à Casa 

de Memória comunitária.  

 

 

Rosalina: ele é... tantã da cueca também, meio tantã ...Eu fiz negócio...  Ele, ele tinha 

pasto ali tem aquele pasto ali né ,eu cheguei disse assim...  Eu vou...  minha mãe morreu 

deixou o testamento, né eu... ficava essa casa daqui, essa não, a outra, passou para minha 

irmã e ele, passou... roça de cacau, ficou para mim e para ele, para a outra irmã, que já 

morreu. 

Entrev: Eram quantos irmãos? 

Rosalina: eram 3 irmãs..., mas duas já morreram. Eram 04 irmãs e 01 irmão. Aí ele chegou 

e eu disse assim: Daniel você quer me dá esse pedacinho de terra aqui e eu lhe dou de lá, 

mas   ele era tantã, mas a palavra dele era um tiro “é isso é isso ele não pensava duas 

vezes”, a palavra dele era ... não senhora. Como as pessoas são diferentes, parentes 

diferentes, ai assunte, eu cheguei fiz negócio mais ele, eu fiquei com aquele pasto ali e 

ele ficou com a minha parte de lá, foi mesmo que passar a escritura e foi tudo certo. 

Quando acontece que ele morre, que ele morreu, aí ficou... (quem veio essa aqui não foi 

essa não, foi outra, não foi essa não, foi outra) aí cheguei...(inaudível), ai ele ficou com a 

parte e ele ficou com a minha).  Quando eu medir o governo, de hoje eu pelejava para 

medir esse terreno, de hoje, foi Deus que me ajudou e eu conseguir, (inaudível)  mas, já 

estava medido, tudo certo, e ficou cada um faz sua parte, quando meu...esse menino, meu 

irmão morreu, mas, já tinha feito negócio, tava tudo certo, ai assunte, o que acontece, 

ele... meu irmão, eu cheguei passei... depois que a gente mede só pode desmembrar 

pedaço daquela terra depois de 05 anos, então, Antônio pertencia a uma outra associação 

do Barroso, eu disse “ você não entre na associação”, “entrou”, assunte como era aquele 

povo, naquele tempo era tão ignorante, ia dar aquela terra, não era ali, não fazia aquela 

associação lá no Machado, ai os parentes da outra... maluca, ficou “ fulana você é doida, 

sua terra é pouca você vai dar” porque lá tinha água, bastante de tanque essa coisas,  ai 

disse assim: “o governo vai tomar tua terra, tu vai ficar com o que fulana”, aí chegou não 

deu mais, na hora, não era aquela terra que eu ia dar, era um pedaço do lado, era um 

pedacinho de terra estreito, mas era cumprido, aí não quiseram, quando, na hora que vinha 

a casa de farinha, não tinha terra, ninguém queria dar, quando foi, faltando 15 dias, na 

época era Ana que trabalhava aí no EBDA, você dar a terra ou vai pra outro canoa que 
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vieram aqui, “ah porque você dar a terra ainda? A proposta... Tá de pé e não está, porque 

não tem homem pra derrubar no machado, não tem um para derrubar ainda como cortar 

e queimar para botar em 15 dias, não tem não. Assunte bem como eu quero fazer o bem 

ali e eles , meus parentes mesmo, Aí assunte, eu disse assim:  Se vocês quiser eu  dou 

aquele pasto, recua o arame e faz a cerca do tamanho que vocês precisar pra fazer da casa 

de farinha, aí recuaram ficou aqui pra eles passar o documento, nunca vieram aqui 

“porque tá devendo  a receita não sei o quê para a gente pagar, bem, essas associações 

eles fazem, não legaliza não liga para nada, fiquei quieta, depois de cinco anos que eu 

tinha medido a terra, eu fui desmembrei, fui mais Antônio desmembramos, porque eu  

sou casado  com Antônio no...em comunhão de bens, não sou separado de bem, o que é 

meu é dele, o que é dele é meu, aí assunte,  eu fui mais ele e passamos um pedaço da terra 

para associação do Barroso, aí o que fizeram? Foram dar queixa de mim, um advogado 

