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RESUMO 

Sabe-se que nas comunidades quilombolas os conhecimentos, a socialização, os 
saberes e fazeres perpassam pela tradição oral, resultante da convivência e 
observação dos mais velhos, incluindo família, comunidade, relações de trabalho 
com o sagrado, assim como, vivências na escola, nos movimentos sociais ou em 
outras organizações. Partindo desse entendimento, surgiu o presente estudo, 
intitulado Sala de Aula: A Tradição Oral e os Saberes Populares da Comunidade 
Quilombola de Várzea Queimada no município de Caém-Bahia, com o objetivo de 
compreender como acontece a valorização e a inserção da cultura da tradição oral e 
dos saberes populares da população Quilombola de Várzea Queimada, Caém – 
Bahia, no espaço escolar, e a contextualização desses elementos com a  práxis 
pedagógica dos docentes da Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos. Para 
tanto, retomam-se os estudos de Bauman (2005); Hall (2006); Freire (1987); 
Munanga (1986); Gatti (2005); Dione (2007); Chizzotti (2010); Delgado (2006), 
Thiollent (2011) e Barbier (2007). Situada metodologicamente nos preceitos da 
abordagem qualitativa, com base na história oral e na pesquisa ação, busca-se 
conhecer o território quilombola supracitado, suas lutas, seus principais fatos sociais 
e sua história. Esta pesquisa contou com os seguintes colaboradores: pessoas 
idosas da comunidade quilombola, integrantes do Movimento dos Pequenos 
Agricultores (MPA), direção e corpo docente da Escola Domingos Pereira dos 
Santos, tendo em vista que esses cooperadores são moradores da comunidade, 
exceto a gestão escolar e alguns professores. Assim, a pesquisa teve dois 
momentos: o primeiro, na comunidade; e o segundo, na escola, sendo utilizados 
como instrumentos de construção de dados: visitas à comunidade e à escola, a fim 
de registrar as narrativas orais na comunidade por meio de entrevistas, com roteiro 
semiestruturado; observação participante e grupo focal. Para analisar os dados, foi 
utilizada a técnica da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), buscando desenvolver 
uma análise crítica da observação sistemática do território quilombola, considerando 
o crescimento populacional dessa comunidade para melhor interpretar a realidade 
dos envolvidos, sobretudo no que se refere à conexão de saberes existentes entre a 
Cultura Popular e as práticas de Educação Popular, detectando as tradições, os 
saberes populares presentes na linguagem, costumes, crenças, manifestações 
culturais, pois, não só significa uma expressão da cultura popular brasileira 
(patrimônio cultural), como também uma estratégia histórica de luta. A segunda 
etapa, direcionada à escola da comunidade, possibilitou entender se os elementos 
da cultura quilombola local estão presentes/ausentes, inseridos (ou não) no contexto 
escolar e como estes são contextualizados na práxis pedagógica. O grupo focal 
favoreceu iniciar o processo de intervenção cujos colaboradores participaram da 
elaboração do produto, denominado Material Educativo Ilustrativo - Contribuições na 
Prática Educativa em uma Comunidade Quilombola: Narrativas de um Povo. O 
material possibilita os profissionais contemplarem a educação escolar quilombola, 
dando um destaque às particularidades da comunidade e suas tradições, saberes e 
fazeres, bem como a valorização desses elementos no espaço escolar.    
  
Palavras-chave: Quilombolas, Saberes Tradicionais, Educação Contextualizada, 
Educação Quilombola. 
 
 
 



    

ABSTRACT 
 

It is known that in quilombola communities the knowledge, socialization, knowledge 
and doings permeate the oral tradition, resulting from the coexistence and 
observation of the elders, including family, community, working relations with the 
sacred, as well as experiences at school, in social movements or other organizations. 
From this understanding, the present study, entitled Classroom: The Oral Tradition 
and Popular Knowledge of the Quilombola de Várzea Queimada Community in 
Caém-Bahia, emerged, with the objective of understanding how the valorization and 
insertion of the tradition culture happens. of the Quilombola population of Várzea 
Queimada, Caém - Bahia, in the school space, and the contextualization of these 
elements with the pedagogical praxis of the teachers of Domingos Pereira dos 
Santos Municipal School. To this end, the studies of Bauman (2005) are resumed; 
Hall (2006); Freire (1987); Munanga (1986); Gatti (2005); Dione (2007); Chizzotti 
(2010); Delgado (2006), Thiollent (2011) and Barbier (2007). Methodologically 
situated in the precepts of the qualitative approach, based on oral history and action 
research, we seek to know the aforementioned quilombola territory, its struggles, its 
main social facts and its history. This research had the following collaborators: elderly 
people from the quilombola community, members of the Small Farmers Movement 
(MPA), board and faculty of Domingos Pereira dos Santos School, considering that 
these cooperators are residents of the community, except school management and 
some teachers. Thus, the research had two moments: the first, in the community; and 
the second, in the school, being used as data construction instruments: visits to the 
community and the school, in order to record the oral narratives in the community 
through interviews, with semi-structured script; participant observation and focus 
group. To analyze the data, we used the technique of Content Analysis (BARDIN, 
1977), seeking to develop a critical analysis of the systematic observation of the 
quilombola territory, considering the population growth of this community to better 
interpret the reality of those involved, especially with regard to the connection of 
existing knowledge between Popular Culture and Popular Education practices, 
detecting traditions. , popular knowledge present in language, customs, beliefs, 
cultural manifestations, therefore, not only means an expression of Brazilian popular 
culture (cultural heritage), but also a historical strategy of struggle. The second stage, 
directed to the community school, made it possible to understand if the elements of 
the local quilombola culture are present / absent, inserted (or not) in the school 
context and how they are contextualized in the pedagogical praxis. The focus group 
favored starting the intervention process whose collaborators participated in the 
elaboration of the product, called Illustrative Educational Material - Contributions in 
Educational Practice in a Quilombola Community: Narratives of a People. The 
material enables professionals to contemplate quilombola school education, 
highlighting the particularities of the community and its traditions, knowledge and 
practices, as well as the appreciation of these elements in the school space. 

 

 
Keyword: Contextual Education, Quilombolas, Traditional Knowledge, Quilombola 
Education 
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NOTAS INTRODUTÓRIAS: TRAÇANDO CAMINHOS NA PERPECTIVA DE 

COMPREENDER A VALORIZAÇÃO E INSERÇÃO DA CULTURA 

QUILOMBOLA NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Pensar a identidade de uma população implica buscar compreender os valores 

por detrás da lógica de pensamento e de sua vida cultural. Saberes, fazeres, 

costumes integram os laços identitários e reafirmam a experiência de um grupo 

social (HALL, 2006). Para o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos 

(1993), as identidades surgem como movimento de resistência às opressões. 

Elas se afirmam no conflito de lutas / movimentos específicos e na 

transitoriedade histórica. 

O movimento histórico é conflitante. As contradições e relações de poder tecem 

os fios que a história desenrola. Neste processo de re (elaboração) identitária, a 

memória exerce um papel fundamental, porque é ela que desempenha o projeto 

para o passado, sem jamais esquecer as questões elaboradas no presente que 

se quer compreender. A memória é reconstrução porque ela se realiza no 

presente com material do passado e, quando processa esse movimento, ela 

reinventa as tradições, afirmando-as. Isso é fundamental para a permanência 

das identidades de uma população no tempo histórico. 

 Muitas comunidades buscam, na história de lutas e sofrimentos, a construção 

de sua memória, procurando selecionar aspectos em comum ao grupo. 

Devemos ter em mente que essa noção de memória, mesmo que pareça 

particular, sempre é remetida a um grupo. Mesmo que o sujeito carregue 

consigo essas lembranças, elas sempre estarão apontadas para algumas 

conjunturas, algum grupo. Nesse caso, a memória está enraizada nesses 

contextos e a presença de diferentes participantes permite que haja uma 

transposição de memórias de sua natureza pessoal para que se converta em um 

conjunto de acontecimentos partilhados por um grupo, saindo de uma memória 

individual para uma memória coletiva. As comunidades tradicionais, a exemplo 

das comunidades quilombolas, compartilham dessas lembranças, oriundas de 

uma memória coletiva, tomada como uma trajetória de todos e guardada na 

lembrança dos mais velhos.  
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O decreto 6.040/2007 instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT,2007) salientando 

que são considerados povos e comunidades tradicionais aqueles que ocupam e 

utilizam recursos naturais e territórios para a reprodução de sua cultura, religião, 

economia e sociedade, fazendo uso de práticas transmitidas por sua tradição 

ancestral através das memórias.  A educação nessas comunidades deve 

considerar a valorização dos saberes tradicionais como saberes essenciais, 

portanto, é necessário a escola relacionar os conteúdos à vivência social dos 

alunos. Em se tratando dos povos quilombolas e do campo, existem as leis 

educacionais e políticas que garantem qualidade de vida dos povos do campo, 

como o Parecer n. 36/2001 e a Resolução n. 1/2002 do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que aponta uma educação diferenciada e específica, levando 

em consideração um saber contextualizado.   

Nesse cenário, insere-se a educação escolar quilombola, na busca de uma 

educação contextualizada, que fortaleça e cultive a identidade, valorize o 

pertencimento, produzindo diferentes conhecimentos, na luta pela humanização 

das relações de trabalho, resistência e afirmação cultural, social, política, 

pedagógica, marcadas pelos direitos negados aos povos quilombolas, com a 

finalidade de se articular, organizar e também se assumir como sujeitos 

construtores de sua própria educação.  

Neste sentido, Monte Alto (2012) cita Paulo Freire (1987), quando relata que a 

educação quando se realiza no contexto das lutas, dos movimentos sociais e 

demais organizações do povo busca um ensino baseado em conteúdos que se 

referem especificamente à realidade das pessoas, definidos coletivamente pelos 

próprios sujeitos envolvidos neste processo educacional. A proposta pedagógica 

de Freire é pertinente no que se pretende na Educação Escolar Quilombola, uma 

vez que esta requer um profissional problematizador, privilegiando o diálogo, a 

partir dos questionamentos e das práticas sociais, visto que o processo de 

aprendizado não se desenvolve na transferência do conhecimento, e sim de 

oportunidades que proporcionam a sua construção (FREIRE, 1987).  

A trajetória de luta pela educação escolar quilombola no Brasil apresenta 

momentos que merecem destaque. O I Encontro Nacional Quilombola, em 
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comemoração aos 300 anos de Zumbi dos Palmares, em 1995, pode ser 

considerado uma das primeiras manifestações públicas de articulação nacional 

desses povos no país, a qual oportunizou o estabelecimento de reivindicações 

concretas dos povos quilombolas, entre elas a educação (MOURA, 2011). 

O sistema de ensino para alguns pesquisadores tem negado a identidade 

visualizada pela Educação Quilombola, que é a possibilidade de agregar um 

aprendizado associado ao desenvolvimento de valores e ao pertencimento. De 

acordo com Santana (2005, p. 114):  

Para compreendermos esta distância entre escola e educação 
no espaço quilombola, sem considerar neste momento as 
possibilidades desta se tornar um instrumento potencializador 
para esta sociedade, é importante ter como base a trajetória 
desta escola racista e por isso excludente.  

O autor enfatiza o distanciamento entre a escola e os saberes quilombolas, uma 

escola que infelizmente privilegia outros saberes, principalmente os 

eurocêntricos, e ignora e desconhece os saberes das classes marginalizadas, 

portanto excluídas. Diante dessa realidade, Alexsandro Medeiros (2014), 

fundamentado na teoria de Paulo Freire, afirma que esse sistema educacional 

atual se configura através de uma pirâmide, na qual as unidades hierárquicas 

“dominantes” exercem uma forte pressão sobre os “dominados”, prevalecendo, 

assim, a lei do mais forte. Dessa forma, é preciso pensar em uma educação 

libertadora e dialógica e para isso é preciso organização das classes populares 

para transformar a realidade opressora. 

Na perspectiva de intervir neste cenário educacional, que exclui e muitas vezes 

oprime, a educação escolar quilombola vem para dizer que a escola precisa 

dialogar com os saberes do seu povo, e isto se torna um grande desafio para os 

sistemas de ensino, gestores e professores brasileiros, cuja superação exige um 

conhecimento deste grupo populacional. Portanto, pensar em uma educação 

quilombola que leve em consideração a identidade e cultura da população só é 

possível quando são consideradas as especificidades históricas, sociais, 

culturais, políticas, econômicas e identitárias das comunidades quilombolas. 

Para isso, os educadores dessas comunidades devem realizar uma análise 

detalhada do currículo em uso e do que é proposto pela Base Nacional 

Curricular Comum (BNCC), para que a (re)elaboração desse documento possa:  
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Incorporar o que há de bom na prática vigente, se preciso, 
aprimorá-la cuidando para que as características culturais, 
socioambientais e econômicas da localidade estejam 
contempladas. (BNCC, 2017, p.13) 

O que enfatiza a BNCC, de certa forma, dialoga com a educação escolar 

quilombola: contemplar as características dos principais envolvidos no processo. 

Porém, deve-se ter alguns cuidados com sérios riscos: A Base Nacional Comum 

Curricular atuar como limitadora do papel docente em sala de aula, engessando 

o currículo e inibindo a valorização da diversidade e dos demais elementos que 

contribuem para a formação global do sujeito, subjugando-os à mera 

aprendizagem de conteúdos previamente selecionados por atores alheios à 

heterogeneidade e à complexidade presente na escola 

Mesmo com o advento de documentos que asseguram a vigência dessa 

modalidade de ensino, o repertório de estudos sobre a educação escolar 

quilombola ainda é limitado, principalmente com relação à implementação e 

inserção da cultura quilombola nas atividades pedagógicas da escola. Portanto, 

diante da realidade apresentada, surgiu a necessidade do presente trabalho, que 

se circunscreve dentro de uma pesquisa de mestrado, cujo objetivo geral é 

compreender como acontece a valorização e a inserção da cultura da tradição 

oral e dos saberes populares da população Quilombola de Várzea Queimada no 

Município de Caém – Bahia, no espaço escolar, e a contextualização desses 

elementos com a práxis pedagógica dos docentes da Escola Municipal 

Domingos Pereira dos Santos. O foco deste estudo foi direcionado 

primeiramente para os moradores da supracitada comunidade e, posteriormente, 

a equipe gestora e docentes da unidade de ensino acima citada.      

Ao pensar a prática da Educação que considera os saberes e tradições, algumas 

questões norteadoras emergiram: Quais são esses saberes e tradições?  A 

tradição oral e os saberes da comunidade quilombola de Várzea Queimada são 

valorizados e estão inseridos no contexto educativo da Escola Municipal 

Domingos Pereira dos Santos, no município de Caém? Os profissionais que 

trabalham nessa escola são preparados para atuar com a realidade dos sujeitos 

dessa comunidade? De que forma os docentes dessa escola podem trabalhar 

numa perspectiva de contextualização da práxis pedagógica com a tradição oral 
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e os saberes da comunidade quilombola de Várzea Queimada, ou seja, uma 

educação escolar quilombola?  

 

A partir dos questionamentos, pretendeu-se alcançar os seguintes objetivos 

específicos: conhecer a história de vida da comunidade quilombola de Várzea 

Queimada no município de Caém (memória, origem, cultura), através das 

histórias orais; analisar os elementos da cultura quilombola de Várzea Queimada 

e suas contribuições para a construção identitária da comunidade na qual está 

inserida; perceber como os remanescentes quilombolas educam e se educam 

em seu cotidiano; identificar nos documentos existentes na Escola Domingos 

Pereira dos Santos a presença de aspectos relacionados à história e à cultura 

popular da comunidade quilombola de Várzea Queimada; analisar como os 

professores da Escola Domingos Pereira dos Santos têm inserido nos planos de 

aula os conhecimentos da cultura quilombola de Várzea Queimada e elaborar 

com os envolvidos no processo um Material Educativo Ilustrativo - Contribuições 

na Prática Educativa: Narrativas de um Povo,  contendo  a história, a memória, a 

cultura e os saberes e fazeres da comunidade Quilombola de Várzea Queimada, 

a fim de contribuir na  elaboração do Projeto Político-Pedagógico e (re) 

construção da Práxis Docente, na perspectiva de uma educação escolar  

quilombola. 

 

Sabe-se que um novo olhar em relação ao fazer pedagógico das escolas 

contribui para os processos educativos das comunidades, valorizando os seus 

múltiplos conhecimentos, revisitando suas manifestações culturais e práticas 

sociais. Reconhece-se que há dissociação entre o currículo oficial da escola e os 

saberes dessas comunidades. Conforme Castilho (2008), é de grande relevância 

que as escolas quilombolas através da sua práxis contribua para o 

fortalecimento da identidade. Carvalho (2008) afirma também a importância de 

se trabalhar esta questão identitária, o pertencimento, envolvendo a tradição oral 

e os saberes populares.  

 

Os sujeitos da presente pesquisa são integrantes de populações quilombolas 

que recebem diversas denominações, como: pretos, mocambos, comunidades 
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negras rurais. Entretanto, todas estas nomenclaturas convergem para o termo 

quilombo ou comunidade quilombola. Em virtude de um processo de 

ressemantização, o antigo quilombo começa a ser reconhecido como 

remanescente de quilombo, fortalecendo a ideia de grupo, sendo imprescindível 

para o ganho de funções políticas no cenário nacional.   Sendo verdadeiros 

celeiros da tradição africana, os quilombos têm sua identidade preservada pela 

perpetuação de seus costumes e de suas tradições, repassados ao longo dos 

séculos, pelos mais velhos aos mais novos, principalmente através da oralidade.  

 

Por meio das histórias e práticas milenares, os quilombos repassam a memória 

de um povo através da utilização de ervas medicinais, a prática das parteiras, 

festas tradicionais, religiosidade, crenças, a musicalidade e saberes presentes 

no candomblé, reisado, samba de roda, brincadeiras e outros elementos a serem 

identificados com sua vida, com trabalho, vivência social, comunicação e 

principalmente com suas manifestações culturais, tendo como aspectos 

norteadores: identidade e autoafirmação, auto reconhecimento, empoderamento 

das comunidades quilombolas. 

Considera-se que a escola é um espaço importante para o reconhecimento e 

preservação da identidade de um povo, deste modo, são necessárias ações 

concretas, a saber, com base neste estudo: inicialmente possibilitou-se conhecer 

a história de vida da comunidade e seus saberes tradicionais através do método 

História Oral, com os seguintes instrumentos de coleta de dados: narrativas orais 

com a entrevistas semiestruturadas, observação participante. Posteriormente, 

com o método pesquisa-ação, ocorreu o processo de investigação se esses 

elementos são presentes, valorizados e contextualizados no espaço escolar. 

Além disso, utilizaram-se na coleta de dados a observação participante e o 

grupo focal, objetivando conhecer a cultura local, de modo a valorizá-la; realizar 

diálogo entre os saberes e fazeres, numa perspectiva de educação escolar 

quilombola, possibilitando uma reavaliação do fazer docente na escola 

quilombola, lócus da pesquisa. Vale ressaltar que, mesmo a pesquisa sendo 

centrada em uma comunidade situada no município de Caém-Bahia, espera-se 

que este estudo possa favorecer uma análise sobre a realidade de outras 

escolas inseridas em comunidades quilombolas em outros municípios. 
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É importante enfatizar que a presente investigação é também uma demanda da 

comunidade local, que percebeu na escola um importante lugar de preservação 

de identidade do seu povo.  Para Cunha (1999), os negros letrados tiveram um 

papel importante no movimento abolicionista e pós-abolicionista. E essa luta 

persiste até hoje e tem grande importância. Assim, torna-se importante registrar 

que os movimentos negros, mesmo que isolados, sempre lutaram para 

conquistar a sua escolarização e a apropriação da leitura e da escrita. Para 

Munanga (1986), é através da educação que a herança social de um povo é 

legada às gerações futuras e inscritas na história. 

No Brasil, em 2003, o Movimento Negro e quilombola, em particular, através de 

suas reivindicações, conseguiram com que fosse sancionada a Lei Federal 

10.639/03, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, 

tornando obrigatório o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana no 

currículo escolar da educação básica. Isso fez com que se discutissem as novas 

práticas e atitudes pedagógicas no processo de formação nacional. Percebe-se 

que a lei vem sendo implementada nas comunidades quilombolas, considerando 

pouco ou quase nada das suas especificidades, o que significa que é necessário 

a escola repensar sobre a problemática. 

Mais de uma década da criação da lei 10.639/03 e várias escolas ainda sentem 

dificuldades no cumprimento. A lei foi aprovada justamente por ser fruto de uma 

longa história de lutas pelo reconhecimento e pela reparação das desvantagens 

e desigualdades entre populações brancas e negras no Brasil. Trata-se de uma 

prática de ação afirmativa, sendo um dos objetivos induzir transformações de 

ordem cultural, pedagógica, questionando o currículo oficial. Possui um caráter 

compensatório, uma vez que possibilita a desconstrução de mentalidades e 

práticas racistas e preconceituosas, fruto de uma sociedade escravista. Portanto, 

faz-se necessário a contextualização dos saberes e fazeres do povo negro no 

espaço escolar, não apenas em datas comemorativas. 

Com a nova reforma do Ensino Médio, a Educação Contextualizada foi 

desfocada, sendo necessário buscar novos caminhos; porém, em se tratando do 

Ensino Fundamental, não houve prejuízos para que a Educação Contextualizada 
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fosse inserida na práxis pedagógica, neste caso, a contextualização com 

saberes quilombolas. 

Segundo Castilho (2011), a escola cumpre o seu papel quando se torna 

intermediadora dos conhecimentos nas comunidades, e neste sentido, a 

inserção das vivências, cotidiano, história e conquistas do povo negro, 

considerando-o como fazedor do conhecimento e sujeito da construção de 

saberes, respeitando suas práticas culturais, torna-se pressuposto fundamental 

para uma educação antirracista, além  de reafirmar a importância de se garantir 

a criação e recriação física e cultural de comunidades que passaram séculos 

relegados às margens da sociedade nacional e que ,ainda hoje, enfrentam os 

efeitos deste período. 

A dissertação está dividida em seis capítulos. No primeiro capítulo, intitulado 

Situando a pesquisa: Objeto de estudo, minha trajetória, o lócus – uma estreita 

relação apresenta-se a Revisão Sistemática, realizada com base no Banco de 

dados da Capes, com o objetivo de verificar as pesquisas realizadas nesta área, 

a fim de perceber o que tem em comum entre estas e o presente estudo, 

destacando os diferenciais. O capítulo traz também o relato da trajetória do 

pesquisador, a fim de justificar a escolha do tema, do problema e do lócus.  A 

respeito dos aspectos teóricos utilizados no presente capítulo, recorre-se às 

perspectivas, principalmente de: Brasil (2012), Moura (2005), Sousa (2015), 

Barros (2016), dentre outros que guiaram esse trajeto. 

O segundo capítulo, Percursos Metodológicos, traz os procedimentos teóricos 

metodológicos necessários para alcançar os objetivos propostos. Nesse sentido,  

buscam-se inspirações nas contribuições de Minayo (1993), relatando a 

abordagem qualitativa por assegurar características que dialogam com a história 

oral e a pesquisa-ação ; Simson, Park e Fernandes (2001), Hall (2003) e 

Delgado (2006), ao utilizar a História Oral, que permitiu conhecer a história de 

vida , os saberes, as tradições e culturas através das memórias - excelentes 

elementos das comunidades ágrafas;  Thiollent (1996, 2011), Barbier (2002 e 

2007)  e Dione (2007), ao tratar da pesquisa-ação, que possibilitou a 

compreensão como os elementos da cultura quilombola presentes na oralidade 

do povo estão presentes e são valorizados, e as intervenções necessárias. Os 



 

23 
 

instrumentos de construção de dados teóricos, foram baseados em: Chizzotti 

(2010), Gatti (2005) e Bogdan e Biklen (1994). Como dispositivo de análise dos 

dados, levamos em consideração os estudos de Bardin (2011). O capítulo é 

finalizado com a descrição do material educativo/ilustrativo, produto da presente 

pesquisa. 

No terceiro capítulo, Fundamentação teórica: quilombos, educação quilombola e 

identidade, apresentamos dados sobre o início da formação dos Quilombos no 

Brasil e, posteriormente, os fatos à luz dos acontecimentos históricos da 

chegada dos negros até os tempos atuais, com base nos segundos autores: 

Fundação Palmares (2018), Munanga (1986, 2006, 2007), Nascimento (2009) e 

Arruti (2005). Para eles, as raízes onde se assentaram os pilares de injustiças e 

discriminações perpetrados à população negra se alicerçaram no passado. O 

presente capítulo foi estruturado partindo do global (Quilombos no Brasil) para o 

local (Município de Caém – Bahia e a Comunidade Quilombola de Várzea 

Queimada), com o intuito de analisar os aspectos culturais, ambientais, 

históricos, geográficos, culturais, sociais.  Para dialogar com a perspectiva da 

educação quilombola, recorre-se aos seguintes aportes teóricos: Freire (1987), 

Brasil (2003, 2011), Barros (2016), CNE (2012), Moura (2004). Para discutir 

identidade na modernidade, retomamos os estudos de Hall (2006) e Bauman 

(2005). 

 

No quarto capítulo, registram-se as histórias orais construídas a partir das 

narrativas e observação participante, seguidas de análise; as contribuições e 

conclusões do que foi detectado a partir da memória individual e coletiva: suas 

características, como vivem, como aprendem, suas crenças, o trabalho, 

comunicação, religiosidade, sua cultura e os movimentos sociais presentes na 

comunidade.  

 

No quinto capítulo, voltado para a Escola Domingos Pereira dos Santos, 

abordamos a história dessa instituição, a caracterização dos discentes, docentes 

e da equipe gestora, a importância do Projeto Político-Pedagógico (PPP) na 

escola, incluindo as práticas pedagógicas escolares, e a discussão se existe ou 

não o diálogo entre a práxis dos docentes e gestores da escola quilombola e os 
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saberes, cultura e fazeres, seguida de análise dos dados.  Para tanto, foram 

utilizadas as contribuições de Castilho (2011), Silva (2011, 2014) e Freire (1996).   

 

No sexto e último capítulo, após as reflexões realizadas nos capítulos anteriores,  

seguem as  considerações finais, no intuito de contribuir com as reflexões sobre 

a modalidade de educação escolar  quilombola; sobretudo concluir de que forma 

os saberes e a tradição oral  da comunidade estão presentes no cotidiano da 

práxis pedagógica dos  profissionais da educação, bem como  a importância da 

valorização de práticas pedagógicas alicerçadas em saberes e fazeres locais - 

tema, que por si só, suscita novos e mais profundos estudos nessa perspectiva. 

O percurso da pesquisa proporcionou um mergulho na história, cultura e saberes 

do povo da Comunidade Quilombola de Várzea Queimada, presentes na 

tradição oral, através da memória revelada via narrativas orais. Após perceber 

esses elementos na comunidade, foi a vez de compreender como estes estão no 

cotidiano escolar por meio do grupo focal e observação participante. Esses 

elementos contribuem para o sentimento de identidade da comunidade, ´assim, 

a utilização do conhecimento popular do quilombo no ensino informal torna-se 

essencial para a ampliação do conhecimento científico. Para isso, é preciso que 

os docentes e a equipe gestora da Escola Municipal Domingos Pereira dos 

Santos se sensibilizem sobre a importância dos saberes quilombolas, 

valorizando a história e o saber local.  

O produto final da pesquisa é um material educativo/ilustrativo construído com a 

participação dos colaboradores, com base nos elementos da tradição oral da 

comunidade, coletados nas duas etapas da pesquisa. Acredita-se que esta 

pesquisa possibilitou à comunidade escolar repensar a sua prática pedagógica, 

o que assegurará, posteriormente, a elaboração do PPP (que a unidade escolar 

ainda não possui) numa perspectiva local. 
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1 SITUANDO A PESQUISA: OBJETO DE ESTUDO, MINHA TRAJETÓRIA, O 
LÓCUS - UMA ESTREITA RELAÇÃO 
 
 
1.1 REVISÃO SISTEMÁTICA 

Diante da problemática da pesquisa, surgiu a necessidade de realizar a Revisão 

Sistemática da Literatura, com o objetivo de verificar pesquisas do período de 

2013 a 2017, que discutem a importância do diálogo entre a escola quilombola e 

os saberes e fazeres dessas comunidades,  na perspectiva  de compreender 

como acontece, se há contribuições das Escolas, e também do Movimento 

Social quilombola, para a efetivação de uma educação específica e diferenciada, 

a fim de verificar lacunas ainda carentes de serem preenchidas por uma nova 

pesquisa. Para isso, foi efetuada uma pesquisa no Banco de Teses & 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), utilizando os seguintes descritores: “Quilombolas”, “Quilombolas And 

Educação Quilombola”, “Quilombola And Saberes Tradicionais”, “Quilombolas 

And Educação Contextualizada”. Após a utilização dos filtros e critérios de 

inclusão, foram selecionados 14 trabalhos dos 1118 encontrados.  

Após seleção, foi realizada uma análise criteriosa da qual chegamos à conclusão 

de que a maioria apresenta a ausência do diálogo entre a cultura quilombola e o 

contexto escolar. Em outros casos, acontece de forma parcial, e em alguns 

poucos trabalhos observa-se a existência desse diálogo. Percebe-se em todas 

as pesquisas a discussão da importância do diálogo entre comunidade/escola e 

do entrelaçamento dos conteúdos escolares e os saberes históricos e culturais 

presentes no quilombo, de maneira contextualizada, como forma de busca e ou 

fortalecimento da Identidade, autoafirmação, autorreconhecimento, 

empoderamento e preservação cultural das comunidades quilombolas. 

É visível em todas as pesquisas encontradas a necessidade de construir nas 

comunidades quilombolas uma educação pautada nas experiências, vivências e 

saberes das pessoas. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Quilombola na Educação Básica (BRASIL, 2012, p.34), 
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Os currículos da Educação Básica na Educação Escolar 
Quilombola devem ser construídos a partir de valores das 
comunidades quilombolas em relação aos seus projetos da 
sociedade e de escola, definindo nos projetos políticos 
pedagógicos.  

O Ministério da Educação e Cultura – (MEC 2010) ressalta que os quilombolas 

têm uma importância significativa no âmbito social, político e cultural e que se 

faz necessário a valorização das “terras de preto” dentro de um planejamento 

coerente e capaz de estimular experiências que levem a um desenvolvimento 

local sustentável. Assumindo este discurso, o Governo Federal, em conjunto 

com Estados e Municípios, passaram a contemplar ações como: Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), visando à construção de currículos que valorizem 

a população negra e a contribuição cultural dos afro-brasileiros, reformulação 

dos materiais didáticos, contemplando temas como: “a presença afro-brasileira 

na vida social e cultural do Brasil de hoje” e “os aspectos positivos de uma 

sociedade pluriétnica e pluricultural” (MEC, 2009; SEDUC, 2010). 

Portanto, nesse sentido, a escola deve buscar dialogar com a Educação 

Quilombola, diminuindo o distanciamento entre escola e comunidade quilombola, 

possibilitando o surgimento de uma nova proposta de ensino. A partir deste 

diálogo, entre instituição e comunidade quilombola, pode-se traçar novos 

caminhos e novas estruturas pedagógicas diferenciadas, na busca de sua 

autoafirmação. É a partir da escola nas comunidades que se começam a 

discussão da inserção dos quilombos no cenário político, socioeconômico, 

antropológico, jurídico, cultural e espacial. 

Moura (2005) relata em seu discurso como a comunidade quilombola pode 

contribuir para que esse diálogo entre a escola seja possível. 

Os moradores das comunidades têm princípios morais e normas 
de conduta aceitos pela maioria e todos pretendem passar esse 
código aos mais jovens. A importância dos rituais de devoção, o 
respeito à natureza, o dever de trabalhar, o respeito à família, a 
beleza da negritude, a busca de um casamento dentro do círculo 
comunitário, são valores que fazem parte de padrões sociais que 
marcam as histórias e vida dos atuais moradores, bem como dos 
seus antepassados, e perpassam as letras de músicas cantadas 
nas festas e as estórias de santos e de bichos contadas 
exaustivamente. (MOURA, 2005, p.71). 
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A revisão se baseou nas seguintes perguntas norteadoras: Existe diálogo entre 

comunidade Quilombola e escola? Como acontece? Da forma que acontece, 

favorece a valorização da cultura, pertencimento e preservação da identidade? 

 

Diante dos questionamentos, iniciaram-se as buscas, utilizando a seguinte 

metodologia: foram incluídas nesta revisão as teses de doutorado e dissertações 

de mestrados publicados no período de janeiro de 2013 a março de 2017, cujos 

resultados estão no Quadro 1: 

 
 
Quadro 01 -Trabalhos encontrados na Revisão Sistemática 

 
Fonte: O próprio autor, 2017. 

As teses e dissertações só foram incluídas no estudo, quando se tratava de 

comunidades quilombolas e com temas relacionados à educação, sempre com 

enfoque na importância do diálogo entre a escola quilombola e os saberes e 

fazeres dessas comunidades e como acontece. Após o filtro, foram excluídos 

estudos realizados na literatura que não tiveram qualquer relação com a 

educação em comunidades quilombolas ou fora do período de tempo 

supracitado (2013 a 2017). Os resultados estão no Quadro 2: 

 

 

 

 
 
Descritores 

Dissertações  
Total 
de 
Teses 

 
Total de 
Trabalhos 

Mestrado Mestrado 
Profissional 

Mestrado 
Profissionalizante 

 
Quilombolas 

767 
 

42 
 

11 
 

253 1073 

Quilombolas And Educação 
Quilombola 

22 01 -------------- 05 28 

Quilombolas And Saberes 
Tradicionais 

11 ---- ------ 04 15 

Quilombola And Educação 
Contextualizada 

01 01  ------- 02 

Total Geral     1118 
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Quadro 02 - Resultados após o Filtro 
 

 Fonte: O próprio autor, 2017. 
 

 

Após o filtro, ficaram 107 trabalhos.  A seleção aconteceu pelos títulos e 

resumos, que foram lidos para avaliação completa e verificação de elegibilidade, 

a fim de determinar o número para a análise qualitativa.  Foi feita a leitura de 

todos os resumos. Nos casos cuja leitura não era suficiente para estabelecer se 

deveria ser incluído, consideraram-se os critérios de inclusão definidos: 

identificação, valorização e reconhecimento da cultura quilombola e a existência 

ou não do diálogo entre a escola e esses saberes e a necessidade deste 

diálogo. Quando o resumo era suficiente, o trabalho era selecionado e então 

obtido a versão integral para confirmação de elegibilidade e inclusão no estudo, 

e quando não, a leitura era realizada na íntegra. Ver no Quadro 3. 

 

Quadro 03- Trabalhos Classificados 

Ano Dissertações Teses Total Total Geral 

2013 03 -------- 03  

2014 02 ------------- 02  

2015 03 01 04  

2016 03 ------ 03  

2017 02 ----- 02     14 

 
Fonte: O próprio autor, 2017. 

 
Descritores 

 Dissertações Total de Teses Total de 
Trabalhos 

Mestrados Mestrados  
Profissionais 

Quilombolas 51 06 20 77 

Quilombolas AND 
Educação 
Quilombola 

17 01 05 23 

Quilombolas And 
Saberes 
Tradicionais 

03 ----------- 02 05 

Quilombolas And 
Educação 
Contextualizada 

01 01 -------------- 02 

Total Geral    107 
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Dos 14 trabalhos classificados, de 2013 a 2017, constam uma tese e treze 

dissertações. Constatou-se que três foram finalizadas em 2013; dois em 2014; 

quatro em 2015; três em 2016 e dois em até 31 de março de 2017. Quanto ao 

local de realização das pesquisas, detectou-se uma em cada estado a seguir: 

Goiás, Sergipe, Rio de Janeiro, Paraíba e Pará; quatro no estado do Mato 

Grosso e cinco na Bahia. É importante salientar que, dos trabalhos encontrados, 

todos se relacionam com a temática da pesquisa em foco; porém, 14 foram 

classificados por se relacionar mais e destes destacaram-se 08 que possuem 

uma relação mais direta com a pesquisa. São eles: Machado (2014), Macedo 

(2015), Ferreira (2015), Silva (2015), Souza(2015), Barros (2016), Silva (2016) e 

Campos (2017). Esses discutem a valorização dos saberes, fazeres e tradição 

quilombola dentro do espaço escolar. 

 

Os objetivos dos estudos científicos foram caracterizados como: analíticos 

descritivos e   interventivos. Em relação à metodologia, sete trabalhos optaram 

pelo método etnográfico de cunho qualitativo, com abordagem qualitativa. 

Porém, seguiram outras denominações metodológicas, tais como: 

Auto(biografia) na perspectiva da História oral; Etnopesquisa crítica; Estudo de 

caso; Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa Exploratória, sendo utilizadas as 

técnicas de: entrevista, questionário, observação participante e os registros 

feitos através de diário de campo, fotografias e gravações. 

 

Percebe-se nos trabalhos analisados a ausência da ação metodológica 

pesquisa-ação e o instrumento grupo focal, método e técnica utilizados na 

segunda etapa desta pesquisa. Nota-se, também, que em nenhum dos trabalhos 

analisados apresenta-se um produto de material pedagógico no lócus, o que 

também é mais um diferencial deste estudo, por ser um mestrado profissional, o 

qual exige um produto de intervenção. 

 

Os participantes das pesquisas analisadas são professores, gestores, 

coordenadores e alunos da educação Básica de escolas de Comunidades 

Quilombolas ou de escolas situadas em espaços que, geograficamente não são 

reconhecidos como quilombolas; contudo, recebem alunos oriundos de 
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comunidades remanescentes de quilombos, líderes, pessoas comuns de 

comunidades quilombolas e pesquisadores. 

 

As categorias encontradas e que fizeram parte do processo de inclusão são: 

Investigação do diálogo currículo/escola e comunidades quilombolas na 

perspectiva de perceber a existência ou não do diálogo entre escola/ 

comunidade quilombola; Relações entre a escola e os saberes quilombolas; 

Como a Educação Quilombola pode contribuir nos processos de lutas; 

Existência do diálogo entre escola e comunidade quilombola e Formação 

docente. 

 

Na categoria Investigação do diálogo currículo / escola e as comunidades 

quilombolas, os objetivos foram os seguintes: investigar de que maneira a escola 

traduz as concepções de mundo das comunidades quilombolas para o currículo 

escolar; como colaboram para a afirmação destas identidades; resgatar a 

história local bem como dos saberes de tradição oral no currículo escolar e 

promover o diálogo igualitário entre escola e comunidade. No processo 

investigativo, percebe-se a distância dos conteúdos com os saberes 

quilombolas, evidenciando o desconhecimento desses elementos no espaço 

escolar e por não conhecer ou também pela dificuldade de contextualizar, o 

diálogo está ausente ou acontece em momentos pontuais. Ainda nessa 

categoria, foi detectado um olhar do pesquisador como forma de preservar a 

identidade e a cultura da comunidade, portanto, do povo. E a escola como 

importante lugar para que isso aconteça, acaba ignorando a realidade dos 

integrantes do processo. 

 

Alguns pesquisadores estabeleceram relações entre os saberes quilombolas e 

as práticas educacionais. Os objetivos foram: compreender como os materiais 

didáticos, o Plano Político-Pedagógico e as práticas pedagógicas da escola 

contemplavam as narrativas quilombolas e como a escola quilombola lida com 

as práticas corporais dos educandos nas manifestações da dança, do jogo, do 

esporte, das brincadeiras, no projeto político pedagógico e em suas práticas 

pedagógicas cotidianas. 
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Na categoria Formação docente, a proposta objetiva investigar as práticas 

pedagógicas, analisando-as sob a perspectiva étnico-racial, considerando a 

predominância da cultura quilombola entre os discentes, bem como auxiliar os 

professores a desenvolverem atividades pedagógicas que valorizem a história e 

a cultura local a partir das memórias de idosos. E como intervenção, propõe a 

formação continuada do professor na perspectiva de reconhecimento e 

valorização da tradição quilombola. A formação do professor é considerada um 

importante elemento na implementação das Políticas Públicas.  

 

Em relação à Educação Quilombola, um trabalho aponta a necessidade das 

Políticas Educacionais Quilombolas e cita suas propostas curriculares, seus 

avanços, assim como os limites relacionados à formulação e implementação de 

políticas direcionadas para o desenvolvimento educacional local nas 

comunidades tradicionais quilombolas. 

 

Na categoria Como a Educação Quilombola pode contribuir no processo de 

lutas, objetivou-se analisar como a identidade quilombola efetivada por meio 

dessas lutas é incorporada ao processo formativo. A pesquisa evidencia a luta 

pela terra e pela educação na busca da aproximação da identidade quilombola. 

Finalmente, foi encontrada uma pesquisa na categoria: A existência do diálogo 

entre escola e comunidade, que parte de inquietações sobre os modelos de 

educação aplicados nas escolas públicas brasileiras e suas lacunas, no tocante 

à formação dos processos identitários. Buscou-se investigar a presença da 

cultura quilombola no espaço escolar. A pesquisa, baseando-se numa proposta 

de educação que objetiva valorização da diversidade, “tão bem definida” e 

expressa pela implementação da lei nº 10.639/03 e pela “educação 

diferenciada”, aponta a escola como a extensão do projeto político da 

comunidade.  Observa-se na pesquisa a contribuição no processo de construção 

e reafirmação identitária entre os quilombolas da comunidade. 

Percebe-se em todas as pesquisas da presente revisão sistemática a seguinte 

questão: Existe o diálogo entre comunidade quilombola e escola? Nota-se que a 

escola reconhece esta ausência e a necessidade de mudanças, porém, ainda 

enfrenta dificuldades para a transformação das práticas pedagógicas. Uma 
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questão relevante é a dificuldade de trabalhar a temática quilombola na escola, 

devido a quase inexistente formação continuada de professores e gestores 

(SILVA, 2016). Em um dos trabalhos, apenas uma das entrevistadas relatou ter 

participado de um curso sobre educação quilombola, o que não foi suficiente 

para que houvesse mudanças na educação ofertada pela escola. 

Por ser um ponto relevante, a formação do professor está presente somente na 

pesquisa de Barros (2016), embora outros trabalhos apontam esse fator como 

fundamental no processo. A formação inicial e continuada dos professores que 

atuam na educação escolar quilombola é um dos principais pilares da Educação 

Escolar Quilombola (EEQ) e ao mesmo tempo um desafio, devido ao papel que 

estes sujeitos desenvolvem na escola e na comunidade (MOURA, 2011).  

É preferencial que os professores sejam oriundos das próprias comunidades 

(CNE, 2012), contudo, todos os professores que atuam na EEQ, quilombolas ou 

não, devem ser formados adequadamente. Analisando o quadro de professores 

da Escola Municipal Domingos Pereira, lócus desta pesquisa, percebe-se que 

somente uma professora é da comunidade, os demais são de outras 

comunidades de realidades diferentes e carentes de formação para exercer a 

docência com um público quilombola, o que pode dificultar um trabalho voltado 

para o auto reconhecimento, valorização e preservação da identidade do povo. A 

formação de professores para a educação básica no Brasil está apoiada na 

Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica. Sua finalidade é organizar a formação inicial e continuada dos 

professores para atuarem na rede pública de educação básica, em colaboração 

com as esferas federal, estadual e municipal (BRASIL, 2009a).  

Dentre os objetivos desta política, destaca-se:  

Promover a formação de professores na perspectiva da     
educação integral, dos direitos humanos, da sustentabilidade 
ambiental e das relações étnicoraciais, com vistas à 
construção de ambiente escolar inclusivo e cooperativo 
(BRASIL, 2009a, art. 3º, inciso VIII).  

Foi possível detectar que não basta a formação continuada do professor como 

outros elementos são fundamentais : os documentos que norteiam a escola nas 

esferas federal, estadual e municipal, a comunidade também  precisa contribuir 
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para  que educação escolar possa seguir em consonância com as demandas 

das comunidades quilombolas, suas histórias, culturas, saberes, visões de 

mundo, de modo a garantir o acesso a uma educação de qualidade, bem como a 

permanência e o sucesso dos estudantes no sistema de ensino.  

O currículo escolar precisa estar em conformidade com estes interesses 

coletivos, a fim de garantir a democratização da educação. Daí a necessidade 

de fazer emergir os atos de currículo destes atores sociais, bem como seus 

etnométodos que compõem as pedagogias quilombolas. 

Dos quatorze trabalhos escolhidos, oito estão na categoria Investigação do 

diálogo entre escola e currículo. Concordamos com Sousa (2015) quando este 

diz que o currículo é o elemento central do processo educativo, pois é por meio 

dele que se expressam projetos de sociedade, visões de mundo e 

conhecimentos tidos como válidos, produzindo assim, sujeitos e identidades a 

partir dos interesses de cada grupo que detém o controle da política curricular. 

Sua compreensão vem sendo teorizada em diversos contextos e pelas diversas 

correntes epistemológicas, de modo que cada uma apresenta novas formas de 

conceber o currículo.   

Tomaz Tadeu da Silva (2011) destaca que o currículo está diretamente 

envolvido na construção social e que, mesmo antes da existência sistematizada 

dos estudos sobre currículo, ele já estava presente no contexto escolar. visto 

que, “de certa forma”, todas as teorias pedagógicas e educacionais são também 

teorias sobre o currículo (SILVA, 2011).   

 

Na história da população negra no Brasil e em particular da população 

quilombola, o não reconhecimento dentro dos currículos escolares tem trazido 

consequências econômicas, sociais, psicológicas, culturais e políticas para esta 

população, além de produzir e reproduzir desigualdades. Tal situação tem 

levado estes grupos a buscarem alternativas curriculares. Estes sujeitos, 

organizados em coletivos locais, estaduais e nacionais, têm questionado e 

proposto alternativas para o âmbito da educação escolar em seus diversos 

níveis, que se torna desafio reconhecer a cultura quilombola no contexto escolar.  
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Neste enredo sobre os desafios para em meio às lutas, surge a garantia do 

ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, mas a educação escolar 

quilombola é um capítulo ainda em construção. A conquista da inclusão da 

Educação Quilombola como modalidade de ensino na Educação Básica trouxe 

consigo um novo desafio, que é o de pensar uma pedagogia própria, que esteja 

em consonância com as demandas das comunidades quilombolas, suas 

histórias, culturas, visões de mundo, de modo a garantir o acesso a uma 

educação de qualidade, bem como a permanência e o sucesso dos estudantes 

no sistema de ensino. Seguindo este entendimento, Sousa (2015) relata que, ao 

pensar uma educação escolar quilombola, requer também uma melhor 

compreensão dos aspectos políticos, epistemológicos e pedagógicos desta 

modalidade de ensino. 

Ao concluir, é interessante trazer as mesmas perguntas que nortearam a 

Revisão Sistemática: Existe esse diálogo entre comunidade Quilombola e 

escola? Como acontece? Da forma que acontece favorece a valorização da 

cultura e pertencimento, preservação da identidade? Percebe-se que, de 2013 a 

2017, na área de educação, um número considerável de trabalhos surgiu com 

essa preocupação de investigar o diálogo entre os saberes e fazeres 

quilombolas e a comunidade quilombola local na perspectiva de busca e ou 

fortalecimento da Identidade, autoafirmação, auto reconhecimento, 

empoderamento e preservação cultural das comunidades quilombolas. Porém, a 

maioria dos trabalhos mostra a inexistência, ou existe de forma parcial. Ou seja, 

são poucos as pesquisas encontradas cujas relações existentes entre esses 

saberes e as comunidades acontecem de forma satisfatória.  

As pesquisas trouxeram propostas que direcionam e contribuem para a 

implementação de políticas públicas da educação quilombola. Os estudos 

evidenciam a urgente necessidade das populações que vivem em comunidades 

quilombolas ter seus saberes e fazeres contextualizados no espaço escolar. 

Desse modo, entende-se que é necessário mudanças significativas nos 

currículos, nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas quilombolas, 

investimentos na formação docente para a diversidade, as parcerias entre 

escolas /comunidades/associações e outras organizações existentes nessas 

comunidades, buscando investigar a existência e como acontece o diálogo entre 
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escola e comunidade quilombola, possibilitando a  construção e aperfeiçoamento 

de políticas públicas  que sejam de valorizar, reconhecer e contextualizar os 

saberes  dos quilombolas. E isso perpassa pela formação do professor e dos 

demais membros da comunidade escolar.  

Buscou-se através da análise dos trabalhos supracitados preencher as lacunas 

com novos estudos acadêmicos como também a necessidade de pesquisas 

neste âmbito. Portanto, o projeto de pesquisa Sala de Aula: A Tradição Oral e os 

Saberes Populares da Comunidade Quilombola de Várzea Queimada no 

município de Caém-Bahia pode contribuir com a discussão, com o objetivo de 

não só enriquecer os conhecimentos da academia, como também colaborar com 

a luta das comunidades quilombolas no reconhecimento e preservação da 

identidade, através do diálogo entre saberes e fazeres quilombolas com a 

escola. 

Observa-se, ainda, nas pesquisas, que as problemáticas que as motivam são 

baseadas em inquietações, como: as especificidades étnico-culturais das 

comunidades locais, bem como as temáticas relacionadas à população afro-

brasileira e africana, são trabalhadas nas escolas, de maneira pontual e 

superficial. As identidades étnico-raciais não são respeitadas no processo 

educativo formal, porque a ilusão de praticar o mito da democracia racial não se 

concretiza desde a formação dos professores, bem como a educação escolar 

precisa ser vista como indissociável da realidade local e deve manter um diálogo 

com a cultura. São grandes entraves que se vinculam diretamente à reprodução 

da educação colonialista e eurocêntrica, que ainda hoje marca a educação 

escolar. 

Na perspectiva do diálogo entre os saberes quilombolas e o fazer pedagógico, 

percebe-se que o número de trabalhos encontrados no Brasil ainda é muito 

limitado, e os que existem não conseguem de maneira satisfatória a valorização 

desses saberes na prática educativa.  Para valorizar os saberes e fazeres da 

comunidade para o contexto escolar, é preciso ter ciência desses elementos. E 

somente as pessoas da própria comunidade podem fornecer essas informações, 

uma vez que estes dados partem da vivência destes e, principalmente das 

pessoas mais velhas. Portanto, a presente pesquisa, na primeira etapa, através 
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da história oral teve este momento com a comunidade e só, posteriormente, foi 

para o espaço escolar. 

É importante enfatizar que, em comunidades quilombolas como em outras 

comunidades tradicionais, os elementos da história, cultura, relação com o 

trabalho e suas experiências estão na oralidade e que, raramente, há algo 

escrito. Assim, apresentamos como proposta no produto, abordado 

posteriormente, a elaboração de um material educativo/ilustrativo da 

comunidade com a história, memória, origem e cultura, como vivem, se 

comunicam e se relacionam, a fim de arquivo, consulta e uso pela escola como 

fonte de pesquisa, material que as pesquisas abordadas na revisão sistemática 

não contemplam. 

Por se tratar de uma pesquisa-ação, o público-alvo teve a oportunidade de 

propor ideias ou julgar as sugeridas através do instrumento de construção de 

dados grupo focal, na perspectiva de atender as reais necessidades da 

comunidade escolar. Portanto, percebe-se nas pesquisas da revisão sistemática, 

a ausência do método pesquisa-ação, o instrumento grupo focal e a elaboração 

de produto como proposta de intervenção, daí um grande diferencial deste 

estudo. 

Outra consideração é o cuidado de perceber como esses elementos contribuem 

na identidade das pessoas e possibilitam o auto reconhecimento e a 

autoafirmação. Para isso, deu-se ênfase na primeira etapa da pesquisa para os 

conhecimentos específicos da comunidade. De posse desses conhecimentos, 

possibilitou-se a compreensão destes no espaço escolar e de que forma e como 

essas pessoas educam e se educam. 

Coloca-se em evidência, também, o envolvimento de grupos sociais da 

comunidade neste processo, o que não se percebe na revisão sistemática, como 

o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), da Comunidade Quilombola de 

Várzea Queimada, parceiro nesta pesquisa. O MPA é um dos grandes 

responsáveis pelas conquistas da comunidade através das lutas, reivindicações, 

formação, manifestações, a conquista pela energia elétrica, água encanada, 

moradias dignas, espaço cultural, a Festa Estadual do Licuri, edição 2017, casas 
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de farinha, inclusive, um dos responsáveis pela luta do reconhecimento da 

comunidade como quilombola na instituição Palmares. 

Nota-se que quando as vozes que gritam para serem ouvidas, que clamam por 

justiça, e essas vozes são dos oprimidos, o resultado é muito positivo, portanto, 

são os próprios quilombolas que falam: “estamos aqui e precisamos ser 

visibilizados”. Neste contexto social, as experiências históricas exultantes do 

contrapoder, ideológico e do desejo de mudanças, a exemplo Castelis (2013), 

que diz que um contrapoder historicamente se fortalece pela ocupação do 

espaço público para reivindicação, sendo as manifestações uma forma de poder 

e de comunicação tal qual aconteceu no Quilombo de Várzea Queimada. Neste 

sentido, as manifestações sociais que reivindicam seus direitos, cidadania, sua 

voz e vez inserem-se nas questões de identidades que devem ser abordadas em 

sala de aula, sejam as questões de gênero, cultura das comunidades 

tradicionais (comunidades quilombolas, povos ciganos, fundo de pasto, 

indígenas), entre outros. 

Reconhece-se que os professores e a equipe gestora foram parceiros 

fundamentais no processo de investigação, mostrando-se abertos aos desafios e 

às demandas, uma vez que o papel do professor, quando se trata de educação 

em comunidades quilombolas ou em qualquer outra situação, merece ser revisto 

em meio aos apelos educativos do mundo atual e de novas configurações do 

espaço educativo. O perfil do educador deve ser aquele que valorize as diversas 

linguagens e identidades relacionadas à cultura, ao imaginário social e à 

construção de representações sociais. 

1.2  MINHA TRAJETÓRIA ENTRELAÇADA AO OBJETO E LÓCUS DE 
PESQUISA: UMA FORTE RELAÇÃO1 

 
 

Sabe-se que nas comunidades quilombolas, em sua maioria, os conhecimentos, 

a socialização, os saberes e fazeres perpassam pela tradição oral, resultante da 

convivência e observação dos idosos. É um processo resultante das relações 

que inclui família, comunidade, relações de trabalho, relações com o sagrado, 

                                                           
1
  

O uso da primeira pessoa se faz necessário em alguns parágrafos desse subcapítulo por conta 
do pesquisador trazer relatos da sua trajetória, entrelaçando com a temática investigativa. 
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incluindo as vivências na escola, nos movimentos sociais ou em outras 

organizações.  

Para garantir a inclusão desses saberes, fazeres, tradição e cultura, a escola é 

um espaço importante. Em comunidades quilombolas, a conquista da visibilidade  

e do espaço conquistados pelas propostas relativas à Educação Escolar 

Quilombola (EEQ) são decorrentes de um longo caminho percorrido e intensa 

luta dos movimentos negros e quilombola no país. O debate acerca da 

efetivação dos direitos das comunidades quilombolas ganhou força no final do 

século XX, sendo o seu reconhecimento pela Constituição Federal uma 

conquista de grande relevância no panorama de lutas por garantia de direitos 

destas comunidades. 

Uma das principais reinvindicações dos movimentos sociais e populações 

afrodescendentes no Brasil está no acesso dos remanescentes de quilombos a 

uma educação que contemple sua cultura e atenda aos requisitos de qualidade 

(SILVA, 2015). Os movimentos quilombola e negro demandam uma educação 

escolar que abranja todo o território nacional e contemple a diversidade regional 

em que cada comunidade está inserida, além da realidade social, histórica, 

política, econômica e cultural desse povo, por muito tempo esquecida e 

desvalorizada. Sendo assim, a educação quilombola é pautada nos 

conhecimentos do povo, uma vez que esses conhecimentos, os saberes e 

fazeres são ignorados, esquecidos e muitas vezes ausentes na atual conjuntura. 

Pretende-se na presente pesquisa uma reflexão e a possibilidade de uma 

reavaliação da práxis pedagógica em uma das escolas quilombolas do município 

de Caém – Bahia. Vale ressaltar que, mesmo focado em uma comunidade 

situada neste município, o estudo busca proporcionar uma análise sobre a 

realidade de outras escolas inseridas em comunidades quilombolas em outros 

municípios. 

Caém – Bahia tem duas comunidades reconhecidas como quilombolas, uma 

situada no povoado do Bom Jardim e a outra no povoado de Várzea Queimada. 

No entanto, o foco deste estudo está direcionado diretamente para moradores 

da Comunidade Quilombola de Várzea Queimada, onde surgiu a necessidade de 
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perceber, reconhecer e preservar as tradições orais , populares e culturais do 

povo e entender como esses elementos dialogam e são contextualizados na 

pedagogia da escola situada na comunidade a  Escola Municipal Domingos 

Pereira dos Santos ou se estão ausentes do cotidiano escolar, conforme 

afirmam os líderes da comunidade em um documentário em vídeo existente na 

própria comunidade, bem como em palestras de líderes comunitários em outras 

escolas. Diante do que foi exposto, percebe-se que a necessidade da discussão 

da temática e as lacunas percebidas nos estudos analisados na revisão 

sistemática juntam-se às inquietações do pesquisador, confirmadas na pesquisa 

de campo por moradores quilombolas que percebem a ausência dos seus 

saberes na unidade escolar.  