deu queixa de mim, que eles tinham usucapião, aquela associação é quilombola, a 

associação quilombola não tem usucapião, passa de um pra outro, de um pra outro, quem 

vai morrendo, vai herdando, não tem usucapião, aí eles foram, “É usucapião”, quando eu 

cheguei lá, eles disseram, eu comecei a conversar, um sobrinho meu: “doutora ela tá 

mentindo.”   Falta de respeito sua, vc.. além de ser sua tia, a idade dela, você ainda tá 

dizendo que ela tá mentindo”. Se eu não tava mentindo, no estatuto dos quilombolas, Ana 

tá ali, amanhã caso ela saia, eu sou dona, todos participam. Aí eu disse: eu não vou dar a 

terra, a terra que dei, tire o tanto que vocês precisarem pra fazer a casa de farinha e chegue 

a cerca pra trás, e eu tava mentindo?  Que a dele foi primeiro que a minha, a nossa,  E 

venha cá como é que eu sou dona do que é meu e não tenho... “ ah porque isso aqui é 

espólio do meu avô”,  “ menino olha, quando ele nasceu, esse cara,  meu sobrinho, meu 

pai tinha morrido, meu pai morreu no ano 57, morreu moderno, de infarto, ele era 

cardíaco, eu sou cardíaca, minha mãe também,  aí o que  aconteceu...acontece que minha 

mãe fez logo o inventário , quando esse cara nasceu, já meu pai tinha morrido, já a mãe 

dele tava com a parte dele, mas, o pai dele que era genro da minha mãe,  nunca respeitou 

o direito meu,  nunca, nunca, nunca. O sujeito me infernizava dos pés à cabeça. Eu 

chegava me dava morrer de tanta raiva, se eu sofresse do coração naquele tempo tinha 

morrido. Porque de ver a ideia do rapaz, porque minha senhora...minha mãe teve 05 

filhos, mas, cada partiu pra cada um ter seu pedaço, quer dizer os outros que morava longe 

ele não podia ir lá, eu que morava de junto dele, ele me perseguia direto, morreu ficou o 

filho a mesma coisa. Quando eu vi, ele tava querendo desmanchar a cerca, tomar apulso, 

essa associação daqui, eu passei pra o de cá, perguntou a ele: doutor...” esqueci o nome 

dele”, por que eu não passei logo... “porque doutor, o terreno a gente só pode desmembrar 

um pedaço daquela terra, depois de cinco anos, eu esperei completar os 05 anos pra poder 

desmembrar, passar pra associação quilombola. E por que esse cara? Ele não tem 

documento nenhum assinado por mim, por que ele chegou primeiro, tem usucapião da 

minha terra, da minha terra, como é rapaz?  “Ah, porque tem que fazer inventário.”, ele 

ainda foi dizer ainda, que eu tinha feito negócio com meu irmão, que era dono daquilo ali 

de boca, não passei documento nenhum, nem... eu disse: olha o meu irmão pegou a minha 

parte e doou pra uma pessoa que não é nada dele, nem meu. Meu irmão para fazer o 

funeral dele, para trazer ele, para enterrar, passou tudo pra ele, eu nunca assinei nada, 

agora você vai lá e tome, você tá dizendo que eu fiz negócio de boca, mas meu irmão era 

... mas, se ele dissesse é tanto e tanto pronto não voltava atrás era uma pessoa de palavra 

mesmo, isso ele puxou a meu pai, ai assunte... quando eu tava pronta, ai ele ficou nessa 

questão, os outros que tem lá. A moça que veio de Salvador, veio pra expulsar eles de lá, 

e chocho, e temendo represália, vamos fazer assim: nós vamos prometer dar outra casa 

de farinha de lá, dar pronta e ai eles saem daqui. Mas, sabe esse negócio de governo como 
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é, passa de um pra outro, já tem uns cinco anos isso, e até hoje não deram conta de fazer 

essa casa de farinha. 

Entrev.  E ele mora onde esse sobrinho? 

Rosalina: ele mora lá, 

Entrev. Lá no Barroso? 