A trajetória do pesquisador e a forte relação com a temática desde a infância, na 

educação básica, academia, docência e as pesquisas realizadas nessas 

comunidades são os principais fatores que motivam e influenciam a realização 

desta pesquisa de mestrado. Peço licença para falar da minha história e 

experiências no campo e em comunidades quilombolas que trazem inquietações 

que me moveram a realização do presente estudo.  

A minha história de vida tem uma relação forte com a pesquisa. Filho de pais 

negros, moradores do campo, minha mãe, no passado, professora leiga, dedica-

se ao ensinamento do ABC aos filhos antes destes irem à escola. Ela usava 

também a cartilha e outras fontes que possibilitaram os filhos penetrar no mundo 

das letras como: o catecismo católico, caderno de anotações do meu pai 

(registro de nascimento e de morte de pessoas próximas), as cartas que minha 

mãe escrevia. Nasci e cresci vivenciando elementos da cultura quilombola: 

samba, caruru, candomblé, elementos esses que, ao chegar na escola, eram 

ignorados, como se fossem inferiores, o que me causava silenciamento, mas 

também questionamentos. A minha mãe, alguns professores, um destaque para 

a professora de Língua Portuguesa da 5ª série, atualmente 6º ano, me 

motivaram a ser professor. Mas, para tanto, percorri um longo caminho. 

Aos 6 anos, ingresso na escola da mesma comunidade onde nasci, Caém de 

Baixo, no município de Caém - Bahia. Boas recordações! A escola era uma casa 

de “taipa” como a minha primeira moradia, tinha apenas duas salas. Todos os 
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alunos ficavam ao redor de uma mesa e uma única professora para as duas 

salas. A professora Zenilda Moura continuou o processo de alfabetização, o qual 

já tinha sido iniciado em casa com minha mãe. Um ano depois, o prefeito de 

Caém –Bahia, na época o Senhor Laureano Xavier Pereira, inaugura o prédio 

escolar na comunidade. Então, passei a estudar no novo espaço escolar: a 

Escola Municipal São Gonçalo de Amarante. Neste espaço, concluí a Educação 

Infantil. 

Na 1ª série do ensino fundamental, atualmente 2º ano, a minha mãe, que 

sempre tomou iniciativa na educação dos filhos, faz a minha matrícula no Grupo 

Escolar Professor Arnóbio Xavier de Oliveira na cidade de Caém, por motivo de 

alguns irmãos mais velhos já estarem estudando na cidade. Por ser uma cidade 

pequena, na época com muitos aspectos de zona rural, não percebi grandes 

diferenças na mudança de espaço. Todos os dias ia e voltava a pé na lama ou 

na poeira da estrada de chão. Em relação ao acesso aos livros, alguns eram 

doados pela escola, outros os meus pais compravam com muito esforço. E 

quanto ao lanche, às vezes, a escola fornecia e quando não, éramos avisados 

antes, portanto, levava os frutos da roça: cana, laranja, beiju e raramente 

comprava lanche na cidade (geladinho, doces). Concluí o Fundamental I na 

Escola Arnóbio Xavier.  

Como sempre a minha mãe me levava para as Festas do Terreiro, na escola 

ficava ansioso quando era dia de ir para o “Piji”, carurus e as rezas do meu pai. 

Comentava na escola somente com os poucos colegas, que nas festividades do 

terreiro, estavam lá também. Com os demais, evitava tratar do assunto, para não 

ouvir os comentários negativos e preconceituosos que faziam e que me deixava 

triste, porque tratavam com grau de inferioridade elementos importantes para 

mim e que sempre me fizeram tão bem. O fato de perceber a ausência de 

elementos tão importantes no contexto escolar é motivo também de realizar a 

presente pesquisa, para que alunos como eu, da zona rural, negro e que gostam 

de elementos da sua cultura, percebam a valorização de tais elementos dentro 

da escola. 

Com muito esforço, a minha mãe realiza matrícula no Colégio Municipal Arnaldo 

de Oliveira, na 5ª Série (6º ano), na mesma cidade, digo muito esforço por 
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questões de condições financeiras, pois precisava comprar livros e outros 

materiais didáticos. Vou para o colégio aos 11 anos. Na época, já ajudava meu 

tio na lavoura de fumo e meus pais na lavoura de mandioca e na casa de 

farinha. 

Quando iniciei a 8ª série, hoje 9º ano, quase desisti, por conta de não possuir o 

material escolar. Lembro-me que uma professora de outra escola, não sei como 

ela teve conhecimento das possibilidades da minha desistência, vai a minha 

casa e leva o material necessário. Foi uma época difícil e meus pais não tinham 

condições para comprar todo o material, uma vez que a preocupação maior era 

não faltar a alimentação, como de fato nunca faltou. Começo neste mesmo ano 

a trabalhar na lavoura de chuchu. Trabalhava meio período e estudava na outra 

metade. E assim chego a concluir o magistério, trabalhando na roça. 

O meu estágio foi em uma turma de 1ª série (2º ano). Fiquei muito à vontade 

porque o meu sonho era ser professor e portanto estava começando a realizar 

esse sonho. O pouco que ganhava na roça era que custeava tantas despesas do 

estágio (farda, brindes, material didático, material para encerramento). Recordo 

que uma professora do 1º ano do ensino médio fez a doação das lembranças 

para os alunos na festa de encerramento de estágio. Essa professora 

atualmente é minha colega de trabalho. Finalmente, a solenidade de formatura 

em 1993. Fiz um enorme esforço para participar. 

Ao concluir o 2º grau (Magistério) atualmente o Ensino Médio, a minha mãe vai 

ao prefeito da época e solicita uma vaga em uma escola para eu lecionar. No 

ano seguinte, em 1994, começo a trabalhar na Escola Municipal Auta Nogueira, 

na Fazenda Barbalho, em uma classe multisseriada de Pré a 4ª série (Educação 

Infantil ao 5º ano). Foi um desafio. Primeiro, porque tinha que andar 10 km de 

bicicleta para chegar à escola em dois dias; nos outros três dias, ia de ônibus e 

andava 5 km. Outro desafio era trabalhar com 26 alunos em uma turma da 

Educação Infantil a 4ª série (5º ano). Mesmo assim, sentia-me feliz, pois estava 

realizando um sonho profissional, tendo como referência a minha primeira 

professora: a minha mãe. 

O que me levou a optar e a identificar com a área da Educação? As influências 

da minha mãe, que foi professora leiga e sempre nos ensinava e falava tão bem 
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dos seus professores, principalmente da professora Loura, de Antônio 

Macaúbas, e Professor Emídio, exemplos de dedicação, que me causaram tanta 

admiração pelas pessoas e função.  Foram influências significativas e decisivas 

para tal escolha. Também as idas e vindas no caminho da escola, das vezes que 

brincávamos de escolinha, escrevendo nas tábuas com carvão, ou até mesmo 

no chão com o dedo. Além disso, destaco a maneira como vivenciei o meu 

estágio, tais aspectos não podem ser negados no que diz respeito, não só da 

opção de educador, mas, sobretudo, no entendimento que tenho de ser 

educador. 

 

Em 1995, faço o concurso público no município, sendo aprovado. No ano 

seguinte, 1996, fui transferido para a Escola Municipal Alferes Quintino Teixeira 

de Oliveira, na Comunidade do Bom Jardim, com uma carga horária de 40 

horas. A instituição era distante da casa dos meus pais, então, passei a residir 

em um quarto na citada escola, sem energia elétrica, sem água encanada. Na 

comunidade, havia tudo isso, porém, na escola não. Passaram alguns meses e a 

escola recebeu água e energia. Sempre observava os vários aspectos da 

comunidade, principalmente no que se refere à cultura negra. Muito forte, 

principalmente na cor, nas tradições, como também escutava que ali no passado 

possivelmente foi um local que abrigou negros vindos de outros lugares. Como 

professor, continuava realizando meu trabalho. Muitas vezes reproduzindo o que 

e como aprendi. Exerço neste período o cargo de coordenador pedagógico das 

escolas rurais por 01 ano. 

Foi nessa comunidade que conheci minha esposa Dinalva, com quem casei em 

2001. Dessa união matrimonial, nasceram nossos dois filhos: Adna Raína, em 

2002, e Hélder Ronaldo, em 2005. Lá constituí minha família, passando a ser 

líder da Igreja Católica - a religião que me identifico muito, por ter nascido em 

uma família que preserva valores religiosos.  

 A Comunidade de Bom Jardim é reconhecida pela Fundação Palmares como 

Comunidade Quilombola e eu participei de todo o processo juntamente com os 

demais moradores. Como também colaborei na fundação da Associação 

Quilombola dos Produtores de Mandioca de Bom Jardim e Monteiro 

(AQUIBOM), fiquei, na época, com o cargo de coordenador de eventos. 
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Em 2004, fiz o vestibular e fui aprovado no 4º lugar para o curso de Letras 

/Inglês. Foi um momento difícil: estudar e trabalhar, sem acesso a computador, 

internet e livros, na minha casa, para realizar pesquisas. Tinha que viajar mais 

de 10 km para a cidade de Caém para pesquisar nos livros da biblioteca e ter 

acesso à internet, que na época se cobrava por horas de uso. Nos dias de aula 

na Faculdade, saia da escola às 16h30 e ia para Caém de bicicleta para pegar o 

ônibus às 18h, a fim de chegar à cidade de Jacobina, onde ficava a 

Universidade. Foi um momento de grandes esforços, porém, de muito 

aprendizado. Estava realizando um dos grandes sonhos, fazendo graduação em 

um curso na área da professora que tanto admirei na 5ª série, e outros motivos:  

gostar da disciplina   e as tantas dúvidas que ficaram em Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa e Literatura no Ensino Médio seriam minimizadas. 

No estágio, a Faculdade deu opção de ministrar minicurso, desde que 

acompanhado por um professor regente de Língua Portuguesa e Língua Inglesa 

do Ensino Fundamental II e Médio. Era o que mais queria: aplicar meu projeto na 

Comunidade Quilombola de Bom Jardim. Tive todo o apoio da direção e 

regentes do Colégio Estadual Arnaldo de Oliveira, de Caém, os quais 

acompanharam meus estágios I e II. Recordo que o produto do Fundamental II 

foi o Jornal o Bom Jardim, com textos relatando a História, o dia a dia e a cultura 

do povo quilombola da comunidade. Quando concluí meu estágio, tive um sério 

problema de saúde, passando por uma cirurgia, a qual quase me levou a óbito, 

pois não podia tomar a anestesia que foi aplicada. Após alguns dias em 

Salvador/Ba, tive de volta a minha saúde, mas fiquei impossibilitado de andar de 

bicicleta para ir para a cidade de Caém, onde pegava o transporte para a 

faculdade. 

Em 2007, fui morar na cidade de Caém, ficando por dois anos trabalhando 20 

horas nessa cidade e 20 horas na Escola da Comunidade Quilombola de Bom 

Jardim. Em 2008, conclui a faculdade. Em 2009, consegui 40 horas no Colégio 

Municipal Padre Alfredo Haasler, na cidade de Caém, escola que recebe muitos 

alunos quilombolas e onde atuo até os dias atuais. Lá, fiquei no cargo de diretor 

4 anos e atualmente sou Professor de Língua Portuguesa. 
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Em 2014, ingresso em uma Especialização em Educação, com ênfase no Ensino 

Fundamental II e Médio, cujo TCC escrevi sobre as Tecnologias de Informação e 

comunicação no âmbito educacional. 

Mesmo morando e trabalhando atualmente na cidade, sempre tive uma forte 

ligação com o campo e com as comunidades quilombolas. No meu local de 

trabalho, recebemos muitos alunos oriundos dessas comunidades, o que nos 

possibilita desenvolver projetos voltados para essas temáticas, como a 

apresentação e publicação, na Revista Entrelaçando, do artigo Sala de aula; 

Relatos de uma experiência vivenciada na Com –Vida com Comunidades 

Quilombolas. A experiência não só me motiva a continuar com meus estudos na 

comunidade quilombola, como também traz inquietações para eu prosseguir 

pesquisando em um Mestrado Profissional em Educação e Diversidade (MPED), 

que tem possibilitado uma visão mais aprofundada de comunidades quilombolas, 

favorecendo contribuições para essas comunidades como forma de valorizar a 

tradição e os saberes do meu povo, bem como a preservação da identidade. 

Nesses anos de exercício na docência, acabei reproduzindo, ao longo dos anos, 

o que aprendi e da forma como aprendi: ignorando, muitas vezes, a minha 

própria identidade e elementos da minha cultura e da cultura dos meus alunos. 

Quando trabalhava essas questões, era de maneira superficial, pontual e 

folclórica, mas com o desejo, muitas vezes, de ressignificar. E a oportunidade 

está sendo possível agora possibilitar a valorização e a inserção dos saberes do 

povo quilombola no espaço escolar, o que no meu tempo de estudante e até em 

alguns anos de docência não aconteceu de forma igualitária, pois acreditava-se 

ainda que algumas culturas eram “superiores e privilegiadas”. 

Toda minha experiência, desde a infância ao exercício da docência, vida 

acadêmica, no envolvimento no campo, nas comunidades quilombolas e em 

terreiros de candomblé, participação  na Pastoral da Juventude do Meio Popular 

(PJMP) da Igreja Católica e a minha origem me motivam para  a realização do 

presente estudo no MPED, que vem possibilitar, através das histórias de vida, 

conhecer a tradição oral, os saberes e fazeres da Comunidade Quilombola de 

Várzea Queimada , comunidade onde o meu primeiro contato foi há 10 anos, na 
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militância e na  coordenação  da PJMP, que possibilitou uma convivência  com 

os jovens e demais pessoas daquela comunidade .  

O convívio com lideranças locais e professores que trabalham na comunidade e 

a participação na elaboração do Plano Municipal de Educação dá ênfase às 

comunidades quilombola. Depois, a participação ativa da comunidade em 

eventos na Escola onde atuo e nessa participação as cobranças de mudanças 

na pedagogia da escola, no que diz respeito à valorização dos saberes e cultura 

local. Foram situações e oportunidades como essas que tornaram possível eu 

ter essa relação com o campo de pesquisa, proporcionando o prazer de 

conhecer melhor a comunidade, descobrindo a necessidade de compreender 

como os elementos da cultura quilombola dialogam e são contextualizados na 

Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos. Trazer essa temática para a 

minha pesquisa de mestrado é um desafio que tem me alimentado e cativado dia 

após dia, dando-me a satisfação e a certeza de que posso contribuir muito mais 

com os povos quilombolas, camponeses e com a educação. 
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Situada metodologicamente no paradigma crítico, nos preceitos da abordagem 

qualitativa, com base na história oral e pesquisa-ação, esta pesquisa contou com 

os seguintes colaboradores: pessoas da comunidade quilombola de Várzea 

Queimada no Município de Caém – Bahia, destas pessoas algumas são   

integrantes do MPA, idosos, direção, auxiliares e corpo docente da Escola 

Domingos Pereira dos Santos, tendo em vista que esses cooperadores são 

moradores da comunidade, exceto a direção e alguns  docentes . A pesquisa 

teve dois momentos: o primeiro, na comunidade, e o segundo, na escola, sendo 

utilizados como instrumentos de coleta de dados: Visitas à comunidade e à 

escola, reuniões a fim de coletar as narrativas orais na comunidade por meio de 

entrevistas com roteiro semiestruturado; observação participante e grupo focal. 

Para analisar os dados, foi utilizada a técnica da Análise de Conteúdo (AC) 

(BARDIN, 1977), buscando desenvolver uma análise crítica da observação 

sistemática do território quilombola, considerando o crescimento populacional 

dessa comunidade para melhor interpretar a realidade dos envolvidos, sobretudo 

no que se refere à conexão de saberes existentes entre a Cultura Popular e as 

práticas de Educação Popular, detectando as tradições, os saberes populares 

presentes na linguagem, costumes, crenças, manifestações culturais, pois, não 

só significa uma expressão da cultura popular brasileira (patrimônio cultural), 

como também uma estratégia histórica de luta. A segunda etapa, direcionada à 

escola da comunidade, possibilitou entender se os elementos da cultura 

quilombola local estão presentes/ausentes, inseridos (ou não) no contexto 

escolar e como estes são contextualizados na práxis pedagógica. 

A análise do conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações, que utiliza procedimentos 
sistematizados e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens. Mais isso não é suficiente para definir a 
especificidade de conteúdo. (BARDIN, 1977, p.38). 

Para o autor, a técnica de análise de conteúdo é adequada quando se tem o 

domínio dos objetivos a serem alcançados e precisa ser reinventada, a cada 

instante, em todas as etapas da pesquisa.  
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Penetrar na Comunidade Quilombola de Várzea Queimada e posteriormente no 

cotidiano da Escola Municipal Domingos Pereira, buscando as compreensões 

formuladas por seus sujeitos foi um objetivo que só pode ser alcançado através 

da abordagem qualitativa, uma vez que esse cenário, em toda sua 

complexidade, possui significados, motivos, valores e crenças que não poderiam 

ser acessados em plenitude através de estudos quantitativos. Minayo (1993, p. 

244) afirma que: 

A abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental 
e de intimidade entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são 
da mesma natureza: ela se volve com empatia aos motivos, às 
intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as ações, 
as estruturas e as relações tornam-se significativas.   

São essas relações, especialmente, que atraem o olhar, enchem de 

interrogações e faz buscar em nossa intinerância, enquanto pesquisadores, as 

vivências em grupos, comunidades, em sala de aula, repletas de conflitos e 

incompreensões. Essas mesmas vivências presentes no cotidiano da 

comunidade de Várzea Queimada e na Escola é que tornam essa realidade tão 

significativa. Para explorar essa rede de significados, faz-se opção pela História 

Oral e Pesquisa-ação, métodos da abordagem qualitativa. 

A pesquisa qualitativa está no campo da subjetividade e do simbolismo e tem 

como objeto os significados, os motivos, as aspirações, as crenças, os valores e 

as atitudes, que formam um conjunto de fenômenos o qual faz parte da realidade 

social, vivida e compartilhada com outros sujeitos.  

 

2.1 LÓCUS DA PESQUISA 
 

É recorrente que comunidades quilombolas e a complexidade do cotidiano 

escolar sejam retratadas em pesquisas qualitativas. Bogdan e Biklen (1994) 

traçam cinco características importantes deste tipo de pesquisa: o ambiente 

natural é a fonte direta de dados; os dados recolhidos são predominantemente 

descritivos; há uma preocupação maior com o processo que com o produto; 

ocorre uma tendência de se analisar os dados de forma indutiva e o significado 

representa aspecto de importância vital neste tipo de abordagem. 



 

48 
 

Nas duas etapas desta pesquisa de campo, a construção de dados foi realizada, 

segundo Bogdan e Biklen (1994). Este é o modo como a maioria dos 

investigadores em pesquisa qualitativa usam para recolher os dados. São 

ambientes naturais, como é o caso do lócus desta pesquisa, a Comunidade 

Quilombola Várzea Queimada no Município de Caém- Bahia, que tem sua 

história e sua cultura presentes no próprio local onde os sujeitos realizam suas 

tarefas cotidianas, representando, assim, o objeto de estudo do investigador. 

Posteriormente, a pesquisa se estendeu à Unidade Escolar da comunidade, a 

Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos. 

Há comunidades negras cuja resistência cultural imprime-lhes características 

próprias, verificáveis nos costumes, nas tradições, nas festividades e nas 

manifestações religiosas. Detentores de um patrimônio cultural rico e valoroso, 

porém, desconhecido de muitos, as comunidades remanescentes 

de quilombolas são formadas de grupos sociais cuja identidade étnica 

constitui a base de suas vivências cotidianas, bem como das ações políticas 

levadas a efeito das entidades que lutam pelos seus direitos. 

Neste contexto, insere-se a comunidade lócus dessa pesquisa cujos costumes, 

tradições, fazeres e saberes estão na história oral do seu povo. Portanto, as 

histórias orais dos colaboradores são fundamentais para a percepção desses 

elementos e averiguação se estão inseridos e contextualizados na Escola 

Domingos Pereira dos Santos, unidade que oferece a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental. Eulália Augusta Ferreira (2015) ressalta a importância dos 

saberes quilombolas dentro do espaço escolar quando coloca que podemos 

dizer que a escola assume uma tarefa mais heterogênea na construção do 

conhecimento, calçado numa ação coletiva e participativa, reinventando assim o 

espaço escolar. A construção de conhecimento, por ser coletiva, exige exercício 

da escuta do outro ou da outra, de valorizar este ou esta, de reconhecer os 

saberes que não foram escritos, mas são lidos por meio de outros instrumentos, 

muitas vezes estranhos à escola, como por exemplo, a oralidade (FERREIRA, 

2015). 

Portanto, é preciso romper com as fronteiras estabelecidas pelos sistemas 

educacionais de universalização de um saber único e apresentar a educação 
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como ferramenta de luta pela garantia de direitos individuais e coletivos dos 

quilombolas. 

 
2.2 COLABORADORES 

 
 
Os colaboradores da pesquisa na primeira etapa foram os membros da 

comunidade quilombola de Várzea Queimada no município de Caém - Bahia de 

diferentes faixa etária e gêneros, do MPA, trabalhadores rurais, funcionário 

público, aposentado são pessoas que vivenciam o cotidiano da comunidade e 

certamente através das suas memórias contribuíram com a pesquisa e 

certamente com a construção da história da comunidade, como afirma Delgado 

(2006, p.55): 

Os sujeitos construtores da história são líderes comunitários, 
empresários, militares, trabalhadores anônimos, jovens que 
cultivam utopias, mulheres que labutam no cotidiano da 
maternidade e, simultaneamente, em profissões variadas, são 
líderes e militantes de movimentos étnicos, são educadores que 
participam da formação de novas gerações, são intelectuais que 
pensam e escrevem sobre os problemas da vida e do mundo. 

São esses colaboradores diversos que, anonimamente ou publicamente, 

ajudaram na construção da pesquisa. Certamente, ao reconhecer o passado – 

valoriza-se a memória e nesta dinâmica se faz história, constrói conhecimento, 

preserva e constrói identidade, defende o presente e resguarda como matéria-

prima para o futuro, já que as relações temporais, que articulam memória e 

história, são fecundas e necessárias para a afirmação da condição humana. As 

narrativas desses colaboradores: 01 idoso, o senhor Joaquim Pereira dos 

Santos, 01 membro do MPA, José Jesus dos Santos, e a única professora da 

comunidade Leonídia Jesus dos Santos que ao ser consultados se seus nomes 

deveriam aparecer, prontamente permitiram, As entrevistas foram gravadas, 

transcritas e os dados analisados a partir de seus conteúdos e dos referenciais 

teóricos2. 

                                                           
2
Ao fazer uma abordagem sobre análise das entrevistas, Delgado (2006) ressalta que a incorporação das 

entrevistas em trabalhos acadêmicos deve ser precedida de um documento assinado pelo depoente. Os 
colaboradores aqui citados autorizaram a revelação dos seus nomes. Portanto, a História Oral é também 
utilizada como forma de tirar do anonimato pessoas que foram ignoradas em sua dignidade histórica. 
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A segunda etapa, na Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos, os sujeitos 

atores foram todos os professores e a equipe gestora da escola composta, na 

sua maioria, por pessoas que não são moradores da comunidade. A maioria 

com carga horária de 40 horas. Alguns com formação superior e outros com o 

ensino médio (magistério). Todos com mais de 15 anos como efetivo. 

Quadro 04 - Membros da Gestão e Docentes da Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos 

Funcionário Função/Carga 
horária 

Formação Anos de 
efetivo 
exercício 

Série que 
atua 

Morador da 
comunidade 

Luiza Ferreira 
Leão 

Diretora/40 h Superior  30 anos --------- Não 

Anatália 
Pereira Rios 

Coordenadora/40h Superior 22 anos --------- Não 

Edneia 
Oliveira 
Santos 

Professora/20h Magistério 02 anos  Pré  
 

Não 

Leonídia 
Jesus dos 
Santos 

Professora/40h Magistério 32 anos 3º ano Sim 

Ronivaldo 
Alves de 
Oliveira 

Professor/40 h  Superior 20 anos 1º e 2º  
5º  

Não 

Sirlane Jesus 
de Sena  

Ajudante de 
professor e 
secretária  

Superior 
incompleto 

02 anos   Sim 

Fonte: do próprio autor, 2018. 

  

Os colaboradores da segunda etapa da pesquisa contribuíram no processo de 

investigação se os fazeres, saberes da comunidade estão inseridos ou ausentes 

no espaço escolar. Edvaldo Boaventura (2015) afirma que pesquisa é a busca 

sistemática de solução de um problema ainda não resolvido ou resolvível. 

Considera-se que o método pesquisa-ação, na segunda etapa, foi viável por se 

tratar de uma questão-problema tão importante de ser repensada pela 

comunidade no espaço escolar. Para isso, anteriormente, foi necessário 

identificar quais eram os elementos a serem discutidos e nesta etapa utilizou-se 

o método história oral como precedente. 
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2.3 MÉTODOS 
 
2.3.1 A História Oral 

 

Na primeira etapa, este estudo baseou-se na história oral por adotar e comportar 

uma variedade de fontes e de procedimentos de recolha, aqui a preferência foi   

pelas entrevistas narrativas, que podem ser orais e escritas. Na presente 

pesquisa utilizamos a história oral através das entrevistas narrativas orais, 

instrumento bastante utilizado em pesquisas na área educacional como fontes 

históricas. Cada texto foi usado como objeto de análise considerando, 

sobretudo, o contexto de sua produção, sua forma textual e o seu conteúdo em 

relação ao projeto de pesquisa a que está vinculado. 

As histórias de vida oral contam o cotidiano, recordam o passado e trazem boas 

e más recordações, justificam os comportamentos presentes e reavivam os 

costumes do passado. A história oral pode fornecer subsídios para os estudos 

que procuram trabalhar com as múltiplas vozes das populações excluídas. 

Segundo Simson, Park e Fernandes (2001, p. 38), história oral 

É uma mistura de método e técnica, além de uma opção 
ideológica para um trabalho. O fato é que o diálogo faz parte das 
diversas áreas ou fontes de conhecimento e termina por permitir 
um olhar diferenciado a essas populações, buscando tornar 
visível as múltiplas faces que compõe a realidade focalizada. O 
comprometimento da história oral, como os desdobramentos dos 
trabalhos de pesquisa podem apontar, a cada etapa, novos 
contornos que podem redimensionar constantemente o 
andamento das mesmas. 

 

Nesse relato, as autoras consideram que no momento da coleta de dados dos 

participantes alguns desdobramentos vão surgindo e portanto muitas vezes é 

necessário mudar as estratégias para melhor adequação aos fatos e manter a 

fidelidade dos fatos e acontecimentos. 

Uma das bases teórico metodológica é a autora Lucília de Almeida Neves 

Delgado (2006). Essa autora dá ênfase à memória, ao tempo e às identidades 

na perspectiva do método história oral, das narrativas, das representações e da 

multiculturalidade, refletindo sobre a história oral como modo de permitir o 
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movimento da memória, que não pode ser legitimada como fins de reviver o 

passado. A pesquisa trata-se de comunidades quilombolas, cultura e tradições 

orais, a memória possibilita ao negro não só lembrar o passado, mas a 

oportunidade de expressar suas angústias, e, principalmente questionar a 

maneira pela qual seu povo era/foi excluído e explorado como força de trabalho, 

haja vista que o povo quilombola sofreu prejuízos econômicos, culturais e sociais 

com a perversa colonização. Hall (2003) considera importante a reescrita do 

período colonial a partir de uma leitura do Pós-colonial, 

                                   O termo „Pós colonial‟ não se restringe a descrever uma 
determinada sociedade ou época. Ele relê a „colonização‟ como 
parte de um processo global essencialmente transnacional e 
transcultural e produz uma reescrita desconcentrada, diaspórica 
ou global das grandes narrativas imperiais do passado, centrada 
na nação. (HALL,2003, p.109) 

A memória é importante para ressignificar a história do povo do Quilombo de 

Várzea Queimada, uma vez que a história do negro quilombola lhe foi negada 

pela classe dominante. Portanto, entende-se que a memória individual e coletiva 

de fundamental importância para a valorização da cultura quilombola da 

comunidade no espaço escolar. Delgado (2006) afirma que a memória pode 

favorecer que a sociedade encontre, por intermédio da própria história, subsídios 

necessários para o reconhecimento da identidade. Desse modo, a memória dos 

quilombolas torna-se fundamental na criação de significados para a construção 

da identidade de Várzea Queimada, pois ela oportuniza a criação de versões da 

história e da cultura quilombola no diálogo com as histórias dos demais grupos 

sociais brasileiros. 

A importância da memória como substrato da identidade refere-se aos 

comportamentos e às mentalidades coletivas, na medida em que o relembrar 

individual encontra-se relacionado à inserção histórica de cada indivíduo. 

Portanto, as motivações externas como no caso da história oral, inúmeras vezes 

desencadeiam o processo de reordenação, de releitura de vestígios e de 

reconstrução de identidades. Nesse sentido, a memória ao constituir-se como 

fonte informativa para a História, constitui-se como fundamento de identidade. 

Delgado (2006, p.51) relata: 

O homem é um ser permanentemente em busca de si mesmo, 
de suas referências, de seus laços identificadores. A identidade 
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além de seus aspectos estritamente individuais, apresenta 
dimensão coletiva, que refere a integração do homem como 
sujeito do processo de construção da História. A História 
enquanto processo, é compartilhamento de experiências, mesmo 
que inúmeras vezes sob forma de conflitos. A memória, por sua 
vez como um dos fatores presentes no resgate da história 
compartilhada, é esteio para auto-reconhecimento [sic].  

 

Portanto, a História Oral é considerada como fonte identitária de um povo, 

conforme relata a autora, capaz de retratar as realidades, as vivências e os 

modos de vida de uma comunidade em cada tempo e nas suas mais variadas 

sociabilidades. Esse tipo de fonte não só permite a inserção do indivíduo, mas o 

resgata como sujeito no processo histórico produtor de histórias e feitos de seu 

tempo. 

O método história oral tem se revelado uma ferramenta metodológica e social 

importante nos meios acadêmicos, uma vez que proporciona visibilidade aos 

grupos oprimidos, marginalizados e silenciados pela história oficializada como é 

o caso do povo negro, vítima do preconceito da discriminação desde a época 

colonial e que se perpetua até os dias atuais. Ademais, tais narrativas têm se 

mostrado eficazes e pertinentes para o debate social no tocante às concepções 

de memória e história. Utilizar a memória preservada, testemunho da História 

entendida como forma de existência social, nos seus diversos aspectos, 

econômico, político e cultural, bem como o seu processo de transformação, 

contribuindo para a formação de cidadãos. Ela reforça os reflexos dessa relação 

na vida das pessoas para além da simples preservação da informação e, de 

igual forma, representam um significado de resistência. Nesse sentido, há muito 

a conhecer, compreender e aprender sobre os quilombos contemporâneos, 

assim como sobre os saberes e fazeres culturais de seus habitantes. 

Ainda em relação à História Oral Delgado (2006) diz que na perspectiva desse 

método, poder ouvir e anotar as narrativas míticas mais comuns que são 

reproduzidas no imaginário coletivo neste caso da comunidade Quilombola de 

Várzea Queimada e cotejá-las à luz da práxis pedagógica escolar dos docentes 

da Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos é  portanto trazer os fazeres 

e saberes , a cultura , a memória e a história para dentro do espaço escolar  que 
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significa construir, reconstruir,  valorizar e preservar a identidade do povo  e isto 

é o que  enfatiza a  educação escolar quilombola uma educação que leve em 

consideração a vida dos quilombolas que tem suas histórias contadas na 

oralidade. 

O método da História Oral possibilitou a valorização da oralidade de Várzea 

Queimada que nasce na fonte das histórias contadas pelo homem no curso da 

sua vida. Observa-se que grande parte de nossa história foi produzida e 

reproduzida pelo viés de sociedades ágrafas, que tinham na oralidade a forma 

de reprodução de fazeres e saberes socioculturais. 

 A história oral é tão antiga como a própria História, mas isso é vago. Fala-se 

mesmo que toda a história antes de ser escrita passou por etapas narrativas ou 

manifestações da oralidade aferidas há séculos. O pilar dessa afirmação é a 

certeza de que tanto a Bíblia como outros livros sagrados, bem como as 

mitologias fundamentais da cultura ocidental e mesmo os poemas seminais da 

aventura humana - como a Ilíada e a Odisseia – têm origem na oralidade.  

Para Delgado (2006), a história oral é um procedimento metodológico que 

busca, pela construção de fontes e documentos registrar, através de narrativas 

induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História 

em suas múltiplas dimensões factuais, temporais, espaciais conflituosas, 

consensuais. Não é, portanto, um compartimento da história vivida, mas, sim, o 

registro de depoimentos sobre essa história vivida.   Há uma relação entre a 

história oral e a pesquisa documental, posto que ambas são minuciosas, 

detalhistas, descritivas e requerem um esforço do pesquisador em analisar e 

compreender nas suas mais diversas dimensões, dentre elas a temporal e a 

existencial, para que possa entender os significados inerentes aos símbolos 

pertinentes à sua identidade e à sua cultura. 

Há uma ligação forte entre o passado e o presente que a história oral procura 

contar. Nas comunidades negras e afrodescendentes, ela tem um apelo 

bastante considerável por cultivar valores, saberes e fazeres, além de formas de 

organizações comuns e próximas no dia a dia, como, por exemplo, no respeito 

aos mais velhos, que são considerados esteio da comunidade. Os mais velhos 
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têm poder da palavra, por serem considerados uma enciclopédia viva, portanto, 

detentor da memória viva da comunidade.  

Em Várzea Queimada, o método da história oral, pelo gênero da tradição oral, 

proporcionou um mergulho nos aspectos históricos e sociais partilhados na 

comunidade, principalmente as narrativas míticas que permeiam o cotidiano da 

comunidade. Assim também tornou possível a realização de um levantamento 

histórico das principais narrações vivenciadas pelo grupo.  Por essa perspectiva 

mais um motivo que justifica a escolha do método como suporte teórico decisivo, 

o que trouxe elementos e técnicas necessárias para a melhor compreensão das 

histórias que são ouvidas na comunidade, tanto nas entrevistas que foram 

agendadas como nas conversas informais e espontâneas no grupo de jovens da 

Igreja Católica, nos terreiros de Candomblé, na associação, na casa de farinha 

na roça, na escola, nas casas, nas comemorações da comunidade. 

Visto por esse viés, o respeito ao entrevistado concretiza-se no ato de entender 

suas histórias e narrativas, uma vez que a ancestralidade da sociedade negra e 

afrodescendente sempre foi permeada por histórias, contos, lendas, mitos e 

rituais narrados e compartilhados por avós, pais, filhos e todos da coletividade 

social. Estiveram sempre ali, retiradas dos “baús de memórias” posto que, no 

princípio, viviam em uma sociedade eminentemente da palavra falada – ágrafa. 

Nesse sentido, a expressão dos anciãos tem o poder de preservar a essência da 

sabedoria do povo, como riqueza cultural dos antepassados.  

 A importância dada pela sociedade africana e afrodescendente ao vocábulo 

está no reconhecimento de que o ser humano é a sua palavra, portanto, é a voz 

que o seguirá por gerações. Uma vez pronunciada não retorna, como se fosse a 

água de um córrego que, ao passar por um determinado ponto, não retroage, 

mas segue em frente.  De modo similar, para a cultura africana, a palavra dita 

ecoa em vozes refletidas nos filhos, netos, amigos, companheiros e parentes 

que partilham das mesmas tradições sociopolíticas e culturais da comunidade. 

Um pouco aquilo que Márquez (2003) relata que a vida não é o que a gente 

viveu, e sim o que a gente recorda e como recorda para contá-la. Navegar por 

esse caminho faz compreender o papel da história oral na vida das pessoas e da 

comunidade. Da tradição da oralidade emanam as vozes dos guardiões da 
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palavra – anciãos e anciãs – que carregam a experiência do vivido. São eles os 

contadores de histórias que alimentam os sonhos e as fantasias do Quilombo de 

Várzea Queimada, pois lidam com dimensões de tempo e espaço diferentes das 

trilhadas pelo mundo real. 

Para Céspede (2015), uma boa narrativa nunca morre, pelo contrário, renova-se 

a cada instante que é repassada de geração a geração. Segundo a autora, essa 

é a função social dos anciãos e das anciãs no seio das comunidades 

tradicionais, que ajudam a manter vivas essas histórias. Alguns critérios foram 

adotados para a escolha dos entrevistados, a saber: todos deverão ser 

residentes na comunidade de Várzea Queimada e considerados pela 

coletividade os guardiões da história do grupo. A escolha de uma pessoa idosa o 

ancião Joaquim faz referência às considerações de Campos (2017), por 

destacar o importante papel dos idosos em comunidades tradicionais africanas 

ou afro-brasileiras, na qualidade de guardiões das histórias e esteio histórico e 

cultural que sustenta o grupo a que pertencem. Outra pessoa, a senhora 

Leonídia, única professora pertencente à comunidade e que já tem mais de 50 

anos de idade (outra variável); e a pessoa mais jovem, José de Jesus, um 

membro do MPA, por ser este um organismo engajado na comunidade, inclusive 

responsável pelo reconhecimento da comunidade como quilombola.  

Cada encontro foi agendado, antecipadamente, levando em consideração a 

disponibilidade e a escolha do local do colaborador, sendo cada encontro em 

dias diferentes. Para as transcrições e interpretações das narrativas, foram 

consideradas o glossário de normas de transcrição de MarcuschI (2013). Caso 

os colaboradores não aceitasse o uso do seu próprio nome, a pessoa seria 

apelidada com um nome fictício, escolhido pelo próprio colaborador, que não foi 

o caso da presente pesquisa, pois todos aceitaram colocar seu próprio nome. 

Após concluir a etapa na comunidade, que tornou possível conhecer os saberes 

populares através da tradição oral, foi a vez de entrar na escola da comunidade 

para entender como esses saberes estão no espaço escolar e se fazem parte do 

cotidiano da escola. Para essa fase da pesquisa, utilizou-se do método 

pesquisa- ação. 
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2.3.2 A Pesquisa-ação 

Surgida há mais de 70 anos, a pesquisa-ação hoje está presente em vários 

trabalhos de diversas áreas. A atribuição mais empregada comumente ao 

surgimento dessa expressão na literatura é ao psicólogo e pesquisador 

experimental de origem alemã, Kurt Lewin, 1946, que assinalava três 

importantes características: seu caráter participativo, seu impulso democrático e 

sua contribuição para as ciências sociais e para a transformação da sociedade, 

simultaneamente.  

 

A pesquisa-ação obriga o pesquisador de implicar-se. Ele percebe como está 

implicado pela estrutura social da qual ele está inserido e pelo jogo de desejos e 

de interesses de outros. Ele também implica os outros por meio de seu olhar e 

de sua ação singular no mundo. Ele compreende então que as ciências 

humanas são essencialmente ciências das interações entre sujeito e objeto de 

pesquisa. É importante considerar que a própria vida social e afetiva do 

pesquisador está presente na sua pesquisa sociológica e que o imprevisto está 

no coração da sua prática, mais e mais ele percebe que as metodologias 

tradicionais em ciências sociais devem ser retomadas desenvolvidas e 

reinventadas sem cessar no âmbito da pesquisa ação, esta não exclui os 

sujeitos – atores da pesquisa. 

 

Segundo a definição de Michel Thiollent (1996), a pesquisa-ação é um tipo de 

pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita 

associação com um ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo portanto justifica a opção 

pelo método nesta pesquisa. Hugues Dionne (2007) conceitua pesquisa-ação 

como um processo de intervenção coletiva assumido por participantes práticos, 

com vistas a realizar uma mudança social com a implicação dos atores em 

situação. A contribuição dos pesquisadores é significativa, em virtude de sua 

associação orgânica e de sua crítica ao processo.  
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O autor René Barbier (2007), em relação à participação coletiva na pesquisa-

ação, aborda o seguinte: 

Não há pesquisa-ação sem participação coletiva. É preciso 
entender aqui o temo „participação‟ epistemologicamente 
em seu mais amplo sentido : nada se pode conhecer do 
que nos interessa (o mundo afetivo ) sem que sejamos 
parte integrante , (actantes) na pesquisa, sem que 
estejamos verdadeiramente envolvidos pessoalmente pela 
experiência, na integridade de nossa vida , emocional, 
sensorial, imaginativa, racional. É o reconhecimento de 
outrem como sujeito de desejo, de estratégia, de 
intencionalidade, de possibilidade solidária 
(BARBIER,2007, p.70-71). 
 

O autor enfatiza que o desenvolvimento coletivo não deve estar ausente no 

método pesquisa-ação, supondo, necessariamente, que nada está previsto e 

assegurado de antemão. A dimensão coletiva remete à presença ativa de um 

grupo envolvido na pesquisa, considerando como pesquisador coletivo.   

 

Na segunda etapa da pesquisa utiliza-se da Pesquisa-ação por ter caráter 

colaborativo, cujos sujeitos e pesquisadores são atores no processo de 

construção do produto final. Esta metodologia surge no sentido de potencializar 

a luta dos sujeitos participantes envolvidos. Ela é uma forma de pesquisa 

interativa que visa compreender as causas de uma situação e produzir 

mudanças. “O foco está em resolver algum problema encontrado por indivíduos 

ou por grupos, sejam eles instituições, escolas, ou organizações comunitárias” 

(NAIDITCHF, 2010). Portanto, a pesquisa-ação proporcionou essa ação coletiva 

que consistiu em perceber como os saberes e fazeres, a cultura e a tradição oral 

são valorizados e contextualizados no cotidiano escolar da Escola Municipal 

Domingos Pereira dos Santos, na Comunidade Quilombola de Várzea 

Queimada.  

 

Um dos aspectos da pesquisa-ação, que ainda dificulta seu entendimento, é o 

fato de a mesma não ter uma metodologia própria. Assim, ela utiliza uma grande 

diversidade metodológica, que abrange desde a investigação experimental à 

investigação qualitativa. Os dados qualitativos não são padronizáveis, obrigando 

o pesquisador a ter flexibilidade e criatividade para coletá-los e analisá-los, 
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sendo que o bom resultado da pesquisa depende da sensibilidade, intuição e 

experiência do pesquisador.  

A metodologia empregada na pesquisa - ação é basicamente a qualitativa, que 

exige investigação, análise e reflexão. Lewin propõe que se elabore um informe 

completo em que se narrem as distintas fases por que se tem passado para 

completar uma espiral da pesquisa-ação: planificar, atuar, observar e avaliar, 

sempre na dialética da ação - reflexão. O trabalho em grupo é uma experiência 

enriquecedora para se realizar o processo da pesquisa ação. Para trabalhar em 

grupo, é preciso conhecer em primeiro lugar as características dos membros e 

isso foi possível nas visitas e na observação participante da Escola Municipal 

Domingos Pereira dos Santos e do corpo docente e equipe gestora, analisando 

as motivações dos membros do grupo e o que os leva a participar no processo 

de investigação, deixando explícitas as motivações. 

A pesquisa-ação, na educação, procura através da integração de grupos 

diagnosticar e resolver as necessidades específicas da realidade vivida na sala 

de aula, escola e ou comunidade na qual se insere, provoca mudanças e 

possibilita ao professor teorizar o conhecimento a partir da sua ação na prática - 

pedagógica. 

Segundo Thiollent (2002), no desenvolvimento da pesquisa - ação, os 

pesquisadores recorrem a métodos e técnicas de grupos para lidar com a 

dimensão coletiva e interativa da investigação e também de registro, de 

processamento e de exposição dos resultados. Em certos casos, os 

questionários convencionais e as técnicas de entrevista individual são utilizados 

como meio de informação complementar. Em certos momentos da investigação 

recorre-se igualmente a outros tipos de técnicas: diagnósticos de situação, 

resolução de problemas, mapeamento de representações, técnicas didáticas e 

recursos audiovisuais. A pesquisa-ação se apresenta de modo amplo, 

sistemático e flexível, não modelada, mas como oposição as atitudes 

tecnologicamente controladas, para ir se compondo de acordo com as 

necessidades e elementos implicados nela, como resultado de uma ação 

reflexiva. 
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Para Barbier (2002, p. 54): 

 

[...] a pesquisa-ação reconhece que o problema nasce, num 
contexto preciso, de um grupo em crise. O pesquisador não o 
provoca, mas constata-o, e seu papel consiste em ajudar a 
coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais ligados 
ao problema, por uma tomada de consciência dos atores do 
problema numa ação coletiva.  

 

             Ao iniciar o processo de investigação de como acontece a valorização dos 

saberes populares da cultura local através da observação participante, buscou 

iniciar o processo de intervenção que foi discutido e decidido por todos os 

integrantes, por se tratar de uma pesquisa-ação por meio da qual foram 

exploradas as opiniões dos professores e equipe gestora sobre identidade 

quilombola e cultura local, tentando fazer com que eles repensassem também 

suas ações. É importante lembrar que as propostas aqui pensadas foram 

levadas como sugestões para análise.  

              Ainda, conforme Barbier (2002), nada se pode conhecer do que nos interessa (o 

mundo afetivo) sem que sejamos parte integrante na pesquisa, sem que 

estejamos verdadeiramente envolvidos pessoalmente pela experiência, na 

integralidade. Portanto, fez-se necessário conhecer a realidade da escola, ser 

parte do grupo, está envolvido, e não somente chegar na escola realizando uma 

pesquisa e promover uma discussão sobre o assunto.  

 Barbier (2002. p. 14) também afirma que na pesquisa-ação o pesquisador 

descobre que “não se trabalha sobre os outros, mas e sempre com os outros”. 

Buscou-se através da pesquisa-ação criar um grupo focal para a produção e 

execução de um Plano de Ação, para além das conversas, reuniões e 

discussões. Criou-se a proposta da realização de encontros com os educadores, 

no intuito de perceber a importância e a necessidade da participação de todos 

no processo, cujo propósito foi compreender como os elementos da cultura 

quilombola local estavam presentes e eram valorizados e contextualizados na 

práxis pedagógica.  

Certamente, foi possível realizar a pesquisa-ação na escola porque houve uma 

receptividade por parte da Direção, dos professores e demais funcionários. 



 

61 
 

Acreditávamos que estavam abertos aos novos desafios da educação, 

principalmente, porque estavam sendo chamados a desafiar os preconceitos e a 

mostrar que é possível educar para a tolerância e para a diversidade. 

O uso da pesquisa-ação na segunda etapa na escola é um dos motivos que 

considera-se o estudo em uma perspectiva de mudar uma dada situação 

particular, levando em consideração a totalidade concreta tal como é vivida É 

importante também considerar que a escolha metodológica se deu pela definição 

precisa do problema, o qual não pode ser resolvido pela crença , nem pela 

tradição ou pelo conselho , mas, supõe-se pela existência de informações 

preliminares e o uso de métodos e técnicas investigativa. 

2.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para o procedimento de construção de dados, foram utilizados os seguintes 

instrumentos: no método história oral: entrevistas narrativas com roteiro 

semiestruturado e observação participante; e no método pesquisa-ação: 

observação participante e grupo focal. O dispositivo de análise selecionado foi a 

Análise de Conteúdo (BARDIN,1977).  Considera-se a construção e o registro de 

dados a fase decisiva da pesquisa científica, a qual deve ser realizada com o 

máximo de empenho e rigor do pesquisador. É um processo acumulativo e 

linear. Para Chizzotti (2010, p.89): 

Os dados são colhidos, interativamente, num processo de 
idas e voltas, nas diversas etapas da pesquisa e na 
interação com seus sujeitos. Em geral, a finalidade de uma 
pesquisa qualitativa é intervir em uma situação 
insatisfatória, mudar condições percebidas como 
transformáveis, onde o pesquisador e pesquisados, 
assumem voluntariamente, uma posição reativa, no 
desenvolvimento da pesquisa, os dados colhidos em 
diversas etapas são constantemente analisados e 
avaliados.   
 

Baseado no que relata o autor, os instrumentos tiveram como objetivo detectar 

as respostas das questões que norteiam a presente pesquisa com a finalidade 

de responder os objetivos aqui propostos, visando intervir com os pesquisados 

na situação que se considera insatisfatória. Para a construção  dos dados, o 

passo a passo foi o seguinte: visita à comunidade com o objetivo de identificar 

as pessoas que serão possíveis entrevistados, e uma reunião com os 
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integrantes do MPA, associação e demais interessados para socializar o estudo 

e marcar o início das entrevistas com os que se disponibilizaram, levando em 

consideração às variáveis propostas.  

Acredita-se que as entrevistas narrativas, as conversas informais e a observação 

participante contribuíram para o alcance dos primeiros objetivos, a saber: 

conhecer a história de vida da comunidade quilombola de Várzea Queimada no 

município de Caém (memória, origem, cultura) e analisar os elementos da 

cultura quilombola de Várzea Queimada e suas contribuições para a construção 

identitária da comunidade. 

 

Ao chegar à Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos, o primeiro passo foi 

a realização de uma primeira visita para apresentação do pesquisador e escolha 

de uma data para apresentação da proposta e aplicação dos instrumentos:  

observação participante e criação e atuação do grupo focal, do qual saiu a 

proposta de intervenção. No grupo focal foi proposto a realização de encontros, 

definição e sistematização do produto final. Com esses instrumentos, foi possível 

alcançar os demais objetivos: perceber como os remanescentes quilombolas 

educam e se educam ; Identificar nos documentos   da Escola Domingos Pereira 

dos Santos a presença de aspectos relacionados à história e a cultura popular 

da comunidade quilombola de Várzea Queimada; analisar se e como os 

professores da instituição têm inserido nos planos de aula os conhecimentos da 

cultura quilombola de Várzea Queimada; e elaborar com os envolvidos no 

processo o produto  intitulado: Material Educativo Ilustrativo - Contribuições na 

Prática Educativa: Narrativas de um Povo, com  a história, memória, cultura, 

saberes e fazeres da comunidade Quilombola de Várzea Queimada, a fim de 

contribuir na  elaboração do Projeto Político-Pedagógico e (re) construção da 

Práxis Docente, na perspectiva de uma educação escolar  quilombola. 
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2.4.1 As Entrevistas Narrativas 

 

A entrevista foi um importante instrumento para construção de dados no lócus da 

pesquisa. Essa abordagem possibilitou a realização das entrevistas com os 

sujeitos participantes: idoso, líder do MPA e professora da escola. 

Sendo assim, utilizou-se o instrumento entrevista narrativa semiestruturada por 

entender que este propicia a coleta de dados subjetivos, concernentes aos 

saberes e fazeres culturais da comunidade de Várzea Queimada. O uso desse 

instrumento permitiu ao entrevistado discorrer sobre o tema, sem ficar preso às 

questões formuladas.  Para tanto, realizaram-se questionamentos fechados e 

abertos, deixando os colaboradores mais livres para expressarem suas 

respostas aos temas levantados no percurso do diálogo. Nessa perspectiva, nos 

ensina Alberti (2013, p.190): “Cumplicidade pressupõe necessariamente que 

ambos reconheçam suas diferenças e respeitem o outro enquanto portador de 

uma visão de mundo diferente, dada por sua experiência de vida sua formação e 

sua cultura específica”. 

As entrevistas aconteceram em ambientes e situações definidas pelos 

colaboradores.  Tomando por base o que aponta Thompson (1992, p,15), “[...] a 

riqueza e importância da memória dos sujeitos anônimos e o jeito do 

entrevistado contar estórias sobre o passado é uma alternativa perfeita para a 

história social”. 

As três entrevistas, foram realizadas no local escolhido pelos colaboradores, 

conforme o tempo e a disponibilidade de cada um, sendo que com o ancião 

Joaquim aconteceu em três etapas, isso por causa do seu estado de saúde 

física; Com a professora Leonídia e o membro do (MPA) José de Jesus uma 

etapa foi o suficiente. O roteiro da entrevista semiestruturada buscou conhecer e 

registrar as narrativas mais ouvidas/contadas na comunidade e, sobretudo, os 

sentidos subjacentes a elas. Ou seja, procurou explorar o 

aprendizado/ensinamento que se pode extrair das mensagens das narrativas 

míticas contadas.  
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As entrevistas com os moradores de Várzea Queimada teve como finalidade 

tecer a sua memória histórica-social e a contextualização da comunidade de 

modo geral, inclusive os aspectos identitários.   

No roteiro das entrevistas narrativas orais3, procurou-se abordar nas questões 

fechadas o perfil dos colaboradores: nome, idade, data de nascimento, local de 

nascimento, cor, sexo religião, escolaridade, atividade profissional, estado civil, 

domínio de leitura e escrita.      

As questões norteadoras do primeiro bloco tiveram como objetivo retratar, 

através dos moradores, a comunidade de Várzea Queimada e a conjuntura atual 

do seu território, a saber: “Fale sobre sua história de vida. Há quanto tempo 

mora aqui? De onde veio? Por que veio? Você vive bem aqui neste lugar? Por 

quê? Você conhece a história desta comunidade? Conte-me. Se sente fazendo 

parte desta história? Por quê? Você sabe por que este lugar é reconhecido como 

território quilombola? Os seus antepassados (pais, avós) já participaram de 

algum movimento ligados quilombos? Em caso afirmativo, quais são eles? “  

As perguntas no segundo bloco visaram levantar elementos que indicassem o 

grau de sentimento de pertencimento dos moradores em relação ao território, 

tais como: “Você sabe o que é ser quilombola? Você se considera quilombola? 

Por quê?”  

No terceiro bloco, as questões buscaram identificar as manifestações culturais, 

tradições, crenças. “Quais as atividades culturais que se desenvolvem na 

comunidade? Quais as festas tradicionais que os seus antepassados 

participavam? Quais dessas festas tradicionais são preservadas até hoje? Cite 

saberes, costumes, crenças dos seus antepassados. Existem hoje?” 

As questões do quarto item possibilitaram levantar elementos em relação à 

escola através dos moradores.  “Você frequentou a escola? Onde? Por quanto 

tempo? Gostava? O que se lembra da escola? Como membro da comunidade, o 

que você acredita que deve ser ensinado hoje na escola inserida na comunidade 

Quilombola de Várzea Queimada? E sobre a história deste lugar, o que você 

                                                           
3
 Ver em Apêndice A. 



 

65 
 

acredita que deve ser ensinado?  Você sabe se a escola considera e valoriza a 

cultura local?”   

A análise das narrativas está caçada na técnica da Análise de Conteúdo (AC), 

proposta por Bardin (1977), em observância à postura interpretativa encampada 

por Geertz (1989). Para a primeira autora, a AC busca o recorte e a organização 

de temas em torno de enunciados prenhes de significado. Para o segundo autor, 

o ser humano emana significados adquiridos culturalmente e os reproduz.  

Embrenhar-se na aventura dessa proposta de leitura requer ir além do que os 

olhos veem. Ou, melhor dizendo, é preciso perceber os aspectos mais sutis que 

perfazem o discurso sociopolítico e cultural de um povo, de uma comunidade. 

Deve-se, portanto, em respeito à história que lhes é própria, guardar a 

sensibilidade de ler com os sentidos, percebendo nas narrativas os saberes e 

fazeres socioculturais dos sujeitos, por meio dos significados que eles mesmos 

atribuem ao vivido.   

No caso das entrevistas, estas foram transcritas, constituindo-se o corpus da 

pesquisa. Para tanto, foi preciso obedecer às regras de exaustividade (deve-se 

esgotar a totalidade da comunicação, não omitir nada); representatividade (a 

amostra deve representar o universo); homogeneidade (os dados devem referir-

se ao mesmo tema, serem obtidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos 

semelhantes); pertinência (os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e 

objetivo da pesquisa) e exclusividade (um elemento não deve ser classificado 

em mais de uma categoria).  

2.4.2 A Observação Participante  

  A observação participante propicia a observação do cotidiano da comunidade, 

os conhecimentos construídos pelo grupo, como moram, plantam, estudam, sua 

relação com as narrativas míticas que permeiam o universo na comunidade, 

bem como a função social desempenhada pelos anciãos e anciãs na 

comunidade (CAMPOS, 2017). Nesse mesmo sentido, as celebrações religiosas 

partilhadas no cotidiano da comunidade foram analisadas a partir das 

contribuições de Munanga (2005). Nessa perspectiva, foram observadas as 

rezas e as festas de santos como: candomblé, caruru, reisado, além das 
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comemorações do Dia da Consciência Negra, e também o cotidiano das práticas 

pedagógicas de professor e a gestão escolar com seus alunos, na segunda 

etapa da pesquisa.   

O roteiro de observação tem como objetivo aprofundar nos detalhes com base 

na observação das ações, no que tange à dinâmica da comunidade, a fim de 

possibilitar uma descrição densa do que se observa em relação às famílias e à 

escola.   

Foi possível observar as seguintes questões: “Como é a rotina dos moradores 

da comunidade?   Há ações que os caracterizam como quilombolas?   Quais as 

manifestações cotidianas em relação à identidade quilombola?   Quais os 

elementos percebidos que caracterizam a escola como quilombola? Quais os 

sinais de aceitação ou de rejeição no fato da escola ser quilombola: entre os 

alunos, entre os professores, moradores e gestores?” 