Rosalina: sim, lá na parte dos pais dele, da minha irmã. É tudo pegado, a divisa era, meu 

pai tinha um sonho, os engenheiros iam lá, quem abriu aquilo ali era parente da minha 

vó, e abriu na raça mesmo. Botaram um nome lá, que minha roça tinha lá no fundo 

botaram o nome de “deus te vale”, por que “deus te vale?” porque naquele tempo, as 

onças, lugar que tinha água, ficava de tocaia, pra quando os tatus e pacas fosse beber água, 

“aí pacu!” eles comerem, né. Aí dizia assim: aqui só deus te vale, porque as onças vai te 

comer, que dizia era os homens, né. Mas, o homem, aquele povo tinha uma coragem só 

você vendo, e botou a terra, derrubou, e fez a casa, e fez lá na roça mesmo, na minha roça 

de cacau, e fez a outra parte que vai pra, aquele lugar que eu moro, daí atravessou para 

outro lado, daí atravessou para outro lado, dali ele foi embora, fez negócio com outra 

pessoa... 

Entre. Quem? 

Rosalina: o dito homem que abriu aquilo ali, chamado Domingos Pimenta, ele era primo 

da minha avô.  

Entrev. Voltando... como era seu Daniel, ele morou sempre ali? 

Rosalina: não, Daniel não morou ali não, Varjão tem muita água e tempo da enverdeira 

os animais ficavam dentro da agua, em cima de um lajedo, senão amolecia os cascos. Ai 

ele veio falar com mamãe pra dar um pedaço de terra pra ele, um pasto, mamãe: aqui não 

tem lugar, porque lá em casa é seco, pouca agua, só você comprando um pedaço de terra 

lá em seu Geraldo.” Seu Geraldo foi o filho do homem que comprou o lugar da minha 

irmã, o Barroso onde é, aquele lugar, onde Tita mora, por ali tudo, é tudo pertencente a 

ele. Essa parte de seu Geraldo. Então, lá tinha água, cá não tinha, mas se você quiser zelar 

pelo pasto, tudo dele era separado, eu não tinha animal naquele tempo,aí ele chegou não 

quis, ai comprou 04 tarefas de terra de seu Geraldo, o outro veio dizer que era 04 hectares, 

eu disse: olhe doutor, ele não sabe nem quanto mede, desde pequena eu trabalho com 

terra, medindo terra, comprando e fazendo, eu disse: olhe meu irmão comprou 04 tarefas 

de terras é 02 hectares e meia, dois pastos com 02 tarefas e meia, eu sei da madeira que 

tá lá eu sei , tem anos que sai de lá, mas eu sei porque é capoeira, mudururu branco com 

mudururu preto e pequi,  e um ou outro, eles são tão dono da terra que veio dizer que são 

04 hectares, são 04 tarefas, tarefa é uma coisa, hectare é outra. Tinha dois advogados lá, 

um que tava com ele assim, “eu fiquei encantado com sua sabedoria”, porque ele quer 

falar, quem mente, ele tem que falar o que tá certo. Porque eu doei um pedaço de terra 

para fazer a casa de farinha, eu doei a terra, eu doei o que era meu, as 04 tarefas de terra. 

Entrev: Então ele foi morar no Varjão e veio morar no Barroso? 

Rosalina: Não, ele não morava no Barroso, ele morava no Varjão mesmo. Ele vinha para 

o Barroso, somente isso, ele não plantou nada ali, era somente capim e o pasto, que ele 

fazia o pasto para soltar animal, então quando era no tempo ele passava por lá, vinha pra 

capinar o pasto e botar os animais no pasto e poder os animais não amolecer os cascos lá, 

né. Mas, depois deu pra roubar animal lá, roubaram os animais tudo. Ficou sem ter animal 

pra nada, carregando nas costas, ai ele chegou e não comprou mais animal, porque sabia 

que o povo ia roubar.  Ai eu cheguei e falei: “Daniel você quer fazer um negócio comigo?  