 

2.4.3 Grupo Focal 

 

Como a pesquisa envolve uma temática imbuída de significações, valores e 

crenças, elaborados e construídos dentro de um grupo inserido em um contexto 

social, histórico e cultural, que possui suas particularidades, percepções e 

tradições, compreendeu-se a necessidade de utilizar um método de produção de 

dados que permitisse a manifestação de diferentes percepções e o 

aprofundamento coletivo acerca da temática proposta. Nessa perspectiva, 

utilizou-se o grupo focal. 

 

A escolha do grupo focal como técnica principal para acesso aos significados 

construídos pelos educadores em relação aos seus educandos ocorre porque 

esse instrumento possibilita bastante interação entre os participantes e uma rica 

problematização dos temas elencados, por se tratar de uma entrevista em grupo. 

Backes (2011, p. 440) demonstra as características dessa técnica:   
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Observa-se, portanto, que o grupo focal se constitui em um 
processo complexo, tendo em vista a sua dinamicidade, 
dialogicidade e capacidade de análise e síntese reflexiva dos 
envolvidos. Torna-se pertinente a busca do aperfeiçoamento, 
aprofundamento de discussões e proposição de inovações na 
utilização da técnica, apreendida como um recurso estratégico 
para se alcançar uma prática mais crítica e inovadora nas 
pesquisas qualitativas.  
  

O autor supracitado sugere que o grupo deve ter entre 8 e 12 participantes. 

Foram convidados todos os professores do quadro da escola. Optamos, 

também, em convidar membros da equipe gestora da instituição. Os encontros 

aconteceram na própria escola, ambiente onde estão bastante familiarizados e 

no qual os professores sentem-se à vontade para se expressarem. 

 

O grupo focal consiste em um instrumento de construção  dos dados, que 

envolve a formação de um grupo com características comuns, dirigido por um 

moderador, que mantém os participantes centrados em uma discussão sobre 

determinado tema. Com base nessa técnica, foi possível a troca de ideias, 

experiências, sentimentos, crenças, comportamentos e pontos de vista, 

proporcionando a reflexão e, até mesmo, a mudança de opinião ou de 

fundamentação da posição inicial. No grupo focal, foi possível definir e construir 

o produto: Material Educativo Ilustrativo. 

 

Pensamos numa construção coletiva, porém, as propostas feitas para os quatro 

encontros do grupo focal estão aqui elencadas4, as quais serviram para análise 

e aceitabilidade ou não dos membros. Portanto, estas foram flexíveis, a saber. 

Primeiro encontro: Minhas Memórias: a tradição oral e os saberes populares de 

Várzea Queimada; segundo: A minha práxis e os saberes da comunidade na 

perspectiva de uma Educação Quilombola; terceiro: Documentos da escola 

contemplam os saberes da comunidade? Caminhos para a elaboração do PPP; 

quarto: Discussão a respeito do produto. O que é mais urgente e necessário?  O 

que o grupo decidiu levar como proposta foi o material com os saberes e a 

cultura da comunidade para ficar na escola e divulgar para outras instituições, 

uma vez que esses saberes estão na oralidade. O material oportunizará esses 

saberes e a possibilidade da cultura local (memória, história, trabalho, cultura) 

                                                           
4
 Ver em APÊNDICES C, D, E e F. 
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ser contemplada em um documento escrito. Os encontros do grupo focal além 

de oportunizar a construção  de dados, favoreceu também o início do processo 

de investigação. A duração de cada encontro foi de duas horas  as vezes 2 

horas e 30 minutos , no dia do encontro as aulas aconteciam até o momento do 

intervalo  após, os alunos eram dispensados e ocorria o encontro . No primeiro 

momento eram colocadas as questões para discussão com o objetivo de 

construir dados e no segundo momento o debate girava em torno de temáticas 

que surgiram da necessidade do próprio grupo, portanto o grupo foi para além 

de construção de dados serviu como um espaço formativo. No primeiro encontro 

a temática eleita para discussão foi: A trajetória dos Quilombos no Brasil e a 

Exibição de um vídeo de Várzea Queimada, sendo que os professores 

residentes em outras comunidades nunca tiveram acesso ao citado vídeo o que 

comprova um conhecimento superficial das particularidades da comunidade ; no 

segundo encontro foram abordadas as Diretrizes Nacionais da Educação escolar 

Quilombola e a Lei 10.637/03 sendo que os participantes reafirmaram que foi a 

primeira vez que participaram de uma discussão com a supracitada temática; no 

terceiro encontro a discussão em pauta foi a importância do PPP e caminhos 

para a sua construção uma vez que a escola ainda não possui e no quarto 

encontro foi eleito o produto da pesquisa: Material Educativo Ilustrativo - 

Contribuições na Prática Educativa: Narrativas de um Povo e o agendamento 

dos encontros posteriores para a continuidade da construção do mesmo       

Com esse instrumento, por meio da integração grupal, compreendeu-se como 

são construídas as percepções, práticas cotidianas, representações e 

simbologias do grupo em análise. Com o grupo focal, produziram-se discussões 

grupais que evidenciaram a forma como os colaboradores veem o mundo e suas 

diferentes experiências de vida. Também permitiu conhecer como os saberes 

são valorizados e inseridos no contexto da Escola Municipal Domingos Pereira 

dos Santos, uma vez que este era composto por membros da comunidade 

escolar. 

Dessa forma, realizaram-se entrevistas coletivas com os atores sociais, que 

objetivaram conhecer o perfil dos professores, gestores, bem como os valores e 

os sentidos que estes dão a escola supracitada. Alguns questionamentos foram 

considerados para nortear o funcionamento e o propósito do grupo focal: “Onde 
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moram? Há quanto tempo trabalham aqui? Vocês conhecem a história de 

Várzea Queimada? Como percebem a comunidade a escola enquanto escola 

quilombola? E a história desta escola? Você se sente comprometido com esta 

história? Por quê? Vocês sabem o que é ser quilombola? Vocês se consideram 

quilombola? Sabem por que esta escola é reconhecida como escola quilombola? 

Como têm inserido em seus planos a história de vida da Comunidade de Várzea 

Queimada?  Que tipo de educação vocês acreditam ser melhor para esta 

escola? Qual o compromisso da escola com os moradores da comunidade de 

Várzea Queimada? O que a escola tem a ver com a questão territorial local?” Os 

questionamentos possibilitaram conhecer o perfil dos participantes, suas 

concepções e visão de mundo, a relação com os saberes locais, o que sabiam e 

o que gostariam de saber em relação ao quilombo, comunidades quilombolas e 

educação quilombola.  

 

A análise dos dados obtidos com o Grupo Focal foi fundamentada também na 

teoria de Bernadete Angelina Gatti (2005). Essa autora afirma  

 

 

 

[...] que os procedimentos são os mesmos de qualquer análise 
de dados qualitativos nas ciências sócias e humanas. Ao iniciar 
um procedimento de análise, a primeira atitude é retomar os 
objetivos do estudo e o porquê do uso do grupo para realizar a 
investigação. Sendo que „os níveis de aprofundamento das 
análises também dependem dos objetivos e da configuração do 
enfoque teórico proposto no estudo‟. (GATTI, 2005, p. 43).  
 

Nesse viés, o foco das análises são as opiniões levantadas no jogo de 

influências mútuas as quais aparecem e se desenvolvem no contexto do grupo.  

O primeiro aspecto a ser considerado na análise é a organização do material 

recolhido. Quando houver anotações por relatores, é preciso analisar e comparar 

as anotações do relator com as do moderador, gerando um relato mais 

completo, o qual será o material básico de análise. No começo, o pesquisador 

construiu um plano descritivo das falas, destacando as diferenças entre os 

relatos e as opiniões, Nesse caso, o pesquisador precisou ter uma atenção 

apurada, revendo várias vezes o material para obter uma transcrição mais 

fidedigna da situação. 
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2.5 DISPOSITIVO DE ANÁLISE DOS DADOS 

2.5.1 Analise de Conteúdo  

 
A Análise de Conteúdo é uma das técnicas de tratamento de dados em pesquisa 

qualitativa e está calçada na proposta da professora da Universidade de Paris V, 

Laurence Bardin (2011). Utilizou-se esse dispositivo nas duas etapas da 

pesquisa, ou seja, na entrevista narrativa, no grupo focal e na observação 

participante.   A análise das narrativas coteja o recorte e a organização temática 

levantadas. Para a autora, a análise de conteúdo não se limita ao próprio 

conteúdo da comunicação, embora parta deste. 

Fazendo uma busca no processo histórico e no conceito, a autora ressalta que a 

AC já era utilizada desde as primeiras tentativas da humanidade de interpretar 

os livros sagrados, mas somente, em 1977, foi publicada a obra de Bardin, 

Analyse de Contenu, na qual o método foi configurado nos detalhes que servem 

de orientação atualmente: 

Para Bardin (2011, p. 47), o termo Análise de Conteúdo designa 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

Através da AC, pode-se desvendar o que está por detrás dos conteúdos 

manifestos, enxergando para além das aparências do que está posto na 

comunicação. Na modalidade temática, o conceito central é o tema e a unidade 

de registro pode ser uma palavra, uma frase ou um resumo (GOMES, 2007).   

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

Assim, os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa foram 

baseados em Gomes (2007), tendo em vista a AC (BARDIN, 2011), na 
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modalidade temática para além dos conteúdos manifestos. Bardin (2011) indica 

que a utilização desse dispositivo de análise prevê três fases fundamentais: pré-

análise, exploração do material, tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. 

A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de 

organização. Nela, estabeleceu um esquema de trabalho preciso, com 

procedimentos bem definidos, embora flexíveis. Normalmente, segundo Bardin 

(2011), envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os 

documentos que foram submetidos à análise, a escolha deles, a formulação das 

hipóteses e objetivos, a elaboração dos indicadores que orientaram a 

interpretação e a preparação formal do material. O trabalho teve início com a 

escolha dos documentos a serem analisados, conhecendo o contexto, deixando-

se fluir impressões e orientações. É importante lembrar que as diversas leituras 

do material, a princípio sem o objetivo de sistematização, mas com o intuito de 

compreender as ideias gerais, possibilitaram a interação do pesquisador com o 

material de análise. Para Gomes (2007), a transcrição antecede a leitura e 

releitura de todo o material coletado, para se ter uma visão do conjunto e 

identificar informações relevantes atinentes aos objetivos da pesquisa´. A 

transcrição foi feita de maneira criteriosa para garantir a fidelidade das 

informações e a ética na pesquisa (MACÊDO, 2015). 

 

Na segunda fase, ou fase de exploração do material, foram escolhidas as 

unidades de codificação, adotando-se os seguintes procedimentos: 

decodificação, que compreende a escolha de unidades de registro, recorte; a 

seleção de regras de contagem, enumeração e escolha de categorias, 

classificação e agregação que permitiram reunir o maior número de informações 

à custa de uma esquematização e assim correlacionar classes de 

acontecimentos para ordená-los. Para Gomes (2007), deve-se estabelecer uma 

relação do que foi coletado com as questões norteadoras e os objetivos da 

pesquisa para ter convicção se as mesmas estão sendo respondidas e os 

objetivos alcançados. Nesta fase, por se tratar de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, o pesquisador é orientado pelas questões norteadoras, que precisam 

ser respondidas, observando os objetivos e indícios levantados pelo material 
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construído, bem como as teorias que embasam o trabalho e as teorias intuitivas 

do próprio pesquisador. Com base no tripé: objetivos, teorias e intuições do 

pesquisador, surgem as unidades de análises que serão posteriormente 

categorizadas. 

 

A terceira fase do processo denominada de tratamento dos resultados, 

interpretação. Calçado nos resultados brutos, o pesquisador procurou torná-los 

significativos e válidos. Esta interpretação foi além do conteúdo manifesto dos 

documentos, pois, interessa ao pesquisador o conteúdo latente, o sentido que se 

encontra por trás do imediatamente apreendido. 

 

Gomes (2007) diz que se deve elaborar uma redação por tema, buscando 

dialogar com os dados e a teoria de maneira a dar conta dos sentidos dos textos 

e de sua articulação com os conceitos teóricos que orientam a análise; seguido 

da elaboração de uma síntese interpretativa através de uma produção textual 

que busque dialogar os temas com os objetivos, questões de estudo e 

pressupostos da pesquisa. Portanto, para ter êxito na síntese interpretativa, foi 

realizada uma articulação entre os objetivos do estudo, a base teórica adotada e 

os dados empíricos. 

As etapas acima elencadas por Bardin (2011) e as contribuições de Gomes 

(2007) orientaram os passos a serem seguidos, bem como o cuidado que deve 

permear sempre a ética do pesquisador, evitando equívocos, omissões e 

incorreções de informações. É importante que o pesquisador busque relatar o 

que foi encontrado nos dispositivos o mais próximo possível de sua ocorrência 

para que não se percam detalhes importantes (ANDRÉ, 2008, p. 52). É 

importante salientar que foi uma etapa trabalhosa, porém, muito importante, pois 

contribuiu para um melhor delineamento e apreensão do objeto de estudo.  

 

A análise detalhada e criteriosa dos dados coletados contribuiu na identificação 

da cultura, saberes e fazeres do Quilombo de Várzea Queimada, no município 

de Caém (na primeira etapa da pesquisa) e a investigação se tais elementos 

estão no contexto escolar da Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos 

(segunda etapa da pesquisa). 
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2.6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO - MATERIAL EDUCATIVO ILUSTRATIVO 
- CONTRIBUIÇÕES NA PRÁTICA EDUCATIVA EM UMA COMUNIDADE 
QUILOMBOLA: NARRATIVAS DE UM POVO 
 
 
O produto escolhido na presente pesquisa buscou produzir com os 

colaboradores da Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos um Material 

Educativo Ilustrativo - Contribuições na Prática Educativa em uma Comunidade 

Quilombola: Narrativas de um Povo,5 com os saberes e fazeres desse povo, 

para que a escola tenha espaço reservado para o saber local. 

O produto é considerado um material educativo, que permite um destaque às 

particularidades da Comunidade Quilombola de Várzea Queimada e suas 

tradições presentes na oralidade, possibilitando a valorização desses elementos 

no cotidiano escolar, como afirma o educador Freire (1987), ou seja, trata-se de 

um ensino baseado em conteúdos que se referem especificamente a realidade 

do povo, definidos coletivamente pelos próprios sujeitos envolvidos no processo 

educacional. Assim, o material educativo aproxima-se da teoria freireana. É 

importante considerar que, além de trazer a tradição de um povo para o espaço 

escolar, trata-se de elementos que estão na tradição oral de uma comunidade 

tradicional, transformados na escrita. 

As etapas para a elaboração do produto foram as seguintes: inicialmente 

constituiu-se na construção de dados através das narrativas orais; definição dos 

conceitos que seriam abordados no material educativo - esta etapa se constituiu 

na especificação, dentro dos temas escolhidos; criação dos rascunhos das 

ilustrações, importantes na construção do material; revisão conceitual e a 

produção final. Após a criação dos rascunhos, houve a realização de uma 

revisão minuciosa dos conceitos e de todo o material, seguida de arte final. A 

arte final acentua os traços e torna os desenhos mais definidos; colorização das 

ilustrações; diagramação e impressão. 

O conteúdo do produto é composto de uma apresentação seguida de discussão 

sobre a sua importância didática/pedagógica, o material e a BNCC, 

                                                           
5
 Ver Sumário  completo do Material Educativo Ilustrativo - Contribuições na Prática Educativa  em uma 

Comunidade Quilombola: Narrativas de um Povo em Apêndice I. 
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apresentação das personagens que são os moradores da comunidade que em 

todo o material são eles que apresentam todo conteúdo, a história dos 

quilombos e abordagem sobre as comunidades quilombolas. Chegando nas 

particularidades da Comunidade Quilombola de Várzea Queimada, consta o 

seguinte: história da comunidade, localização, manifestações culturais, o 

cotidiano, a culinária, os movimentos sociais, religiosidade, vocabulário, 

reconhecimento quilombola, a comunidade e suas tecnologias. Fazem parte do 

material os casos e contos locais, literatura de cordel, músicas, brincadeiras 

seguidas do histórico da escola, da caracterização do corpo docente e discente 

e as diretrizes da educação quilombola. No final, o produto apresenta sugestões 

de quais conteúdos poderão ser trabalhados nas diversas disciplinas. 

Através do material educativo, espera-se contribuir para a valorização dos 

saberes locais na perspectiva de uma educação quilombola que preserve a 

identidade do povo e a divulgação para outras realidades. A avaliação crítica do 

material ocorreu com os participantes do grupo focal. Os conteúdos que 

compõem o Material Educativo Ilustrativo trazem reflexões desde a história dos 

quilombos no Brasil até o conteúdo principal: as particularidades da Comunidade 

Quilombola de Várzea Queimada e as contribuições para uma educação 

quilombola no espaço da Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos é 

ilustrativo por trazer ilustrações desses elementos supracitados para melhor 

compreensão dos usuários. O supracitado material, será impresso em gráfica 

um exemplar ficará na biblioteca da UNEB, outro será entregue a gestão escolar 

da Escola Domingos Pereira dos Santos . Em Audiência Pública idealizada pela 

comunidade de Várzea Queimada para discutir o direito a Educação Escolar 

Quilombola foi solicitado aos gestores do município de Caém ( Prefeito e 

Secretária de Educação) a reprodução do exemplar que ficará na escola para 

todos os docentes e alunos. 

 
 
 
 
 
 



 

75 
 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: QUILOMBOS/EDUCAÇÃO 
ESCOLAR QUILOMBOLA E IDENTIDADES 
 
 

3.1 QUILOMBOS NO BRASIL 

 

Como processo histórico, a luta contra a escravidão dos negros africanos no 

Brasil pode-se dizer que teve seu ponto de partida no dia mesmo em que 

aportou nas praias brasileiras o primeiro navio negreiro vindo das costas da 

África. A travessia era feita nos tumbeiros. Era comum a eclosão de epidemias 

que dizimavam a população dessas embarcações. Para cruzar o oceano, 

gastavam-se meses, em porões insalubres, com riscos iminentes de doenças, 

dado o elevado número de pessoas em locais inapropriados. Os escravos 

viajavam amontoados como se fossem objetos, sem nenhum tipo de iluminação. 

Não se tinha nenhuma preocupação com a ventilação e os dejetos humanos. 

Por essas e outras razões, muitos adoeciam e não resistiam à viagem. 

(MUNANGA, 2007) 

Ao chegar ao Brasil, eram vendidos para quem pudesse pagar o melhor preço, 

escolhidos pela possível capacidade de trabalho na lavoura e mineração. Eram 

selecionados independente da vontade deles ou da existência de vínculos 

afetivos ou sanguíneos. O trabalho árduo e fatigante, além dos castigos e 

torturas, que faziam parte da rotina cruel e desumana.  

Os negros vinham de diferentes nações africanas e aqui eram distribuídos em 

distintas estruturas produtivas, dependendo da região e da época. Mas havia 

sempre muitas características em comum, tanto nos padrões repressivos dos 

colonizadores quanto nas raízes africanas, as quais foram formando novas 

identidades nas senzalas, importantes unidades de organização de 

desobediência e resistência. 

A violência foi física e simbólica, na medida em que se tentou destruir 

referenciais culturais ancestrais nessas duas territorialidades: América e África. 

Percebe-se que a tentativa de descaracterização cultural e simbólica fazia parte 
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da estratégia de dominação, mas mesmo assim as identidades dos povos 

colonizados eram tão enraizadas que resistiram e resistem até os dias atuais. 

Se considerado pela lógica escravista, uma “coisa” ou “objeto”, ou uma 

ferramenta de trabalho, não significou deixar de ser sujeito histórico. Ressaltam-

se pesquisas que demonstram como os escravos escreveram suas histórias, 

criaram novos signos culturais e mecanismos de aceitação e ou/ romperam com 

o sistema escravista. Uma das formas de recusa a ser escravizado: a fuga e a 

formação dos quilombos.   

Os quilombos aqui no Brasil se organizaram em estruturas sustentáveis e 

afrorreferenciadas, tanto em valores como em costumes, e são, sem dúvida, 

uma cópia dos africanos reconstruído pelos escravizados para se opor a uma 

estrutura escravocrata, na qual se encontraram todos os oprimidos. 

O quilombo que na língua banto, significa „povoação‟ era o 
espaço físico de resistência à escravidão. Fugidos dos cafezais 
e das plantações de cana-de-açúcar, os negros que se 
recusavam à submissão, à violência do sistema colonial 
escravista, aglomeravam-se nas matas e formavam núcleos 
habitacionais com relativo grau de organização, econômico e 
político (FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES,2018, sem 
paginação). 

 

A palavra quilombo é derivada do banto e pode estar relacionada a algo como 

aldeia, acampamento ou similares. O banto refere-se ao grupo africano étnico-

linguístico composto de várias línguas bantas. A manutenção das línguas de 

origem dos povos escravizados constitui-se uma das formas de resistência, uma 

vez que garantia um mecanismo de comunicação pouco acessível aos 

proprietários. Falar o idioma natal ou aprender outro foi uma das formas que os 

negros encontraram para compartilhar segredos, maldizer de seus senhores e 

arquitetar planos.  

Nesse sentido, os quilombos são formas de organização social e política, formas 

alternativas de organização. Para Munanga e Gomes (2006), o quilombo não só 

significou lugar de refúgio, mas também de organização de uma sociedade livre, 

formada por homens e mulheres que se recusavam viver como escravos e por 

isso desenvolviam ações de rebeldia e de luta. 
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As definições de quilombo derivam de um triplo registro: quilombo histórico: lugar 

da resistência negra; como referência simbólica e conteúdo político; quilombo de 

direito, conforme o artigo 68 da Constituição Federal de 1988, cujos documentos 

e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos atestam 

uma existência histórica e legitimidade jurídica e de pertença cultural 

remanescente.  

De acordo com a Fundação Cultural Palmares (2013), as comunidades no 

processo histórico receberam distintas denominações: Terra de Pretos, Terras 

de Santo, Mocambo ou Quilombo, tendo sempre o mesmo objetivo: burlar o 

sistema escravista e se preservarem das perseguições e preconceitos.  

Conforme Ratts (2000), o conceito de quilombo, entendido com o significado de 

local de instalação de grupos de escravos fugitivos, persistiu durante o século 

XVIII, até a década de 1930. No entanto, o verdadeiro significado de quilombo, 

para Munanga e Gomes (2006), é a reunião fraterna com laços de solidariedade, 

liberdade e dignidade, por isso tornaram-se símbolos de resistência ao regime 

escravista. Assim, “a palavra kilombo é originária da língua banto umbundu, 

falada pelo povo ovimbundo”, designa “um tipo de instituição sociopolítica militar 

conhecida na África Central” (MUNANGA & GOMES, 2006, p. 71). Para esses 

autores, existem muitas semelhanças entre os quilombos africanos e os 

brasileiros, formados no mesmo período. Por isso, os quilombos brasileiros 

podem ser considerados como uma inspiração africana. 

É importante lembrar que nas décadas de 1970 e 1980 a temática racial e os 

quilombos receberam um novo olhar acadêmico e perante a literatura 

acadêmica: comunidade negra rural e território negro, e quilombo para Ratts 

(2007). Essas denominações surgem sobre forte debate teórico e sobre isso 

acrescenta Nascimento: 

Então, nesse momento, a utilização do termo quilombo passa ter 
uma conotação basicamente ideológica, basicamente 
doutrinária, no sentido de agregação, no sentido de comunidade, 
no sentido de luta, como se reconhecendo homem, como se 
reconhecendo pessoa que realmente deve lutar por melhores 
condições de vida, porque merece essas melhores condições de 
vida desde o momento em que faz parte dessa sociedade. 
(NASCIMENTO, 2009, p. 53). 
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Para o autor, o quilombo foi um movimento de massa, sobretudo de luta, sendo 

ressiginificado, passando a ser compreendido como reafirmação da cultura e do 

estilo de vida africano, concepção antropológica, sociológica e econômica. 

Portanto, o quilombo na história do Brasil significa símbolo de resistência, ou 

seja, surgiu com a participação da população negra e colaboraram para a 

formação sócio-histórica e cultural do negro e da sociedade brasileira, 

destacando nesse processo as identidades, o pertencimento e a luta contra a 

exclusão. Essas lutas travadas tanto no âmbito da cultura, da religião e da posse 

de terra foram os movimentos reivindicatórios responsáveis pelas conquistas de 

ontem, hoje e serão de amanhã. Sabe-se que desde que a questão quilombola 

buscou romper com os velhos paradigmas e em 1981 passou a fazer parte das 

discussões na política nacional, apenas culminou no ano de 1988 com os 

quilombos, tornando-se matéria constitucional.  

É por meio do passado que torna fácil compreender o presente e assim lidar 

melhor com situações que diariamente surgem entre as relações. Pela história, é 

possível conhecer o estilo de vida e a capacidade de tomar decisões e buscar 

com certeza qual caminho seguir. É por isso que, ao desenvolver a presente 

pesquisa, percebemos a necessidade de conhecer os antepassados dos 

principais atores e suas origens para, a partir daí, dar os passos seguintes. 

As comunidades remanescentes de quilombos históricos são comunidades que 

sobreviveram à escravidão, à abolição e a todos os processos pelos quais o 

nosso país passou, mantendo viva a sua identidade quilombola. O 

reconhecimento da existência de quilombos contemporâneos é relativamente 

recente, datado na Constituição de 1988 a formação dos direitos quilombolas. 

Desde então se iniciou um processo de legitimação e titulação dessas 

comunidades, como relata José Maurício Arruti (2005, p.26). 

Uma força social relevante no meio rural brasileiro, dando uma 
nova tradução àquilo que era conhecido como comunidades 
negras rurais (mais ao Centro, Sul e Sudeste do país) e terras de 
preto (mais ao Norte e Nordeste), que também começa a 
penetrar no mundo urbano dando nova tradução a um leque 
variado de situações que vão desde antigas comunidades 
negras rurais atingidas pela expansão dos perímetros urbanos 
até bairros no entorno de terreiros de candomblé. 
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Para Arruti (2005), embora muitas comunidades negras e/ou de preto estejam 

situadas em sua maioria no campo, algumas se encontram atualmente no 

espaço urbano também. 

As comunidades quilombolas se espalharam por todo o território nacional, assim 

como se espalhou também o sistema colonial escravista. Onde houve 

escravidão, houve também resistências e algumas expressões dessa resistência 

histórica estão presentes até hoje em alguns lugares da memória negra do país, 

as comunidades remanescentes de quilombos. 

Arruti (2005) problematiza as definições do termo quilombo, bem como 

historiciza a sua conceituação, tendo como marcos o movimento negro das 

décadas de 1970 e 1980; o artigo 68 da Constituição Federal de 1988 e a 

ressemantização do conceito, a partir dos anos de 1990, com o advento de 

novos movimentos sociais. 

Na nova conceituação de quilombo, portanto, devemos substituir 
fuga e isolamento por resistência e autonomia, uma autonomia 
que possibilitou a formação de um campesinato negro ainda 
durante a escravidão. A transição da condição de escravo para 
camponês livre é que caracteriza o quilombo, 
independentemente das estratégias utilizadas para alcançar 
essa condição (fuga, negociação com os senhores, herança, 
entre outras (ARRUTI, 2005, p.101). 

Percebe-se na análise do autor quanto ao processo de ressemantização, que o 

termo quilombo sofreu, desde os anos de 1980, passando da categoria 

estritamente histórica para a afirmação política de agendas, as quais passaram a 

reivindicar a condição quilombola associada aos direitos sociais e culturais de 

determinados grupos remanescentes de uma cultura rural e negra. 

Seguindo esse marco teórico, considera-se argumentar que, em várias 

comunidades quilombolas, hoje, se está caminhando para um processo de 

identificação da pertença quilombola que implica a instituição de tal coletividade, 

simultaneamente, como sujeito de direitos e como fonte de pertencimento 

identitário de uma coletividade que antes não era reconhecida e nem se 

reconhecia como quilombola.  Essas comunidades ainda se baseiam em formas 

organizativas quilombolas, porque seus costumes e cosmovisão remetem a uma 

memória ancestral fundadora, que é constantemente reconstruída pela oralidade 
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e organicidade de suas manifestações culturais e formas de viver em grupo, 

inclusive com o uso coletivo da terra.  

Em quase todos os estados brasileiros existem comunidades quilombolas, 

porém, segundo a Fundação Cultural Palmares, só não se sabe da existência 

nos estados do Acre, Roraima e no Distrito Federal. Os estados com maior 

concentração dessas comunidades são: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, 

Maranhão e Pará. No total, a Fundação Cultural Palmares já certificou 2.962 

comunidades no Brasil desde o início dos trabalhos, em 2004. 

A Bahia atualmente é um dos estados com maior número de comunidades 

quilombolas. Dados de 2017, da Instituição Palmares, mostram que, na 

totalidade, o estado da Bahia tem 167 municípios com comunidades certificadas 

pela Fundação Palmares, somando 736 comunidades de população 

afrodescendente. A comunidade de Várzea Queimada no município de Caém-

Bahia, lócus desta pesquisa, está incluída neste quantitativo, pois recebeu 

certificação6 em 15 de agosto do ano 2014. (Fundação Palmares 2014 

 
 
3.1.1 O município de Caém - Piemonte da Diamantina na Bahia: aqui tem 
quilombola 
 
                                 Figura 1: Mapa do município de Caém-Bahia. 

 

                                       Fonte: IBGE, 2010. 

 

                                                           
6
 Ver em Anexo A o Certificado de Autodefinição da Comunidade Quilombola de Várzea 

Queimada no Município de Caém-Bahia. 
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Considera-se que Ana Rosa, uma negra cujo lugar de origem se desconhece, foi 

a anciã que se estabeleceu moradora à margem do rio da Prata, em um local 

chamado Papagaio, cujo nome foi dado por ela, posteriormente denominado 

Caém. Ali se construíram residências e uma pequena capela, formando o Sítio 

Papagaio, como relata Arnóbio Xavier de Oliveira (1950). A chegada da anciã 

perde-se na memória e a escassez de documentos não concede dados precisos, 

sendo uma questão para ser investigada em outras pesquisas. Portanto, a 

história de Caém é contada a partir da chegada de Ana Rosa. Sabe-se que 

talvez tenha sido entre os finais dos séculos XIX para início do século XX que 

Ana Rosa e seus descendentes passaram a cultivar a terra e criar animais, 

dando- lhe o nome de Sítio Papagaio. 

 

Ainda pertencente a Jacobina, cresce o Sítio Papagaio em povoamento e 

estabilidade econômica. Esse crescimento se dá graças à construção da estrada 

de ferro Viação Férrea Federal Leste Brasileiro e as descobertas de minas de 

ouro, principalmente o manganês, tendo como responsável pela obra o 

engenheiro francês Henry de Broutelles, que em 1918, recebeu a autorização 

para mudar o nome da vila e oficializar a construção da estação. Este lhe deu o 

nome de Caen, em homenagem à cidade que nascera sua esposa Marth, de 

Broutelles Kanh, uma cidade da França. Dessa forma, supõe-se que o nome 

dado pela negra Ana Rosa foi retirado e o que prevalece é o nome europeu e do 

homem europeu que coloca um nome francês na vila. 

 

Entre o africano e o europeu, cresce Caém em povoamento e estabilidade 

econômica sendo a Estrada de Ferro responsável pela vinda de outras pessoas 

de diferentes lugares e se torna um fator importante para a emancipação política 

de Caém, pois esta contribuiu para o aumento da população e do mercado 

informal. Era grande o número de barraqueiros às margens da ferrovia quando o 

trem vinha de Juazeiro a Jacobina. 

 

Culturalmente, o município de Caém preserva elementos culturais de herança 

europeia e africana. Um destaque é a Festa de São Gonçalo, a mais antiga festa 

religiosa e social de Caém, que tem muitos aspectos dos europeus, como o culto 

ao santo português, com missas e procissões. Mantém também elementos da 
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tradição africana introduzidos por Ana Rosa, como a dança de São Gonçalo, o 

samba, a banda de pífanos, dentre outros que são preservados até os dias 

atuais. 

 

Apesar do desenvolvimento econômico, Caém tinha uma arquitetura simples. A 

maioria das casas era feita de adobe ou de taipa. Era difícil encontrar casas de 

tijolos, as coberturas de algumas eram de telhas ou de palha de Ouricuri ou coco 

babaçú. Apenas a residência de Broutelles, o francês, tinha água encanada 

trazida da Serra da Jaqueira, com um encanamento improvisado. As outras 

casas utilizavam água do rio Caém para os afazeres domésticos e demais 

necessidades. 

 

 A vila passa a ser distrito em 1928 (OLIVEIRA, 1950). Esta era composta por 

uma sociedade fechada, muito discriminatória, dividida entre garimpeiros, donos 

das minas, pequenos proprietários de terra que desenvolviam a agricultura de 

subsistência, grandes proprietários, latifundiários, funcionários da Leste 

Brasileiro, comerciantes, ambulantes, donos de pensão e compradores de ouro. 

 

Caém consegue sua independência política de Jacobina em 14 de julho de 

1962, depois de realizado um plebiscito. A Lei de número 1.707 criou o 

município e foi sancionada pelo Interventor Federal da Bahia Juaracy 

Magalhães. O primeiro processo eleitoral contou com dois candidatos, Belizário 

Muricy e Arnaldo Oliveira, vencendo Arnaldo Oliveira, que assumiu o cargo de 

prefeito em 08 de abril de 1963 (RIBEIRO, 2002) 

 

É nesse cenário híbrido, do negro e do europeu, que se estabelece a cultura 

caenense, os carnavais, os ternos de reis, as festas religiosas da Igreja Católica, 

os candomblés, carurus, sambas dentre outros (RIBEIRO, 2002). Dos elementos 

citados, muitos sobrevivem nos dias atuais, porém com algumas adaptações. 

 

Após a independência de Cáem, algumas fazendas e vilarejos passam a fazer 

parte do território do novo município, como Bom Jardim e Várzea Queimada. 

Essas duas comunidades atualmente são reconhecidas como quilombolas. Bom 

Jardim e Várzea Queimada foram povoadas por negros que vinham de grupos 
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quilombolas que se formaram a partir da abolição da escravatura. A presente 

pesquisa buscou investigar e ampliar tais informações na comunidade de Várzea 

Queimada. 

 

É importante traçar um breve histórico dessas comunidades, iniciando pela 

comunidade do Bom Jardim/ Monteiro / Pau Seco, situada a 10 Km da sede do 

município de Caém. Segundo a historiografia, o município de Caém pertencia a 

Jacobina – Bahia, localizada ao norte da Chapada Diamantina, numa região 

conhecida como Piemonte da Chapada. Segundo Tavares (1990), Belchior Dias 

foi um dos responsáveis por encontrar vestígio de ametista e salitre nessa 

região. Neste contexto, o sertão da região da Chapada foi povoado através da 

busca dos metais preciosos. Porém, Jacobina, por sua vez, marca o seu 

povoamento e sua categoria de vila pelas expedições auríferas durante os 

séculos XVI e XVII. No entanto, o fator mais importante para o seu povoamento, 

de acordo com Costa (1952), foram os currais, sendo Guedes de Brito um dos 

responsáveis pelo povoamento e dono de grandes sesmarias. 

 

Em meio a essa realidade, conforme Costa (1918), em uma fazenda conhecida 

como Bom Jardim, havia povos de quilombo, onde se praticava a agricultura de 

subsistência, tendo sua origem justificada como “de quilombos ou até mesmo de 

escravos fugitivos”. Porém, segundo a história oral, estes negros moravam, de 

fato, num lugar chamado Monteiro, onde cultivavam frutas, manufaturavam a 

mandioca e plantavam arroz, daí a origem do nome Bom Jardim. Praticavam a 

luta de facão, muito semelhante ao maculelê; tinham como religião as crenças 

africanas. Segundo os antigos moradores, tinham entre um metro e cinquenta a 

um metro e setenta centímetros; usavam roupas de tecido de algodão cru; 

tinham olhos graúdos e lábios grossos; eram festeiros e muito trabalhadores. 

Para os antigos moradores, costumavam “envultar”, significa suposta 

capacidade de certas pessoas de se tornarem invisíveis. 

  

Segundo o relato dos antigos moradores, com a seca de 1932, a maioria desses 

povos foi para o Sul da Bahia, sendo que alguns deles retornaram nos anos de 

1940. Foi reconhecida como comunidade quilombola pela Fundação Palmares 

em 14 de junho do ano de 2011 e hoje a comunidade conta com 
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aproximadamente 150 famílias, em um total de 900 moradores, segundo 

informações da Secretária de Agricultura e Meio Ambiente. Atualmente, vivem 

da agricultura e criação de animais de pequeno porte, manufatura da mandioca, 

destacando-se na produção do beiju. A comunidade tem uma escola da 

alfabetização ao 5º ano. 

 

3.1.1.1 Comunidade quilombola de Várzea Queimada: lócus da pesquisa 
 
 
Várzea Queimada depois da emancipação política de Caém passa a pertencer a 

esse território. A comunidade tem seu histórico oficializado a partir da história 

oral, documentada na Fundação Palmares, através das entrevistas registradas 

por um dos líderes da comunidade, conhecido como José Jesus dos Santos (Zé 

de Jesus). A comunidade localiza-se a 55 km da sede do município, residindo 80 

famílias, com uma população aproximadamente de 400 pessoas, sendo todos 

agricultores ligados ao MPA. A localidade tem casa de farinha, destacando-se 

como grande produtora. Possui energia elétrica e água encanada fruto da luta 

dos próprios habitantes. As tradições culturais preservadas são: reisado, 

candomblé, caruru, artesanatos, roda de samba e atividades religiosas ligadas 

ao sincretismo religioso entre o catolicismo e as religiões afro-brasileiras.  

 

Os primeiros moradores, conhecidos por Inês Maria de Jesus e Domingos 

Pereira dos Santos, naturais de Tanquinho de Feira Bahia, onde nasceram e 

foram escravizados, na fazenda Morro Redondo, na qual seu proprietário se 

chamava coronel João Barbosa, por volta de 1885 chegaram à Várzea 

Queimada. Com a “abolição dos escravos”, as famílias ficaram na comunidade. 

Em 1922, houve uma grande seca e as famílias abandonaram suas casas, 

retornando em 1928. Durante o Regime Militar, houve lutas por questões de 

terra com grileiros. Hoje essas famílias ocupam um espaço mais reduzido, mas 

continuam lutando para que haja uma nova remarcação7.  

 

Na comunidade, há uma escola da Pré-escola ao 5º ano, a Escola Municipal 

Domingos Pereira dos Santos, lócus da segunda etapa da pesquisa onde na 

                                                           
7
 Texto do Histórico da Comunidade de Várzea Queimada Caém –Bahia.   
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oportunidade aconteceu a investigação se existe o diálogo entre escola 

quilombola e os saberes dessa comunidade na perspectiva de educação escolar 

quilombola. A educação escolar quilombola, que é uma das mais recentes 

modalidades da educação brasileira, tem como marco legal suas Diretrizes 

Nacionais Curriculares. Este tema será foco de discussão neste próximo 

capítulo. 

 
3.2 A EDUCAÇÃO ESCOLAR EM QUILOMBOS E A IDENTIDADE 
QUILOMBOLA 

 

 

A visibilidade e o espaço conquistados pelas propostas relativas à Educação 

Escolar Quilombola(EEQ) são decorrentes de um longo caminho percorrido e 

intensa luta dos movimentos negro e quilombola no país. O debate acerca da 

efetivação dos direitos das comunidades quilombolas ganhou força no final do 

século XX, sendo o seu reconhecimento pela Constituição Federal uma 

conquista de grande relevância no panorama de lutas por garantia de direitos 

destas comunidades. Priscila Olin Silva (2015) destaca que, dentre as principais 

reinvindicações dos movimentos sociais e populações afrodescendentes no 

Brasil, está o acesso dos remanescentes de quilombos a uma educação que 

contemple sua cultura e atenda aos requisitos de qualidade (SILVA, 2015). 

 

Os movimentos quilombola e negro demandam uma educação escolar que 

abrange todo o território nacional; que contemple a diversidade regional em que 

cada comunidade está inserida, além da realidade social, histórica, política, 

econômica e cultural desse povo, por muito tempo esquecida e desvalorizada 

(MOURA, 2011).  

 

 A trajetória de luta pela educação quilombola no Brasil apresenta momentos 

que merecem destaque. O I Encontro Nacional Quilombola, em comemoração 

aos 300 anos de Zumbi dos Palmares, em 1995, pode ser considerado uma das 

primeiras manifestações públicas de articulação nacional desses povos no país 

e oportunizou o estabelecimento de reivindicações concretas dos povos 

quilombolas, entre elas a educação (MOURA, 2011). 
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Silva (2015), também, dando ênfase à trajetória que marca a luta pela educação 

quilombola, destaca a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 

Quilombolas (CONAQ), fundada em 1996, que tem como objetivo a mobilização 

das comunidades na luta por seus direitos, contando com representação em 

diversos estados do país. De forma complementar, o Estatuto da Igualdade 

Racial, instituído em 2010, que prevê a implantação de ações afirmativas em 

várias áreas, incluindo a educação, enfatizando a obrigatoriedade da inclusão da 

história e cultura africana e afro-brasileiras em todo o currículo escolar, além da 

formação de professores e desenvolvimento de materiais didáticos específicos 

para o atendimento à população negra (BRASIL, 2010a).  

  

É importante destacar a discussão do tema transversal Pluralidade Cultural, 

proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s), porém, tratado com 

pouca profundidade e de forma superficial no que se refere às formas como esta 

cultura tem contribuído na construção da cultura brasileira, bem como omissão 

quanto ao contexto de tensão e disputas que ocorrem desde a época da 

colonização. 

 

Outro marco no percurso deste capítulo é a educação quilombola, em 2003, com 

a alteração da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) (BRASIL, 1996) pela 

Lei nº 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que tornou obrigatório o ensino de História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira no currículo escolar da rede básica de ensino 

em todo o país, cujas diretrizes foram publicadas em 2004. Marta Oliveira Barros 

(2016, p.44) enfatiza: 

 

A partir da lei nº 10 639/2003 e suas diretrizes curriculares a 
inclusão da temática das relações étnicos raciais tem sido 
discutida com maior amplitude, porquanto existe as 
possibilidades de repensar as novas práticas educacionais, 
tendo em vista a diversidade étnico racial e cultural das escolas 
brasileiras. Logo a legislação representa um avanço importante, 
pois a lei não determina apenas a inclusão de novos conteúdos 
no currículo de ensino, mas a abertura de espaço para que a 
escola possa inserir novas práticas pedagógicas.  
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Isso quer dizer que a escola precisa ir além da lei que respalda seu trabalho, 

tendo em vista ser indispensável contemplar em seu contexto escolar as 

experiências históricas e culturais da comunidade, a fim de que o aluno 

quilombola se reconheça como etnia importante na formação do povo brasileiro. 

 

Contribuiu também para essa modalidade de ensino, ainda em processo: a 

Conferência Nacional da Educação (CONAE), ocorrida em 2010, que é um dos 

principais marcos de referência da discussão e problematização da diversidade 

no campo educacional. Em seu documento final, no Eixo VI – Justiça Social, 

Educação e Trabalho, propõe ações específicas para a educação escolar 

quilombola, como por exemplo, a oferta de uma alimentação escolar e 

infraestrutura das escolas condizentes com a cultura das comunidades; 

participação de representantes quilombolas em conselhos de educação, além da 

formação inicial e continuada específica e diferenciada para seus professores 

(MEC, 2010) 

 

O mais recente marco da EEQ nas políticas educacionais brasileiras são as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola 

(DCNEEQ) (CNE, 2012), elaboradas pela Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação. E no estado da Bahia a mais recente é a 

Resolução CEE /CEB Nº 68, de 20 de dezembro de 2013, que estabelece 

normas complementares para implantação e funcionamento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola na Educação Básica, no 

Sistema Educacional da Bahia. 

 

Alguns objetivos merecem destaque: 

 

III - assegurar que as escolas quilombolas e as escolas que 
atendem estudantes oriundos dos territórios quilombolas 
considerem as práticas socioculturais, políticas e econômicas 
das comunidades quilombolas, bem como os seus processos 
próprios de ensino aprendizagem e as suas formas de produção 
e de conhecimento tecnológico”; “VII - subsidiar a abordagem da 
temática quilombola em todas as etapas da Educação Básica, 
pública e privada, compreendida como parte integrante da 
cultura e do patrimônio afro-brasileiro, cujo conhecimento é 
imprescindível para a compreensão da história, da cultura e da 
realidade brasileira (CNE, 2012, p.12-13). 
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A organização da EEQ deve ser baseada em um calendário estruturado de 

acordo com as peculiaridades locais (climáticas, econômicas e socioculturais), 

incluindo datas significativas para cada comunidade quilombola, num processo 

dialógico entre a escola e a comunidade (CNE, 2012).   

Nesse contexto, a luta para garantir os direitos civis do povo quilombola 

incorporou reivindicações pela educação escolar quilombola, postulando que a 

escola respeite e considere suas vivências, tradições, história e conquista, 

porque por muitos anos foi desconhecida, desrespeitada, desprezada e/ou 

desvalorizada pelo Estado. Nestes termos, a educação escolar específica para a 

população quilombola deve buscar valorizar as experiências negras, muitas 

delas registradas na memória do povo. 

 

Contudo, percebe-se que o poder público nas instâncias federal, estadual, e 

municipal não estão articulados para fazer com que as leis garantidas no papel 

tornem-se realmente efetivadas e restrições políticas burocráticas façam com 

que essas conquistas não tenham visibilidade quando nucleiam as escolas 

fazendo com que percam suas identidades. As que permanecem em 

funcionamento tem umas práxis alheia à realidade da comunidade, e quando os 

alunos são deslocados para outras escolas, estas não buscam também 

contextualizar a práxis com o saber quilombola, assim, torna-se difícil garantir a 

efetivação e reconhecimento dessas comunidades. 

 

A práxis pedagógica deve se estruturar em uma organização escolar e curricular 

que represente equidade e que a cultura, as tradições orais, os saberes e 

fazeres das comunidades quilombolas estejam presentes no PPP e nos espaços 

pedagógicos, buscando valorizar a identidade/pertencimento da comunidade 

quilombola, possibilitando aos alunos e alunas conhecer–se, registrar suas 

origens, visibilizar sua história. Como diz Moura (2004, p.6): 

A grande diferença que se deve destacar entre a transmissão do 
saber nas comunidades negras rurais e nas escolas é que, no 
primeiro caso, o processo, fruto da socialização, desenvolve-se 
de forma natural e não formal e, no segundo, o saber nem 
sempre está referenciado na experiência do aluno. 
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O que Moura (2004) enfatiza perpassa pela prática pedagógica e a proposta do 

grande educador Freire (1987), ao refletir sobre a prática pedagógica da 

educação tradicional, infere que a mesma está atrelada à educação bancária e 

tem o firme propósito em depositar, transferir e transmitir valores e 

conhecimentos aos alunos, a partir de uma visão elitista. No entanto, segundo o 

mesmo autor, tal concepção não se preocupa em averiguar quais 

conhecimentos esses educandos possuem, ou mesmo, se eles estão 

aprendendo de fato nesse processo pedagógico de ensino. A reflexão pontuada 

por Freire (1987) está pautada, principalmente, em refletir sobre como a 

pedagogia e as práticas curriculares devem ser e atuar no cotidiano dos espaços 

e tempos escolares, para a transformação social dos sujeitos, sobretudo, 

daqueles das camadas sociais excluídas (FREIRE, 1987). 

Dessa forma, o papel da Educação Escolar Quilombola é mediar o saber escolar 

com as linguagens e os saberes locais, permitindo que os excluídos tenham vez 

e voz. Para tanto, é de fundamental importância que seja garantido que as 

especificidades das abordagens e da práxis pedagógica valorizem as práticas 

culturais locais que afirmem sua identidade, valores e saberes que atravessaram 

o tempo. Torna-se de fundamental importância que essa discussão seja 

compreendida de forma contextualizada, compreendendo que é uma difusão de 

todas as áreas do conhecimento, não sendo apenas papel da História e 

Geografia, mas das Ciências, Matemática e Língua Portuguesa e das demais. 

Afinal, faz parte da educação e diversidade. 

Para isso, a educação considerada uma transmissão e reprodução do 

conhecimento precisa pôr em prática o seu papel na socialização de práticas e 

com temáticas inclusas da diversidade, cujo pilar estrutura-se na garantia dos 

direitos fundamentais e essenciais que contribuam para efetivar na dignidade 

humana e o enfrentamento das desigualdades e no empoderamento da 

identidade cultural. No entanto, Hall (2006) afirma que a identidade na pós-

modernidade, ou “modernidade tardia” é debatida como crise de identidade do 

sujeito e que as questões das identidades nacionais são influenciadas pelo 

processo de globalização. Assim, no hibridismo, o reforço das identidades é 

pautado pela compressão espaço-tempo, surgindo assim, uma crise de 

identidade que fragmenta o indivíduo moderno. Portanto, a crise estrutural tem 
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trazido à cena questionamentos quanto a identidades culturais, sejam de classe, 

raça, nacionalidade, sexo ou etnia. 

Segundo Hall (2006, p.7), 

A identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. 
Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, 
que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 
declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 
indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado.  

 

Para aqueles/as teóricos/as que acreditam que as identidades modernas estão 

entrando em colapso, o argumento se desenvolve da seguinte forma: um tipo 

diferente de mudança estrutural. O debate sobre a identidade cultural não pode 

estar desvinculado da perspectiva da teoria social crítica, por meio da qual se 

demonstra que há uma crise de identidade unificada do sujeito moderno, 

caracterizada pela perda de um sentido único de si e, consequentemente, a 

descentração dos indivíduos do seu mundo social e cultural e de si mesmos. 

Portanto, ao investigar se os saberes, fazeres e a tradição oral da Comunidade 

Quilombola de Várzea Queimada são contextualizados com a práxis 

pedagógica, foi necessário perceber como se constitui a identidade da própria 

comunidade, do seu povo e da escola neste contexto da pós-modernidade? 

 

Para Bauman (2005, p. 17), o pertencimento e a própria identidade “não tem a 

solidez de uma rocha, não são garantidos para toda a vida, são bastante 

negociáveis e revogáveis”. Pode-se dizer que as identidades pautadas nessa 

lógica se definem antes mesmo dos sujeitos nascerem. Nessas condições, 

essas pessoas não são protagonistas das decisões identitárias e, portanto, 

agem de acordo com as determinações do grupo. 

 

A respeito do conceito de identidade, Bauman (2005, p. 83) afirma que estar 

diante dessa palavra, deve-se ter ciência  

 

[...] de que está havendo uma batalha. O campo da batalha é o 
lar natural da identidade. Ela só vem à luz no tumulto da batalha, 
e dorme e silencia no momento em que desaparecem os ruídos 
da refrega.  
Assim, não se pode evitar que ela corte dos dois lados. Talvez 
possa ser conscientemente descartada, mas não pode ser 
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eliminada do pensamento, muito menos afastada da experiência 
humana. A identidade é uma luta simultânea contra a dissolução 
e a fragmentação; uma intenção de devorar e ao mesmo tempo 
uma recusa resoluta a ser devorado.  

   

Diante destas questões levantadas pelo autor a respeito desta categoria 

analítica, é importante revisitar outras concepções sobre identidade. Portanto, a 

representatividade também é uma identidade na medida em que sugere as 

possibilidades de interpretação cultural de (por) um determinado povo. Isto é, a 

representação negra que, por anos, fora desvalorizada, capta na memória deste 

momento histórico, uma identidade de luta e resistência aos estigmas negativos 

formados na sociedade. Portanto, entender esse processo no âmbito da 

comunicação, é saber que acima de qualquer simbologia representativa que as 

mídias, ou até mesmo os estudos acadêmicos, possam formar acerca de uma 

identidade específica, o que permanecerá intacto são os elementos simbólicos – 

os indivíduos.  

Hall (2006) coloca que o momento atual é de rediscussão a respeito das 

identidades na teoria social, pois as velhas fontes de identificação, que 

estabilizaram o mundo, por durante os últimos dois séculos, estão agora em 

declínio e fragmentação, dando lugar a novas identidades surgidas do processo 

de mudança que ora desloca as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas. Mas o que é a chamada “crise da identidade”? Qual sua origem? 

Quais acontecimentos das sociedades modernas precipitaram essa crise? Como 

se constitui essa crise em relação tanto às identidades do sujeito quanto às 

identidades culturais? 

O discurso de Hall (2006) contextualizado com o papel da educação é 

questionador, permitindo-nos refletir sobre o que dizem Moreira e Candau 

(2013), ao discutirem que as questões referentes à identidade, raça, gênero, 

sexualidade, religião e cultura juvenil fazem parte de saberes, configurados nas 

representações hegemônicas da chamada sociedade contemporânea, alertando-

nos que o multiculturalismo e educação são desafios para a prática pedagógica. 

Dessa forma, percebe-se que incluir os grupos historicamente apartados, 

reconhecendo os diversos saberes das diferentes populações, perpassa pela 
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formação do professor, a leitura de mundo (linguagens), a construção de 

identidades. Azambuja (2007) afirma que, para existir reconhecimento dos 

diversos saberes, é preciso que o processo de formação dos professores esteja 

construído nos pilares de um projeto educativo que tenha ou tenha tido um 

enfoque com olhar na diversidade.  E esta diversidade precisa ser reconhecida 

no currículo, nas práticas pedagógicas, bem como na formação acadêmica do 

professor. Isso também é uma questão de identidade e esta se liga a elementos 

psicossociais, elucidando cultura e envolvendo as minorias. 

Na sua dissertação, Dinalva de Jesus dos Santos Macêdo (2015) relata sobre a 

formação do professor em unidades escolares quilombola e coloca que falta 

investimento do poder público na formação inicial e continuada dos/as 

professores/as para o trabalho com as questões da diversidade étnico-racial e 

quilombolas nas escolas e que quando acontece a formação é com professores 

de História. Assim, mesmo reconhecendo o papel fundamental dos docentes 

nessa empreitada, não pode responsabilizá-los pela não implementação de 

processos formativos sobre estes conteúdos históricos e culturais nas escolas 

Macêdo (2015).  Enfim, na educação escolar quilombola também é preciso 

reconhecer a diversidade no contexto da formação de professores. 

Dialogando com Rios (2015), esta reconhece que a diversidade na 

educação básica precisa ter suas práticas educativas investigadas em relação à 

construção política, cultural e histórica. A autora reafirma que as diferenças no 

espaço escolar são processos que envolvem vida e transformação e a 

pedagogia das diferenças precisa reconhecer os sujeitos envolvidos, 

fundamentando as práticas educativas. 

As referências analisadas trazem ao debate emergente a educação escolar 

quilombola a partir de duas conjunturas diferenciadas que se complementam as 

tradições orais, os saberes e fazeres de um povo na sala de aula e a formação 

docente para atuar com subsídios que a construção envolvendo as identidades e 

transformações culturais no ensino escolar quilombola.  

  



 

93 
 

Munanga (1986), discorrendo sobre o contexto histórico vivido pelo negro nos 

antepassados, que foi privado de ter acesso à educação, que é um dos meios de 

um indivíduo se tornar um cidadão, o autor diz o seguinte: 

      
     É através da educação que é a herança social de um povo é 

legada as gerações futuras e inscrita na história. Privados da 
escola tradicional, proibida e combatida para os filhos negros, a 
única possibilidade é o aprendizado do colonizador. Ora a maior 
parte das crianças está nas ruas. E aquela que tem a 
oportunidade de ser acolhida não se salva: a memória que lhe 
inculcam não é do seu povo; a história que lhe ensinam é outra, 
os ancestrais africanos são substituídos por gauleses e francos 
de cabelos loiros e olhos azuis; os livros estudados falam de um 
mundo totalmente estranho, da neve e do inverno que nunca viu, 
da história e da geografia das metrópoles; o mestre e a escola 
representam um universo muito diferente daquele que sempre a 
circuncidou. (MUNANGA, 1986, p.23) 

 

Diante do cenário vivido pelo negro da época, quando se tentou fugir do 

analfabetismo, este se deparou com a situação de ter que falar a língua do 

colonizador para poder se comunicar socialmente, uma vez que a sua língua 

materna era considerada inferior, obrigando-o a valorizar a língua estranha como 

forma de ser percebido em uma sociedade que desprezava seus aspectos: 

linguísticos, culturais, sociais e históricos. 

 

Percebe-se nos dias atuais a necessidade de não reproduzir o passado, de 

impor determinada cultura, provocando a invisibilidade da outra. Portanto, vem a 

relevância de, através da educação, preservar a identidade, garantindo a 

construção cidadã do indivíduo, já que a escola, como instituição social 

responsável pela organização, transmissão e socialização do conhecimento e da 

cultura, revela-se como um dos espaços cujas representações negativas sobre o 

negro são difundidas. E por isso ela também é um importante local onde estas 

podem ser superadas, sendo que a educação escolar quilombola é um 

importante mecanismo para que isso aconteça. 

 

Nota-se a necessidade do educador e da educadora compreender como os 

diferentes povos, ao longo da história, classificaram a si mesmos e aos outros, 

como certas classificações foram hierarquizadas no contexto do racismo, e como 

este fenômeno interfere na construção da autoestima e impede a construção de 
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uma escola democrática. É também tarefa do educador e da educadora 

entender o conjunto de representações sobre o negro existente na sociedade e 

na escola, e enfatizar as representações positivas construídas politicamente 

pelos movimentos negros e pela comunidade negra. A discussão sobre a cultura 

negra poderá nos ajudar nessa tarefa.  