Porque eu tinha animal, -inaudível- Você fica com a parte de minha roça e eu fico com o 

pasto, o pasto serve pra mim, pra você serve pra nada, tá gastando dinheiro, todo ano 

gasta com esse pasto. Ai ele chegou e disse pra mim: “Eu só faço se você pagar a outra 

parte da irmã”, eu disse:  venha cá, e a minha parte? nesse tempo cacau produzia alguma 
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coisa, por muito pouco que der, ali só tinha um pé de tucum, nada, nada, nada e um pé de 

pimenta, aí eu disse assim: você quer que eu vá pagar a parte de minha irmã por causa 

desse pedaço de terra? “Eu não, eu fico com meu pasto aqui mesmo”.  Ai, passou, passou, 

passou, ele não guentava mais trabalhar, a mulher dele tinha morrido, a mulher que 

morava com ele tinha morrido, ele tava sozinho, o povo abusava ele, ele abusava o povo, 

Ai ele chegou e veio: “aquele negócio que você falou comigo tá de pé?” Eu disse: tá como 

eu quero, se você quiser se você me de sua parte e eu te dá a minha, tudo sempre eu pagar 

(inaudível) aí não, isso aqui não vale, duas tarefas e meia de terra, sem nada, só o pasto, 

o pasto tudo cercado, tá certo. Aí eu disse assim, “se você quiser trocar a parte da minha 

na sua tudo bem”, “então, tá certo”. Ele veio, pegou os recibos que ele tinha lá, meu deu 

tudo, pra eu pagar, “eu não vou pagar não, porque era tudo junto, se era meu todo terreno 

ia pagar –inaudível- por que? Só porque de uma casa de taipa” ai Daniel ficou lá no meu 

pé´, pensando que eu tinha interesse naquela roça, eu nunca tive, desde pequena meu pai 

não gostava daquela roça e porque da água, era muita água, chovia não tinha lugar de 

soltar os animais, era boa mesmo muito cacau mesmo, mas era muita agua. A gente pra 

ir pra lá se atolava todo, pai não gostava mesmo, e eu também nunca gostei, ia eu disse 

assim pra ele: “eu nunca tive interesse, ele pensou que eu tinha interesse, “pior é meus 

filhos, eu não quero saber de roça, não quero saber de roça, ele chegou, aceitou, nós 

fizemos o negócio, ele aceitou. Ela disse: vou fazer um boneco de barro e botou o nome 

dele, era pra fazer ele tirar uma foto, mas acontece que ele morreu. Puxa pra ali, puxar 

pra aqui. 

Entrev. Então, aquela casa que hoje é o museu, era uma casa que ele só ficava as vezes? 

Rosalina: é, só vinha ali e passava e ficava assim. 

Entrev. Pra tomar conta do pasto... 

Rosalina: é, ele não morava ali não, morava no Varjão. Ali ele passava 15 dias, passava 

03 semanas e ia embora.  

Entrev. Ele era uma pessoa assim...como era ele? 

Rosalina: ele era assim azoado. Ele quando era pequeno, ele estudava e tudo, mas, naquele 

tempo, o povo daqui ele deu uma febre e ficou assim, meio tonto do juízo, naquele tempo 

não tinha tratamento nenhum, eu sei que ele nunca se curou desse problema, foi sempre 

assim meio azoado, (inaudível)aí ele quando mamãe passou essa casa pra minha irmã, 

deu o testamento não disse nada a ele, aí ele, quando ele saiu daqui mamãe tava passando 

mal (inaudível), aí disse: quando morrer não mande me chamar não. “Ai mamãe disse: 

mande chamar”, eu disse: eu não. Fazia a gente passar vergonha, (inaudível) falava umas 

coisas sem nexo, (inaudível), falava umas coisas diferentes no meio, eita Jesus, ... tudo 

tomava parte... 

Entrev: E ele casou? 

Rosalina: nunca casou não. 

Entev: nunca teve filhos? 

Rosalina: não, nunca teve filhos. Ele sempre morava com mulher velha já, as mulheres já 

velha, nunca quis casar com ninguém, (inaudível), não tinha ninguém que ficasse com 

ele. Depois mulher velha que não tinha mais caminho, ficava com ele pra sustentar. Uma 

delas disse que quando ele morresse ia mostrar se ela tinha direito ou não tinha, eu calada: 

você tá dizendo isso... mamãe tava viva ainda, “se você quiser dá queixa dele, você vai 

dá queixa agora, não quando ele morrer, que você sabe quem morre primeiro?” “Não, 

quando ele morrer, ele vai ver.” “não!  Quem tá morto vê nada rapaz.” (Inaudível) Ela 

mais velha que ele, ela tava pensando que ele primeiro que ela. Ela cozinhava... nunca 

deixou de comer toucinho. Um quilo de toucinho pra ela, era dois de feijão, “se não tiver 

toucinho, eu não cozinho feijão.” “Eu digo: menina, você não pode mais comer toucinho. 