 

O formalismo educacional obstaculiza os educadores e educandos a pensarem 

na cultura local, com a sua riqueza, mutabilidade e complexidade, para 

dedicarem-se a uma repetição de conteúdos desarticulada sem sentido. Esse é 

um dos mais sérios problemas do currículo escolar brasileiro que, segundo 

Burnham (1992), constitui o vazio de significado político-epistemológico onde “a 

escola tem que educar para que a pessoa fique aberta para o conhecimento, 

para as grandes questões epistemológicas de seu tempo, na medida do seu 

crescimento” (BURNHAM, 1992, p. 27). Esse é o diálogo necessário entre o 

currículo escolar e os processos educativos epistemológicos quilombolas.  

  

                                  
 
                                    Ao dialogar e incorporar os conhecimentos da realidade local 

dos quilombolas em diálogo com o global, o currículo terá como 
eixo principal: o trabalho, a cultura, a oralidade, a memória, as 
lutas pela terra e pelo território e pelo desenvolvimento 
sustentável dessas comunidades. Significa que a orientação de 
todas as disciplinas que deverão dialogar transdisciplinarmente 
entre si deverá ser a vivência sócio-histórica dos conhecimentos 
e aprendizagens construídos no fazer quilombola (BRASIL, 
2011, p.32).  
 

É importante considerar que as exigências para a educação quilombola recaem 

sobre as escolas existentes nas comunidades para que estas construam um 

projeto pedagógico específico, tendo em vista a singularidade cultural de cada 

comunidade:  

  

A Educação Escolar Quilombola é desenvolvida em unidades 
educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo 
pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de 
cada comunidade e formação específica de seu quadro docente, 
observados os princípios constitucionais, a base nacional 
comum e os princípios que orientam a Educação Básica 
brasileira. Na estruturação e no funcionamento das escolas 
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quilombolas deve ser reconhecida e valorizada sua diversidade 
cultural (BRASIL, 2011, p.21).  
  
 

  

Conforme o relato acima, percebe-se que as comunidades quilombolas do Brasil 

precisam ser reconhecidas na riqueza de sua cultura e de seus conhecimentos 

tradicionais e experiências no seu cotidiano.  A escola precisa desenvolver 

ferramentas intelectuais que fortaleçam suas identidades e façam da resistência 

o objeto e objetivo da educação escolar. Assim, torna-se essencial desenvolver 

estudos que revelem essa rica produção de saberes e possibilitem a construção 

de novos conhecimentos e a desmistificação dos preconceitos sobre eles e para 

isso se faz necessário ouvir a voz desses povos, as suas histórias de vidas, uma 

vez que em comunidades tradicionais esses saberes e fazeres estão na 

oralidade. 
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4 HISTÓRIAS DE VIDA: CONTADAS E RECONTADAS 

  

A pesquisa está centrada nas histórias de vida de alguns membros de diferentes 

faixa etária da Comunidade Quilombola de Várzea Queimada, no município de 

Caém – Bahia, além da reflexão sobre questões relativas à memória, à história, 

aos saberes e os fazeres da supracitada comunidade e articulação com o fazer 

pedagógico da Escola Domingos Pereira dos Santos.  

 

As histórias de vida aqui levantadas são fontes primorosas na reconstituição de 

ambientes, mentalidades de época, modos de vida e costumes de diferentes 

naturezas (DELGADO, 2006). São possíveis contribuições dos conhecimentos 

quilombolas para auxiliar a reflexão sobre a prática pedagógica dos educadores, 

na perspectiva de uma educação escolar quilombola. 

 

As narrativas colaboraram  para o levantamento dos elementos que constituem a 

identidade da comunidade que, para (BAUMAN 2005), o pertencimento e a 

própria identidade não tem a solidez de uma rocha, não são garantidos para 

toda a vida, porém considera-se que a identidade traduz um sentimento e uma 

convicção de pertencimento e vinculação de experiência de vida comum 

.Através da memória dos colaboradores  foi possível produzir evidências sobre 

processos históricos , construindo portanto um esteio para o reconhecimento de 

identidades(Delgado, 2006). Para essa mesma autora através da história oral 

desses sujeitos (anônimo ou público) deve levar em conta vários fatores como 

:condições de saúde, idade, estágio de vida e situação ou situação institucional e 

caracterização do narrador. Portanto cada detalhe dos colaboradores foi levado 

em consideração.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Os sujeitos entrevistados foram: o ancião Joaquim Pereira dos Santos, de 90 

anos, tem cegueira e dificuldade de se locomover dentro da própria residência 

portanto tem limitações de saúde física, porém enquanto a saúde mental está 
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muito bem, é  um dos mais idosos da comunidade, filho do senhor Domingos 

Pereira dos Santos e da Senhora Inês Maria de Jesus; Leonídia Jesus dos 

Santos, 53 anos, a única professora da Escola Domingos, que é da comunidade, 

filha do senhor Joaquim Pereira e da Senhora Luíza. A professora é neta de 

Domingos Pereira e de Inês; o outro participante é o senhor José Jesus dos 

Santos, 45 anos, membro do MPA, líder da comunidade, genro do senhor 

Joaquim Pereira, primo e cunhado da professora Leonídia e bisneto de 

Domingos e Inês. Observa-se que todos os entrevistados tem um grau de 

parentesco e não podia ser diferente, pois todos na comunidade são parentes.  

 

 Sobre os colaboradores da pesquisa, aqui aparecem suas próprias vozes.8 O 

ancião Joaquim Pereira dos Santos relatou sobre sua história, de modo que 

narrou a seguinte passagem: 

Meu pai se chamava Domingos Pereira dos Santos, minha mãe Inês, 

quem criou minha mãe foi uma mulher ricona que se chamava 

Francisca. Ela tinha seis fazenda, eu digo que minha mãe era escrava, 

lá tinha seis escravos. A mãe de mãe Joana morreu e ela criou mãe 

como fia. Meu pai rapaz solteiro morava na fazenda também e deu com 

essa moça (minha mãe), os dois se casaram e ficou morando lá na 

fazenda. Esse povo mais velho não tinha sossego, vieram embora. Veio 

embora para o Jacuípe, morou nos Pereira nas Várzeas das Éguas, 

morou no Piripiri. A Fazenda onde meus pais morava se chamava 

Morro Redondo em Tanquinho de Feira. Os filhos uns nasceram em 

Tanquinho, outros em Jacuípe, só eu nasci aqui perto, nas Piabas e da 

famia sou o caçula. Tenho uma irmã viva, mais velha do que eu que 

está com 96 anos a Alice. Quando chegou aqui em Várzea Queimada 

não tinha nada, fizeram um rancho para morar, cheguei com quatro 

anos, ninguém morava aqui. (JOAQUIM, 2018) 

 

Continua seu Joaquim dizendo que “Era duro pra viver aqui como pobrezinho, a 

calça rasgava aqui, era cortada aqui pra remendar pra cá”. Ele relata que houve uma 

seca em 1932 e essa seca foi na região. Ele continua relatando:  

 

[...] o povo vivia do bró do permito. Tinha uma veio que saia De pé da 

Piaba (Povoado próximo) pra comer farinha no Gonçalo. Uma carta pra 

fazer custava dois tões, dois tões pra fazer e dois pra ler. Conheci dois 

tões, mirreis que era o dinheiro do rei. Aqui a pobreza eram muito, e 

tinha de tudo, tinha a farinha o feijão só que não vendia. Tinha muito 

                                                           
8
 As técnicas utilizadas para as transcrições das entrevistas estão pautadas na obra Análise da 

Conversação, de Marcuschi (2013), e também Delgado (2006), que orienta a transcrição das 
entrevistas na História Oral.   
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bode, meu irmão mais velho pegava uma panelona de leite ia para o 

mato pegava maracujá chegava um pouco para um um pouco pra outro. 

E as vezes ia pegar a mucuná pra fazer o beiju lavava em nove água, não 

tinha gosto de nada. Caçava no mato, peba, tatu, cangula. Aqui só tinha 

três casas a do meu pai outra e o pai dessa mulher ((aponta pra sua 

esposa)) Não era Luiza? (JOAQUIM, 2018) 

 

 

Nos relatos do ancião Joaquim percebe-se as dificuldades encontradas na 

época e as possibilidades e estratégias utilizadas para vencê-las , também 

expressa a trajetória de um povo de uma comunidade que está localizada no 

campo . Portanto é importante considerar que a comunidade de Várzea 

Queimada além de ser Quilombola está inserida no meio rural, elementos que a 

Escola Domingos Pereira devem levar em consideração com uma proposta de 

Educação para a Convivência com o Semiárido, oportunizando discussões sobre 

as problemáticas locais  bem como os potenciais de forma que os envolvidos 

repensem as relações estabelecidas entre a escola/comunidade e a realidade 

climática. O que seu Joaquim traz enfatiza o fenômeno da seca e que na sua 

época eles buscaram alternativas pra conviver e não para  combater. 

O senhor Joaquim Pereira dos Santos está lúcido, ao contrário da sua única irmã 

Alice, de 96 anos, que tem limitações de memórias; portanto, não foi indicada 

pela comunidade para participar. O ancião relata que estudou em casa com os 

irmãos. Os relatos de seu Joaquim mostram a origem dos seus pais, que se 

conheceram em uma fazenda no atual município de Tanquinho de Feira – Bahia, 

onde trabalhavam. Segundo ele, seus pais (Domingos e Inês) eram escravos e o 

motivo do casal sair da fazenda ele desconhece. Os seus pais chegam a Várzea 

Queimada para viver do que a natureza oferece. Do casamento de Domingo e 

Inês nascem os filhos, dentre eles seu Joaquim, que se casa com Dona Luíza, 

sua prima. Desta união nasceram oito filhos, netos e bisnetos 
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Figura 02 - Senhor Joaquim Pereira dos Santos e sua esposa Dona Luiza  

 

Fonte: Arquivo pessoal, novembro,2018. 

 

A senhora Leonídia Jesus dos Santos é a única professora da escola que reside 

na comunidade. Nasceu em Várzea Queimada, fez magistério e sempre morou 

na comunidade junto com a família. A professora diz que ela e os demais irmãos 

ficavam durante o dia com sua avó paterna, a senhora Inês, para os pais 

trabalhar, portanto, ela ouviu muitas histórias e memórias das origens da 

Senhora Inês, como: 

 

Minha vó contava que veio de Tanquinho de Feira, ela morava em uma 

Fazenda   a sua mãe era escrava, a mãe dela faleceu e ela ficou com 

três meses de nascida, como ela era filha da escrava da dona da 

fazenda, a Dona da fazenda ficou com ela na fazenda. Meu avô era 

escravo também que trabalhava lá na fazenda, casou com ela e de lá 

vieram pra Gavião e de lá para Várzea Queimada. Eles foram os 

primeiros moradores daqui Domingos e Inês. (LEONÍDIA, 2018) 

 

A senhora Leonídia, que conviveu com sua avó, diz que a mesma sabia preparar 

muitos tipos de comida e que aprendeu na fazenda onde morava. Ela afirma que 

Dona Inês, sua avó, comentava que era ela quem preparava a mesa dos 

senhores na fazenda, quando chegavam as visitas.  
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As narrativas da professora Leonídia, em muitos aspectos, convergem com o 

que seu pai narra: as origens de Domingos e Inês, o motivo da sua avó ser 

criada da Dona da fazenda. Percebe-se que a professora afirma que os avós 

eram escravos enquanto seu pai diz que “acha”. Nota-se que a visão do que é 

ser escravo para o Senhor Joaquim é diferente da visão da professora Leonídia. 

O terceiro colaborador, José de Jesus Santos, é genro do senhor Joaquim e 

nasceu em Várzea Queimada nos anos 1973. Por motivo de separação dos pais, 

José morou com sua avó, a partir de um mês de nascido até aos 25 anos. José 

de Jesus Santos é casado, pai de dois filhos, concluiu o Ensino Médio, e é uma 

das lideranças da comunidade e um dos responsáveis pelo reconhecimento da 

comunidade como quilombola. É membro do MPA e demonstra em vários 

trechos da sua narrativa a alegria do pertencimento, o amor pela comunidade e 

a vontade de continuar lutando e defendendo os direitos quilombolas, como 

mostram os relatos a seguir:  

 

Para mim tem um ditado, que é um ditado muito correto: “Quem ama    

cuida” Oh! eu amo aqui este lugar, foi tanto que pela experiência que 

eu tenho né, recebi muitas propostas de trabalho em São Paulo, eu 

Para mim tem um ditado, que é um ditado muito correto: “Quem ama 

tenho um irmão que mora lá e disse: ((comentário do irmão dele)) 

“Rapaz vem pra cá, vem ganhar dinheiro. Mas eu tenho propostas para 

este lugar, eu quero ficar aqui e quero fazer desse lugar um lugar bom 

pra se viver e ir mais além ainda, um dia os que foram em busca de 

oportunidade, voltar um dia para casa, mas para isso a gente tem que 

lutar bastante e aos poucos agente vem conseguindo.  Por amar este 

lugar, por amar meu povo, eu me propus eu me desafiei de fazer deste 

lugar um lugar bom pra se viver, um lugar que se respeite as 

diversidades que nós temos, que se respeite os idosos. Que tenha uma 

juventude capaz de construir, que tenha uma juventude capaz de se 

articular com as demais e assim por diante (JOSÉ, 2018) 

 

É notório o amor do entrevistado pela comunidade e a vontade  de continuar 

lutando por dias melhores. O desejo de luta o colaborador deixa claro que não é 

somente para os que residem na comunidade , mas também os que foram para 

outras regiões possam retornar. A fala de José e a sua  prática na comunidade 

reafirma o que relata Delgado (2006) ao falar dos sujeitos que fazem história são 

líderes, são educadores  que participam da formação de novas gerações, 

pensam e lutam para resolver problemas. O colaborador cita na sua fala 

elementos que identificam um quilombo  quando enfatiza o respeito aos idosos,  
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bem como a preservação  da diversidade em todos os seus aspectos: cultural, 

econômico, religioso, étnico, social;  a permanência no território elementos esses 

que são fundamentais na modalidade Educação Escolar Quilombola  

 

É comum em uma  comunidade quilombola  os habitantes ter um grau de 

parentesco, o que em Várzea Queimada não é diferente uma vez que primo 

casa com primo  portanto, os colaboradores são da mesma família. A professora 

Leonídia reafirma isso, ao relatar onde moram os patriarcas ou matriarcas e 

seus descendentes, todos familiares: 

 

A história daqui de Várzea Queimada começou quando meu avô 

Domingos Pereira que é o nome da escola, ele foi o primeiro morador 

que veio morar aqui nessa comunidade, depois veio meu outro avó que 

é o avô materno José Maurício, foram essas duas famílias e aí foram 

crescendo, foi chegando mais famílias, mais tudo parente e foram 

casando nascendo os filhos e todos continuaram morando aqui na 

comunidade. Cada local dessa comunidade é um grupo de famílias. 

Todas as casas que tem aqui neste local é pai e os filhos, Lá pra cima 

((aponta com o dedo)) é minha tia Gracinda os tios e os netos, 

descendo ali pra baixo é Tonho, Antonio meu primo e os filhos, Nininho 

também meu primo tem a casa dele e os filhos, Tem Maria de Cosme 

que é minha tia a casa dela e os filhos. Na frente na casa que desce ali 

pra Piabas tem a casa de tia Liquinha e o grupo que mora lá são os 

filhos, os netos e bisnetos. Todos são parentes. (LEONÍDIA, 2018) 

 

Nas entrevistas narrativas, observam-se as relações familiares existentes que 

estabelecem e mantém traços de identidades importantes na medida em que a 

formação social acontece e são ligadas por uma trama de parentescos. Quase 

todos os moradores de Várzea Queimada são parentes uns dos outros; primo 

casa com primo, e isso foi constatado na observação participante na Escola 

Domingos Pereira dos Santos, pois os alunos moradores da comunidade quase 

todos são primos e os que não têm grau de parentesco são residentes em 

comunidade próximas. 

Os colaboradores trouxeram ricas e diversas contribuições advindas das suas 

histórias e memórias, sob forma de registros orais, são características pelo 

movimento peculiar da arte de contar, de traduzir em palavras os registros da 

memória e da consciência da memória no tempo. São importantes como estilo 

de transmissão, de geração em geração, das experiências mais simples da vida 



 

102 
 

cotidiana e dos grandes eventos que marcaram a história da humanidade. São 

suportes das identidades coletivas e do reconhecimento do homem como ser no 

mundo (DELGADO, 2010). Foi possível através dos relatos conhecer as origens 

e algumas características dos colaboradores. Nota-se que os moradores da 

comunidade Quilombola de Várzea Queimada se esforçam para manter viva as 

tradições de seus antepassados.  

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DA TRADICIONALIDADE 

4.2.1 As Histórias do Cotidiano: Como vivem.  

Os moradores da Comunidade Quilombola de Várzea Queimada residem em 

casas peculiares à zona rural, algumas de taipa, adobe, essas sendo as mais 

antigas; algumas outras mais modernas construídas com bloco cerâmica, tijolo 

com piso cerâmica, sanitários e cozinhas revestidas. Essas moradias modernas 

são do projeto moradia camponesa que, na comunidade, já é a segunda vez que 

o MPA consegue tão importante benefício para a comunidade. Geralmente, as 

moradias possuem quintais, com árvores frutíferas, principalmente o umbu, 

criação de aves, principalmente galinha e mamíferos, como porcos e, em alguns 

pastos, pequenas criações de bovinos e caprinos. 

No quintal ou dentro de casa, há sempre o fogão a lenha aquecendo as panelas 

para o cozimento da galinha caipira, do feijão, da carne bovina, suína ou caprina. 

Ao presenciar no dia em que visitei a residência do senhor Joaquim e sua 

esposa Luiza debulhando guandu, nesse contexto, recordei da época de infância 

quando nos reuníamos para debulhar o feijão, guandu, ou ao redor do fogão de 

lenha para saborear milho assado e ouvir narrativas dos meus pais e dos irmãos 

mais velhos, sobretudo da minha mãe, a minha primeira educadora. Em Várzea 

Queimada, o fogão tem a função de ajudar, sobretudo, na economia das 

famílias. O combustível para o fogão há sempre por perto, por isso, a maioria 

das residências possui fogão a lenha e forno de barro, utilizados no cotidiano 

para o preparo dos mais diferentes pratos, quitutes e assados. 
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A comunidade possui energia elétrica e água encanada, ambos os benefícios 

chegaram através da luta da comunidade depois de reconhecida como 

quilombo. Mesmo com água encanada, toda casa possui uma cisterna, que 

capta água da chuva para o consumo humano, e algumas possuem a cisterna 

calçadão, que recebe água das enxurradas para irrigação das hortas e outras 

pequenas plantações. As cisternas, segundo os moradores, vêm suprindo as 

necessidades da comunidade nas várias vezes que a água encanada não chega 

às torneiras da comunidade. 

Boa parte da comunidade vive da manufatura da mandioca para a fabricação da 

farinha, que é responsável pelo sustento de grande parte das famílias, sendo a 

mesma construída com recursos provenientes da cidade de Ieslu na Itália, 

através do Padre da Paróquia São Gonçalo de Amarante de Caem – Bahia, Luis 

Tonetto, natural da supracitada cidade italiana. Este foi o grande incentivador na 

organização da comunidade, ajudando-a no processo de reconhecimento como 

remanescente de Quilombo.  

 

Atualmente, algumas mulheres da comunidade estão fabricando vários produtos 

da fécula da mandioca. Pensa-se em futuramente criar projetos para inserir tais 

produtos na merenda escolar. Outra fonte de renda que a comunidade pretende 

intensificar para sobreviver é o extrativismo do Ouricuri (Syagrus coronata), 

planta nativa da Caatinga, conhecida como Licuri, cujo coco pode ser utilizado 

na culinária, fabricação de licor, produção de azeite, óleo, cosméticos e as folhas 

no artesanato. É importante salientar que a citada comunidade sediou a Festa 

Estadual do Licuri, em 2017.  A comunidade desenvolve um projeto para adquirir 

as máquinas para o beneficiamento do Licuri. 

 

Os mais idosos vivem da aposentadoria que recebem do Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) proporcionando-lhes estabilidade econômica, não 

necessitando que tenham obrigatoriamente outra fonte de renda como opção ou 

que tenham que plantar para comercializar, mas para o autoconsumo. 

 

É possível visualizar aspectos da cultura negra na comunidade no andar, falar, 

trabalhar, comer, vestir, no viver. Através das narrativas a oralidade é resgatada 
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como forma de conhecimento e o respeito ao outro principalmente aos mais 

velhos são importantes contribuições do negro a cultura. Narrar uma história 

demarca um caráter de identidade e memória e ajuda a compreender quem 

somos, onde estamos e em que acreditamos. 

 

4.2.2 Crenças: entre os Louvores e a Religiosidade. 

Adentrando as residências, percebe-se quão simples, acolhedoras e 

aconchegantes são as moradias de alguns dos moradores, com quadros de 

fotografias de familiares expostos nas paredes da sala e atrás da porta alguns 

apetrechos dependurados, para a lida do cotidiano. Sempre em algum cômodo, 

há um lugar especial reservado para um pequeno altar, para os santos devotos e 

os orixás da família e da comunidade, além dos tambores, pandeiros e colares, 

certamente usados nos rituais do candomblé. 

Como relata Monte Alto (2012), desenvolvem as crenças e a espiritualidade por 

meio da religião. Todos os participantes da pesquisa se declaram católicos; 

porém, alguns visitam o candomblé, na comunidade em geral percebe-se que 

muitos moradores são praticantes do catolicismo, destes alguns fazem visitas ou 

frequentam os terreiros de candomblé, outros tem como religião o candomblé e 

pouquíssimos são evangélicos. 

Os católicos participam das missas que acontecem algumas vezes ao ano e por 

não ter um templo próprio eles se reúnem no prédio escolar ou no centro 

cultural, porém a fé se manifesta também através das rezas, terços, novenas, 

procissões nos dias santos principalmente na semana santa. Os poucos 

evangélicos congregam no povoado de Piabas que fica próximo a comunidade, 

já os praticantes do candomblé se reúnem nos seus terreiros na própria 

comunidade para cultuar suas divindades, sendo que a maioria dos festejos 

acontecem nos meses de setembro e outubro nos famosos carurus de Cosme e 

Damião. 

Todos os colaboradores da pesquisa destacaram que o reisado, festividade 

realizada no período de 1º a 06 de janeiro, antes era uma forte tradição; porém, 
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atualmente na comunidade só restam boas lembranças ou quando vem de outra 

comunidade. 

Das nossas tradições o caruru e o samba do candomblé é o que mais 

temos na comunidade. O reisado o povo até esfriou, as pessoas que 

faziam faleceram e as de hoje não tem mais interesse como antes, mais 

o caruru e o candomblé é o que é mais preservado. (JOSÉ 2018) 

 
 

Percebe-se na fala do colaborador que o reisado cultura ligada ao catolicismo 

não existe mais na comunidade como reafirma o Senhor Joaquim, mas as 

manifestações de matrizes africanas são preservadas e com muita intensidade,  

  

 Nós aqui menino. Agora não que mudou, mais aqui a união era ... Nós 

tinha o terno de reseiro, nós começava seis dias, na derradeira casa aí, 

vinha um caminhão de gente da caatinga, vinha uma caminhão de 

gente, pra fazer a festona de Santos Reis. O reseiro era eu (JOAQUIM, 

2018) 

A ausência do reisado na comunidade e a permanência das tradições da cultura 

afro também são reafirmadas em um dos trechos das narrativas da professora 

Leonídia, filha do patriarca Joaquim: 

                                     E no passado tinha o santo reis, meu pai era de uns que cantava De 

primeiro começava dia primeiro de janeiro até o dia 06 todos os dias, 

cada dia eles iam para uma localidade. Quando era no último dia, aqui 

na casa do meu tio aí se reuniam todos e o que adquiria na visita 

comprava um porco, comprava arroz bebida e fazia a festa final. Tinha 

também Lapinha que fazia nas casas, e aí meu pai meus dois tios e o 

grupo de samba ia de casa em casa cantava o reis e desmanchava a 

lapinha. Só que não existe mais, só os carurus (LEONÍDIA 2018) 

Foi possível observar na prática, ou seja, nas festividades em comemoração ao 

dia da Consciência na Comunidade, 20 de novembro, o que os colaboradores 

relataram. Como é forte a presença das manifestações da cultura afro: o samba, 

as vestimentas, as cantigas , os poemas recitados, o documentário exibido 

através de vídeo, os instrumentos que fizeram do Centro Cultural da comunidade 

neste dia ,expressão da riqueza cultural da comunidade .É importante salientar 

que neste mesmo dia se apresentou a banda de pífaros com “benditos “ e uma 

multidão de pessoas da comunidade saiu da casa do líder José de Jesus 

,passando pela residência do Senhor Joaquim que foi homenageado, seguindo 

para o Centro Cultural da comunidade local das demais apresentações . A 

banda de pífaros foi revisitada pelos filhos e netos do Senhor Joaquim ele que 
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antes era um dos membros da banda. A citação de Munanga e Gomes reafirma 

o que se observa no Quilombo de Várzea Queimada.   

Tanto a religiosidade negra como outras expressões religiosas 
devem ser compreendidas como formas construídas no interior 
da cultura, de estabelecimentos de elos com o Criador, com o 
que está além do que costumamos considerar como mundo 
racional. Devem ser vistas como “experiências religiosas “e, não 
como mero “credo religioso (MUNANGA; GOMES ,2006, p, 140). 

 

Entre os cânticos, rezas e benditos católicos e o som dos tambores, pandeiros, 

atabaques e cantigas aos Orixás, Caboclos e Pretos Velhos, a comunidade de 

Várzea Queimada manifesta seus louvores e a sua religiosidade como 

experiências religiosas, como citam Munanga e Gomes. 

Figura 03 - Comemorações da comunidade no Dia da Consciência Negra 

 

Fonte: Arquivo pessoal, novembro,2018. 

 

Percebe-se as contribuições das religiões de matriz africana e essa afirmação 

mostra que seu papel nas relações sociais foram importantes. E são esses 

elementos que podem e devem fazer a diferença no ensino da cultura africana e 

afro-brasileira (BRASIL 2003), buscando elevar a autoestima pela afirmação de 

identidades de crianças, jovens e adultos. Para Munanga (2000), a identidade é 

um fator de extrema importância para que os indivíduos possam ter um alicerce, 

fontes de sentidos, experiências individuais e coletivas no meio em que vivem. E 

é o que se pretende com a presente pesquisa, ou seja, identificar elementos que 
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constituem a identidade do povo do Quilombo de Várzea Queimada presentes 

na cultura, na memória, na história, na religiosidade, no modo de viver, de falar, 

de sentir, de brincar, de trabalhar. 

 

4.2.3 O trabalho: Além de ganhar o pão com o suor do rosto. 

 

Saviani (2007) aponta que diferente dos demais animais que tendem a se 

adaptar às condições impostas pela natureza, os seres humanos adaptam a 

natureza a si, assim, “o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função 

das necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. 

Podemos, pois, dizer que a essência do homem é o trabalho.” (SAVIANI, 2007, 

p.154). O autor complementa afirmando que a constituição do ser humano se dá 

no processo de produção, que é um processo educativo. Deste modo, a origem 

da educação e a origem do ser humano se coincidem, assim: 

Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre trabalho 
e educação é uma relação de identidade. Os homens aprendiam 
a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles 
aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, 
relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se e 
educavam as novas gerações. (SAVIANI,2007, p.154)   

 

Baseado no que o autor enfatiza, é o que se nota em relação ao trabalho na 

comunidade quilombola de Várzea Queimada, os quilombolas encaram o 

trabalho não apenas como uma forma de conseguir bens ou sustento, mas há 

uma relação com a própria existência das pessoas e da comunidade, reforçando 

os sentidos histórico e ontológico. As famílias trabalham principalmente na lida 

da roça, plantando na terra e colhendo o que se produz. Através da agricultura 

familiar cultivam mandioca, mamona, melancia, feijão, palma, hortaliças, porém, 

o forte da comunidade é a mandioca para a fabricação da farinha. Antes existiam 

somente pequenas casas de farinha, hoje, muitas dessas antigas e pequenas 

fábricas deram lugar a instalações modernas com uma enorme estrutura física, 

modernas e ágeis máquinas, que facilitam a produção, como mostram as 
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fotografias (Figura 4 e Figura 5). Embora ainda existem pequenas e antigas 

casas de farinha cujo o trabalho é manual (Figura 6): 

Figura 4- Instalações da Moderna Casa de Farinha Comunitária  

 

Fonte: Arquivo pessoal, outubro de,2018. 