Quem fica de idade não pode mais comer esse tipo de gordura.” E ela “paco”. Aí deu 
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infarto. Ai ele chegou disse a filha de uma menina que ele criava, botaram ele no castigo 

dá uma mesada a essa menina, que era eles dois que criava. 

Entev. Ele criou a menina? 

Rosalina: não, mas, assunte bem, a mulher que morreu, ela era avô da menina, criava a 

menina, não era ele, morava tudo junto, mas não era ele. Ai quando ele morreu, ele botou 

na cabeça dele que ele tinha que dá pensão da menina, todo dia ele (inaudível) aí 

aconteceu que ele morreu e menina ficou sem casar, sem nada, a mãe da menina também, 

vieram logo em cima de mim, pensando ela que eu era herdeira dele, né. Ai eu disse 

assim: se você veio procurar herança na minha mão, pegou embaixo, sabe por que? Tem 

cinco anos que ele passou a roça dele pra Leôncio caminhoneiro...  

Entev. Pra quem? 

 

Rosalina: Leôncio caminhoneiro, um homem, ela chegou passada se você tiver, quem? 

Vá procurar resultado com ele, bem, se não tiver, não tenho nada a ver. 

Entrev. Porque ele passou as coisas dele pra um... 

Rosalina: não, ele passou no cartório, foi pra o cartório mais o cara. 

Entrev. Por que passou pra ele? 

Rosalina: tá, porque eu disse a ele: eu meu irmão, não quero nada seu. Quem achava que 

tem o que é seu, procure passar sua herança, porque eu não quero nada seu, (inaudível) 

nem eu, nem minha irmã tem interesse por aquele lugar. Ai ele pensou: que ia fazer 

inventário, que ia tomar casa, minha mãe deixou testamento. (Inaudível). Até tiro ele me 

prometeu. “Dou um tiro em sua boca.” 

Entrev. O homem que ele passou? 

Rosalina: essa daqui oh, Daniel que eu tô falando, mamãe deixou o testamento pra quando 

ela morrer não ter mais conversa, quando ele chegou aqui, minha irmã tava aqui, tinha 

quinze dias que minha mãe tinha morrido, ai ele veio chamar log minha irmã pra ver o 

inventario, “não precisa, minha mãe deixou aqui pronto.” “Ah, ...”  pegou o revolver duas 

vezes pra me atirar... 

Entrev. Foi.. 

Rosalina:  ai Katiane nervosa: “mainha esse homem é doido, sai daí que ele vai atirar”, ai 

disse assim: foi por causa de mim que mãe tinha feito o testamento. Fez o testamento por 

causa dele, que sabia que ele fazia (inaudível) com ninguém. (Inaudível) Ai eu cheguei 

disse assim: “se você me atirar eu vou chamar a polícia ali agora.” (Inaudível) Ai ele ficou 

danado, que queria ficar com essa casa pra ele, por que? Se a casa minha  irmã nunca 

proibiu dele morar, do jeito que minha mãe deixou a casa, ele  ficou com a casa morando, 

ela nunca morou ali, morava no Copó, mas a filha dela lá, ela não pode morar sozinha, 

parece que tem 91, 92 anos, ela não pode mais morar só, ela faz umas coisinhas ainda 

tudo, costura direitinho, faz cada tapete lindo, mas ela não pode morar na casa só, ela só  

essa única filha, o resto tudo  é homem, ai que chegou, tem uma menina que ela criou que 

é meia azoada, ela criou a menina, mas é meio azoada, aí chegou, ele aqui, queria porque 

queria desfazer o...eu disse: oh meu filho, minha mãe tava lúcida, quando ela passou esse 

testamento, ela tava lúcida, nesse tempo dona Isa ainda trabalhava, aí dona Isa  mandou, 

o médico deu atestado médico, foi mandou deu atestado médico que ela tava lúcida assim, 

assim, assim, ela não tava caducando, ela fez   , eu não terminei nada, “se puder tirar meu 

nome desse meu testamento, eu disse assim”, “não pode, mesmo que você não vá ver 

nada, que você é filha, mas não pode tirar seu nome.” Por isso que eu nunca fui lá, ele 

ficou com a roça lá, ele passou pra Leôncio caminhoneiro eu nunca me interessei, nunca 

disse nada a Leôncio. “Ah, ele passou essa roça pra mim, “perere”, o que eu faço com 

essa roça?”  
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Se você quiser ficar pra você, você fique, se você não quiser, você venda, fique com duas 

partes, que uma parte minha e a dele, e a outra você devolve pra minha irmã que era dona 

da roça também. E Leôncio, ele fez isso? ele deixou 15 arrobas de cacau na firma, levou 

a mulher de Leôncio lá só podia vender aquele cacau, só quem tivesse aquele CPF, tudo 

dele era certo. Um dinheiro, 1500 reais pra...colher não sei quantas mais arrobas de cacau, 

pra pagar a menina lá, ele deixou...Leôncio fez? Leôncio pegou o carro vendeu, pegou o 

dinheiro, foi gastar o dinheiro pra tirar os documentos e não pagou nada as meninas, 

minha irmã morreu e minha irmã nunca recebeu nada, a menina nunca recebeu nada. 

(Inaudível) tá vendo eu fazia isso? Se fosse eu, meu irmão era de palavra e eu também 

sou igual a ele, se fosse eu pegava o dinheiro que encontrou, as arrobas de cacau vendia 

e falava assim pra as meninas: “aqui oh o dinheiro que ele deixou pra vocês.” Quanto 

fosse, quanto não fosse, ele ficou com tudo, não fez nada que ele disse. Ai eu disse: tá 

vendo porque se ele fosse pagar com o dele, mas não. Se ele ficou com a roça, a roça 

pouco ou muito ainda dá, né. Um pouco de cacau, dar muita verdura lá, plantou abóbora, 

tirou três mil e tantas aboboras, ... 

Entrev:  lá no Barroso. 

Rosalina: no Varjão. 

Entrev. E aquela casa ali ficou escrito...ficou pra quem? 

Rosalina: aquela casa ali é de Daniel mesmo, não era de herança não, a casa foi ele que 

fez, o terreno ele comprou. Não tem nada a ver com herança de meu pai. 

 Entrev. Essas confusões é da parte da herança? 

Rosalina: da parte da herança... exatamente. 

Entrev: quando ele faleceu aquela casa ficou para a associação? 

Rosalina: não, assunte bem: quando ele faleceu a casa já era minha, não tem nada a ver 

com Daniel mais.  

Entrev: a senhora tinha feito a troca? 

Rosalina: tinha feito a troca, já tinha colhido o cacau, não tinha mais nada lá, ele passou 

a minha parte pra Leôncio, eu e ele, palavra de escritura, não precisou passar nada pra 

Leôncio, não precisou eu procurar... Leôncio veio procurar, se você quiser vender você 

faz, lá só tem meu nome no testamento. Eu fiz negócio com ele aqui, e eu ia procurar 

mais nada lá? Não. Eu sou assim. Agora o meu sobrinho que é igual ao pai dele, que veio 

procurar confusão, eu disse assim: olhe eu posso morrer hoje, você nunca será meu 

herdeiro. Eu tenho marido tenho filho, tenho neto, como é que você será meu herdeiro? 

Você não vai ser meu herdeiro. Porque se fosse uma terra assim, a terra de vocês é espolio, 

porque seu pai morreu não fez inventário, sua mãe morreu não fez inventário, a minha 

não, fez inventário, cada um na partilha, tem nada a ver, a parte de meu irmão era assim, 

era casquinha mesmo, mas, se ele lhe der alguma coisa, ele lhe deu mesmo, se ele passou, 

passou não tinha nada de diferente não. 

Já contei a ela a história das cobras, (risos).          
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