Figura 5- Equipamentos da Moderna Casa de Farinha  

 

Fonte: Arquivo pessoal, outubro 2018. 
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Figura 6- Instalações de uma Antiga Casa de Farinha 

 

Fonte: Arquivo pessoal, outubro, 2018. 

Todas as etapas de manufatura da mandioca eram artesanais e não 

correspondiam aos padrões de sanitário. Hoje, a realidade é outra, embora ainda 

aconteça a raspagem manual, a comunidade conta com máquina que realiza 

esse serviço, além de outras para produção da farinha, forno apropriado, as 

máquinas para secar e outras. Mesmo com os avanços tecnológicos, alguns 

ainda realizam a fabricação da farinha em instalações antigas e todo trabalho 

realizado é manual. É importante destacar que mesmo com as inovações com o 

advento das tecnologias no mundo do trabalho a comunidade preserva fatores 

importantes da tradição. Destaca-se que a farinha é produzida em quantidade 

suficiente para estocar e consumir por um amplo período de tempo. 

 Entre os fatores preservados da tradição no que se diz respeito ao trabalho, 

está o serviço em mutirão na raspagem manual da mandioca e nas roças, bem 

presente na comunidade, pois ali eles contam os casos e contos, cantam, se 

comunicam como mostra a Figura 7. 
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Figura 7- Mutirão para raspagem da Mandioca  

 

Fonte: Arquivo pessoal setembro de 2014. 

 Cabe destacar a presença e a importância do mutirão nas comunidades 

quilombolas no trabalho de (CAMPOS, 2017). Percebe-se que em Várzea 

Queimada os mutirões são realizados em diversas situações, seja na casa de 

farinha, na limpeza da roça ou no plantio e na colheita e permanece como um 

aspecto cultural importante, conforme os relatos de José de Jesus:  

O mutirão não é somente nas roças, mais nas casas de farinha. A 

agricultura é a principal atividade né a agricultura familiar 

desenvolvidas pelas famílias.  Na casa de farinha acontece o mutirão, 

nesse momento na casa de farinha tem uma família com uma tarefada e 

tem outras famílias ajudando essa família que está ajudando quando 

ela for tarefar a família que está sendo ajudada vai ajudar né, e assim 

uma ajudando os outros. (JOSÉ 2018) 

 

Observa-se que há na comunidade um espírito de solidariedade, de ajuda 

mútua. Além da agricultura, alguns moradores possuem pequenos criatórios de 

suínos, caprinos, bovinos e aves para o sustento familiar e criação de asininos e 
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equinos que servem como meio de transportes, principalmente da mandioca da 

roça para a casa de farinha. 

Em relação ao escoamento da produção, antigamente as mercadorias eram 

transportadas em carros de boi, cavalos, burros. Atualmente o transporte passou 

a ser feito em veículos particulares, muitas vezes dos próprios compradores, 

facilitando assim a vida dos quilombolas.  

Ao observar alguns homens e mulheres que saem todos os dias de manhã para 

as roças, pastos ou casas de farinha, depois voltam meio dia para o almoço, 

retornando às atividades à tarde, percebe-se que aquela ação gera não apenas 

o sustento da família, mas também o orgulho, reflete a identidade daquelas 

pessoas como lavradores e quilombolas.  

É importante salientar que os lavradores de Várzea Queimada sempre 

trabalharam na agricultura ao longo de sua vida e, certamente, desenvolveram 

técnicas e habilidades necessárias a este trabalho, sabendo, portanto, 

diferenciar o que plantar em cada tipo de terreno, o tempo certo para plantar, 

para limpar e para colher, como seu Joaquim nos informa. O interessante é que 

esses saberes vêm passando de geração em geração, somados agora com as 

tecnologias advindas dos técnicos do Movimento dos Pequenos Agricultores 

(MPA) as máquinas agrícolas como trator e outros recursos tecnológicos. 

Saviani (2007) aponta que, mesmo com o surgimento das novas tecnologias e 

modernização do sistema de produção, é possível e necessário o 

reestabelecimento de vínculos entre trabalho e educação, de modo que o 

sistema educativo tome o trabalho como princípio educativo. Deste modo, 

retomamos o objetivo geral da presente pesquisa, que é investigar se os saberes 

e fazeres estão presentes no espaço formal educativo, do ponto de vista do 

processo formativo na escola quilombola. É importante refletir sobre quais são 

os valores, as atitudes, os símbolos e as concepções que esta escola pretende 

desenvolver, bem como suas relações com o mundo do trabalho que a envolve. 
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4.2.4 Comunicação: Do “oi compadre” e “oi comadre” para as modernas 
formas de comunicação. 
 
 
 Além do grau de parentesco entre os moradores da comunidade, muitos deles 

tratam-se como compadres e comadres. Ou por conta da fogueira, uma tradição 

existente na época das festas juninas, ou devido ser padrinho ou madrinha de 

batismo dos filhos. Portanto, é comum ouvir o “oi compadre” ou o “oi comadre”, 

que é uma comunicação antiga da comunidade. Portanto, também é comum 

saudar o outro dessa forma como também pedir a bênção aos pais e padrinhos 

e aos mais idosos. Nota-se na comunidade esse respeito com os mais velhos e 

o valor que tem a palavra, principalmente, do idoso. Ao evocar a memória do 

idoso, entende-se que eles nos vão presentear com uma sabedoria construída e 

constituída pela ancestralidade. Essa se manifesta por meio da oralidade que 

transmite conhecimentos adquiridos pela experiência vivida e reeditada no ato 

da fala onde ocorre a magia da palavra e, portanto, do conhecimento, da 

comunicação.  

 

Ao falar em idoso e sua importância em comunidades quilombolas, a figura do 

Senhor Joaquim, personagem conhecedora dos primórdios de Várzea 

Queimada, ele relata outras formas de comunicação que ele presenciou e viveu 

e lamenta as pessoas não se comunicarem mais com o nome de Deus. 

 

Eu alcance: Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, bença meu pai, 

bença minha mãe, Tinha uma muie que dizia: Deus e nossa senhora que 

lhe abençoe. Hoje é oi, oi e pronto, não se fala no nome de Deus. Nós 

estava aqui e chegava alguém: Nosso Senhor lhe dê boa tarde para 

vosmicei. Nosso senhor lhe dê as mesmas. Era o nome de Deus e a 

coisa era outra. (JOAQUIM, 2018) 

 

Nas observações realizadas na comunidade, de fato não se detecta esse tipo de 

comunicação que o senhor Joaquim destaca, porém, pedir a benção aos pais e 

padrinhos, tios e aos mais velhos, ainda é costume dos moradores de Várzea 

Queimada. 

Com o advento de outros meios de comunicação na sociedade, alguns 

chegaram ao Quilombo de Várzea Queimada e além do “oi”, como relata o 
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Senhor Joaquim, o “bom dia”, “a benção”, os moradores se comunicam também 

através do rádio, da TV, onde os sinais chegam por meio de antenas parabólicas 

e outras antenas mais modernas. O telefone celular que capta o sinal através 

das antenas de telefonia rurais e a internet também chegaram à comunidade, 

facilitando a comunicação através de aplicativos, como facebook, Whats App, 

sendo esses últimos utilizados pelos mais jovens e alguns adultos. 

Podemos perceber em Várzea Queimada que é possível sim preservar antigas 

tradições somando-as às contemporâneas, sem perder o que identifica a 

comunidade e as pessoas como quilombola. O ato de compartilhar as tradições 

orais, onde o idoso fala e o novo escuta, incide uma prática que reforça as 

relações sociais e faz permanecer os traços culturais do grupo. 

 

 
4.3 “Pequeno em Movimento, Gigante na Produção “:O Movimento Dos 
Pequenos Agricultores (MPA) 
 

Ao longo da história, as lutas contra as opressões e a busca de autonomia 

desenvolveram-se diferentes maneiras de lutar, que vão desde as lutas 

violentas, reivindicações, pressões, apatia ou mesmo alienação. Entretanto, a 

busca de autonomia e transformação social é um agir ativo, intencional e 

organizado, sendo denominado movimento social. 

Quando falamos de movimentos sociais camponeses, estamos fazendo 

referência aos conflitos que, ao longo da história do Brasil, fizeram-se presentes 

como formas de resistência do homem do campo em relação às transformações 

culturais, tradicionais, materiais, territoriais promovidas pelo modo de produção 

capitalista. Os quilombos são exemplos dessas lutas e resistências. Como diz 

Arruti (2005), quilombo é resistência e autonomia, uma autonomia que 

possibilitou a formação de um campesinato negro ainda durante a escravidão. 

Entender o agir dos grupos, o desenvolvimento de suas ações sociais através da 

história, significa compreender suas buscas, seus caminhos de transformações e 

libertação, suas organizações e relações sociais, mediadas por relações de 

poder. 
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A proposta do MPA visa à garantia da produção de subsistência familiar, pois 

acredita-se que diante da crise atual, os efeitos negativos gerados perpassam 

diretamente pelos pequenos agricultores que, muitas vezes são excluídos e 

expulsos do campo. Deste modo, o que se coloca para os pequenos produtores 

é a resistência na terra. Conforme a análise do MPA, segundo Cadoná (2004), a 

estrutura produtiva vigente permite a destruição dos pequenos agricultores, 

impondo-lhes uma agricultura, cuja finalidade é a produção de monocultura para 

angariar a lucratividade. Inebriados pelo discurso de que iam conseguir dinheiro 

com essa estrutura, muitos produtores de cultivos de subsistência abandonaram 

suas produções e acreditaram ser possível comprar, com o dinheiro obtido, tudo 

o que necessitavam. Todavia, a realidade foi bastante diferente, muitos não 

pagaram as suas dívidas e contraditoriamente tiveram que conviver com a fome. 

 

Com o MPA, as lutas não mais estarão submetidas apenas às influências da 

realidade agrária, na comunidade Quilombola de Várzea Queimada. O 

Movimento dos Pequenos Agricultores provou que se interessa por outras lutas, 

pois contribuiu de maneira significativa com o reconhecimento da comunidade 

como quilombola. São lutas que transcendem, que se inserem num cenário 

maior, ou seja, da política, da luta de classes, da construção do presente e do 

futuro, como sujeitos históricos ativos. 

[...] quando os grupos se organizam na busca de libertação, ou 
seja, para superar alguma forma de opressão e para atuar na 
produção de uma sociedade modificada, podemos falar na 
existência de um movimento social (SCHERER-WARREN,1989, 
p. 9)  

O MPA tem uma dinâmica e proposta clara de transformação para a agricultura, 

caminha a partir de princípios, enfim, articula e conduz suas lutas a partir de sua 

organização e de seus quadros de lideranças.  

“Pequeno em Movimento, Gigante na Produção”, é um trecho do hino do MPA, 

que no município de Caém, e principalmente em Várzea Queimada, faz jus a 

citação do hino supracitado. Para falar do MPA no município de Caém, é 

importante trazer a voz de um dos líderes do Movimento, José de Jesus, que 

enfatiza que o responsável pelo advento do movimento em Caém se chama 
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Padre Luis Tonetto, pároco em Caém, de 2001 à 2016. No relato, José de Jesus 

fala como e onde nasce o movimento.  

O MPA nasce em 1996 lá na Região do Rio Grande do Sul ainda é 

precoce, os agricultores lá no Rio Grande do Sul passaram por uma 

seca muito grande, três meses de seca, bastou três meses de seca para 

perder tudo, aqui agente já teve seca de três anos. Com a seca eles 

perderam tudo, lá eles não fazem nada por conta própria só com 

crédito. E lá em 1996 eles perderam a safra ficaram individados e 

fizeram um ato o que chamamos de mobilização, na época era o 

governo de Fernando Henrique Cardoso e eles pediram para 

renegociar a dívida. Daí eles pensaram que no movimento ia ter de 300 

a 400 pessoas.  Quando foi no dia do ato tinha mais de 5000 pessoas 

eles se surpreenderam com isso. Na época o governo atendeu a pauta 

não como eles queriam e aí disseram vamos parar por aqui com o 

movimento ou vamos continuar? E aí continuaram percorrendo outras 

regiões, percorreram os estados do Sul do Sudeste até chegar no 

Nordeste. Na Bahia ele começou na Região Sudoeste na região de 

Vitória da Conquista (JOSÉ, 2018) 

 
 

O relato de José se assemelha com o que Cadoná (2004) no seu trabalho, diz: 
 

 
O MPA: nasceu lutando, na beira da estrada, embaixo de 
barracos de lona, lutando por crédito subsidiado e por seguro 
agrícola, resistindo ao projeto de exclusão dos pequenos 
agricultores. Na época, os pequenos agricultores não tinham 
acesso a crédito com subsídio, os juros cobrados pelos bancos 
eram abusivos e os preços dos produtos agrícolas estavam 
muito baixos. Muita gente estava desesperada e outros já tinham 
abandonado as lavouras, engrossando as filas dos 
desempregados. Com o abandono dos governos e um 
sindicalismo sem propostas, era necessário o surgimento de 
algo novo para organizar os pequenos agricultores. 
(CADONÁ,2004, p.121) 

 

Segundo José de Jesus, o Padre Luís, sabendo desse movimento, e uma vez 

que os sindicatos que existiam na região não mais atendiam os anseios da 

classe trabalhadora, só cuidava apenas de aposentadorias, o religioso junta 

lideranças e vão conhecer o movimento em Vitória da Conquista. Chegando lá 

ele convida as lideranças locais para conhecer a região de Caém e assim se fez. 

Chegando no município de Caém, as pessoas gostaram da ideia e começaram a 

fazer um trabalho nos municípios da região. O MPA chega em Várzea Queimada 

em 2004. Só que no município de Caém, quem começou, segundo José de 

Jesus, foi a senhora Marineide da Fazenda Boa Sorte e Valdemar da 

Comunidade Micaela. No município de Caém, o MPA começou com um 
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processo de formação de lideranças e já está em 15 comunidades, umas mais 

fortes do que outras (JOSÉ 2018).  

 

O Movimento ajudou bastante. Muitas conquistas! Só no município de Caém, a 

água atende mais de 1000 famílias. São 51 famílias dentro do município de 

Caém beneficiadas com moradias camponesas. Era para ser mais, porém, 

muitas pessoas não acreditavam. O MPA adquiriu máquinas agrícolas, trator, 

unidade de produção (JOSÉ, 2018). José de Jesus relata como foi a vinda da 

casa de farinha moderna: 

 

                                     A casa de farinha de Várzea Queimada chega da seguinte forma: 

O padre Luis pede para nós do MPA fazer um estudo de 

viabilidade de produção de mandioca. Ele diz que se não tiver 

mandioca não adianta construí. O padre após o estudo fica 

surpreso com a demanda no Quilombo de Várzea Queimada. 

(JOSÉ, 2018) 

 

Ainda relatando as conquistas do MPA o líder comunitário destaca: 

 

O MPA tem parcerias com universidades, recentemente agente já 

formou na região de Feira de Santana, 5 advogados, historiadores, 

assistente social, inclusive no município de Caém tem uma a Francisca 

da comunidade de Tigre, estudando em Fortaleza vai se formar em 

novembro, Medicina temos médicos formados, o Brasil tem uma 

parceria com Cuba, Bolívia e Venezuela. Na agroecologia temos 

parceria com a UFRB de Cruz das Almas –Bahia, um curso superior 

que quem ganhou foi a Escola Família Agrícola de Monte Santo, pela 

estrutura que tem. (JOSÉ, 2018) 

 

O MPA contribui no reconhecimento da comunidade de Várzea Queimada como 

quilombola. José de Jesus enfatiza: 

 

 Em Brasília tem três pessoas do movimento do MPA na secretaria. 

Agente colhia as informações, levava para secretaria e esta passava 

para a instituição Palmares. Próximo a certificação foi que a fundação 

Palmares começou a vim na comunidade. Aqui quem incentivou para 

iniciar o processo de auto definição como quilombo foi o padre Luís 

Tonetto. Veio o Sanader advogado da CPT a Cidinha contribuindo 

para formação, para auto definição do povo. Depois o MPA entra em 

cena para o processo de certificação. Antes da certificação a 

instituição Palmares faz uma visita técnica e fazem uma única 

pergunta: Vocês se auto definem enquanto quilombo? A reunião é 

filmada se diz sim eles pegam o sim do povo e leva pra Brasília e se diz 

não morre ali a proposta. Na fundação Palmares todos os documentos 
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que agente manda, eles arquivam fotos, vídeos textos que agente 

escreveu que foi baseado nos relatos de dois anciãos Alice e Joaquim 

filhos do primeiros moradores Domingos e Inês. Hoje Alice com 96 

anos e Joaquim com 90 anos. (JOSÉ 2018) 

 

Portanto, percebe-se a importância do MPA na organização da Comunidade e 

nas suas conquistas, tanto no processo de reconhecimento da comunidade tanto 

quanto remanescente de quilombo, como na agricultura, habitação, cultura e 

formação de lideranças.  
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5   ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS: EM BUSCA 
DE UMA IDENTIDADE 
 
 
5.1 HISTÓRICO: DA ORALIDADE À DOCUMENTAÇÃO 

A Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos está situada na comunidade 

quilombola de Várzea Queimada no município de Cáem. Foi fundada em 1986, 

em uma casa residencial na Administração do Prefeito Manoel Gonçalves 

Moreira, tendo como primeira professora a Senhora Leonídia Jesus dos Santos, 

colaboradora da primeira parte da pesquisa. O prédio Escolar começou a ser 

construído em 1990 e é inaugurado em 1991, na Administração do Prefeito José 

Freitas de Andrade. Desde a sua fundação, leva o nome do Senhor Domingos 

Pereira dos Santos, pai do Senhor Joaquim, avô da Professora Leonídia, e 

bisavô de José de Jesus, colaboradores da pesquisa. Segundo relatos da 

supracitada professora a homenagem de colocar o nome da escola é por seu 

Domingos ser um dos primeiros moradores da comunidade. 

Para falar da escola, é relevante salientar a importância que os moradores 

depositam a ela e ao que esta proporciona. O senhor Joaquim é um grande 

incentivador nos estudos dos filhos, principalmente da professora Leonídia, que 

em sua narrativa fala do sacrifício e incentivo do pai - ao ouvir o relato da 

professora, recordei o incentivo e os ensinamentos da minha mãe e toda a 

minha trajetória de morar na roça, estudar na zona rural, de tantos sacrifícios, 

mas que me trazem grandes e boas recordações, pois tudo isso possibilitou hoje 

está na área de educação, fazendo o que mais gosto: educar. A voz da 

professora Leonídia expressa a sua trajetória de vida estudantil. 

                                      Eu comecei estudar em Piabas na Escola Municipal Landulfo Alves   e 

dois primos ia a pé, quando eu entrei na escola tinha sete anos. Entrava 

na escola 8 horas saia meio dia a pé. Quando cheguei na 3ª série, meus 

primos se mudaram pra Piabas e eu fiquei sem colegas para ir. Meu pai 

disse não tenho nada pra dar vocês a não ser colocar pra estudar ele 

dizia /.../ O SABER MORRE COM SEU DONO, aí eu passei estudar a 

tarde, ele ia me levar perto de Piabas antes de ir para a roça e no final 

da tarde ia me buscar. Quando terminei de estudar em Piabas comecei 

a trabalhar com um tempo passei a estudar em Vila Cardoso. Estudei o 

primário em Piabas de 5ª a 8ª em Piabas a noite e o segundo grau em 

Vila Cardoso. Sempre gostei de estudar muito. Sou a primeira 

professora da comunidade sou docente na Escola Domingos a 32 anos 

comecei a lecionar em uma casa depois foi que o prédio foi construído. 
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Hoje tem na comunidade agentes comunitários, líderes da comunidade, 

outros fazendo faculdade que foram meus alunos (LEONÍDIA 2018) 

 

Os relatos da Professora Leonídia demonstram o percurso percorrido por ela 

para adquirir o saber, como dizia o seu pai e, posteriormente, tornar-se 

professora, a primeira da localidade e, atualmente, a única residente no 

quilombo. Como também expressa a sua experiência histórica não só como 

professora fundadora da escola, mas principalmente o compromisso de como 

educadora no trajeto de constituição da escola e o valor dado a esse espaço 

educativo. Desde a preocupação no trajeto de estudar fora, porque na 

comunidade não existia escola, até proporcionar as crianças estudarem na sua 

própria comunidade, privilégio que ela não teve. Daí mostra o esforço feito por 

ela, que resulta em orgulho de se realizar profissionalmente e contribuir com a 

comunidade.  

É importante lembrar que o ato de ceder um espaço da casa para o 

funcionamento da escola não só era comum como perdura até hoje em alguns 

lugares rurais ou urbanos mais pobres (FERREIRA, 2015). Já Castilho (2011) 

cita algumas pesquisas que revelam que o espaço da casa, transformada em 

escola, é um fenômeno característico de comunidades rurais, povoados e 

bairros urbanos pobres e que se trata de experiências antigas destinadas a 

classes populares e que ainda hoje é um fenômeno comum.   

Como o número do alunado foi aumentando com o passar do tempo, a 

professora Leonídia não dá conta e a Secretaria de Educação de Caém, órgão 

que administra a supracitada escola, envia outros professores que não são da 

comunidade.  

Os dados que daqui em diante serão expostos foram coletados principalmente 

através dos dispositivos grupo focal e observação participante, tendo como 

metodologia a pesquisa-ação, e os colaboradores desta etapa da pesquisa por 

serem funcionários da Instituição Secretaria da Municipal de Educação, portanto 

se conhecem, compartilham entre si seus cotidianos, historicizam entre si suas 

vidas, suas percepções dentre outros processos. Por esses motivos foi acordado 
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através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido9 que, ao publicar os 

dados, deve manter o sigilo de suas identidades, substituindo seus nomes por 

fictício. É importante salientar que em alguns momentos aparecem dados da 

primeira parte da pesquisa, com a metodologia História Oral. Nesta etapa, os 

colaboradores autorizam a revelação da sua identidade. Os nomes fictícios que 

aqui vão aparecer são de árvores da Comunidade de Várzea Queimada.   

Em relação à pedagogia da escola, a professora Jurema diz: “[...] na escola o 

planejamento é igual e não tem uma pedagogia diferenciada. É interessante 

trazer a história da comunidade para o espaço escolar”. 

Um outro professor denominado Mandacaru, reafirma o que a professora 

Jurema citou:  

   [...] trabalhamos o que vem da secretaria de Educação e da 

coordenação pedagógica, o trabalho é voltado para o livro didático 

que tem uma realidade muito distante da comunidade. Só realizamos 

trabalhos voltados para a realidade da comunidade na Semana da 

Consciência Negra em novembro. (MANDACARU, 2018) 

 

Percebe-se nos relatos que a pedagogia da escola é determinada pela 

coordenação pedagógica do município, ou seja, mesmo com realidades 

diferentes, a pedagogia do município é a mesma para escolas de realidades 

diversas. Ao observar os planos de aula percebe-se o que relata o professor 

Mandacarú, uma preocupação em seguir o livro didático que é único para todas 

as escolas do município esquecendo as particularidades de cada uma . Na 

prática em sala de aula o plano é seguido e os conteúdos do livro didático são 

trabalhados sem fazer relação com os saberes da comunidade e que são 

importantes tanto quanto. É importante salientar que até mesmo na Semana da 

Consciência Negra (novembro de 2018) notou-se a ausência de conteúdos 

voltados para a temática. A justificativa é que a escola estava funcionando em 

outros dois espaços por conta da reforma e ampliação, porém nesses dois 

espaços as aulas estavam acontecendo normalmente. 

                                                           
9
 Ver Apêndice G. 
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É importante lembrar que durante um tempo da pesquisa de campo a escola 

passou por uma grande reforma e ampliação no espaço físico. Por esse motivo, 

a mesma veio funcionar temporariamente em dois locais (uma casa residencial e 

a garagem do trator da comunidade), causando um certo desconforto aos alunos 

e funcionários .Os dois locais de funcionamento temporário são  próximos, a 

pesquisa no campo  foi desenvolvida conforme o planejamento o que não 

causou alterações. Antes do término da pesquisa no campo  a unidade escolar 

voltou a funcionar no novo espaço mais amplo e prazeroso. 

 

Figura 08 - Escola Domingos Pereira antes da reforma e ampliação  

 

Fonte: Arquivo pessoal, junho de 2015 

Atualmente a escola foi ampliada e reformada, ganhou um espaço físico, que 

garante um melhor desenvolvimento das atividades pedagógicas. A unidade 

escolar possui salas climatizadas, sanitários, refeitório, cantina, sala de vídeo, 

biblioteca, diretoria, secretaria, área com jardinagem e uma quadra coberta, 

sendo que todos os espaços construídos e ou reformados foram adaptados para 

pessoas com necessidade. 
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 Figura 09 - Escola Domingos Pereira após reforma e ampliação  

 

Fonte: Arquivo pessoal, fevereiro de 2019. 

 

A escola possui 97alunos (CENSO ESCOLAR, 2019), sendo 88 alunos 

residentes na comunidade e 09 são de comunidades vizinhas. A gestora da 

unidade tem 30 anos de serviço como professora efetiva no município de Caém. 

Trabalha há 06 anos na Comunidade de Várzea Queimada e destes, 02 anos 

como diretora eleita, mas reside em outro município. A coordenadora 

pedagógica não esteve presente durante a pesquisa de campo, pois estava de 

licença-prêmio.  A gestão informou que a supracitada coordenadora exerce o 

cargo há 01 ano e  reside também em  outro município . 

O quadro de professores é composto pela professora Jurema, com 40 horas 

semanais, a única professora da comunidade. Exerce a docência desde a 

fundação da escola; o professor Mandacarú,  efetivo com 40 horas semanais,  

reside em outro município, tem 20 anos de serviço no município de Caém e 

destes, 11 anos na Comunidade de Várzea Queimada; professora Aroeira ,  

substituta, foi contratada para 20 horas, já faz dois  anos que trabalha na 

instituição e mora em outro município; Palma  tem 02 anos de contrato, 01 turno 

como auxiliar de professora e no outro turno realiza serviços na secretaria, é 

moradora da Comunidade. A escola possui quatro pessoas que realizam o 

trabalho de faxineiras e merendeiras, sendo que somente uma é da comunidade. 
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Deste quadro, participaram do grupo focal os professores, a direção e a auxiliar 

e secretaria. Lamenta-se a ausência da coordenação pedagógica, uma vez que 

o foco da discussão é o fazer pedagógico.   

As discussões e relatos dos participantes do grupo focal, como a fala do 

Professor Mandacaru (2018), no segundo Encontro do Grupo l10, quando 

enfatiza o livro didático como principal material utilizado, reafirmando o 

seguimento do que propõe a Secretaria de Educação para todas as escolas do 

município, além da análise dos planos de aula. Diante do exposto, vem reafirmar 

as narrativas dos colaboradores participantes da primeira etapa da pesquisa na 

comunidade, ou seja, a ausência dos saberes da comunidade de forma efetiva e 

constante dentro do espaço.  Estes desafios são elencados nas entrevistas 

narrativas quando, na oportunidade, os colaboradores foram convidados para 

falar do diálogo entre escola/comunidade, assunto que será abordado 

posteriormente. 

Percebe-se, nos relatos dos que não são residentes na comunidade, um 

conhecimento muito superficial da história e da cultura do local. Esses dados 

foram detectados na observação participante no primeiro encontro do grupo 

focal: Minhas Memórias/Quilombos do Brasil/A tradição oral e os saberes 

populares de Várzea Queimada11. A fala dos participantes, mesmo os 

moradores da comunidade, deixa subentendido que não há um trabalho 

articulado no sentido de que, sendo uma escola quilombola, com alunos 

quilombolas, a educação seja pensada a partir deles e com eles, considerando 

suas especificidades e o que lhes caracteriza como uma comunidade 

quilombola, sendo necessário refletir sobre o que coloca Munanga, ao falar da 

identidade de uma escola quilombola. 

 A elaboração de uma identidade empresta seus materiais da 
história, da geografia, da biologia, das estruturas de produção e 
reprodução, da memória coletiva e dos fantasmas pessoais, dos 
aparelhos do poder, das revelações religiosas e das categorias 
culturais (MUNANGA, 2003, p. 3).    

                                                           
10

 Ver Apêndice D cuja temática foi: A minha práxis e os saberes da comunidade na perspectiva 
de uma Educação Quilombola

  

11
 Ver Apêndice C. 



 

124 
 

Ao aprofundar, portanto, a história e as características da escola e da  

comunidade de Várzea Queimada, dentro do espaço escolar, abre-se a 

possibilidade para que os próprios alunos, outros alunos, professores e a própria 

direção da escola, além de conhecer, possam valorizar o espaço no qual se 

inserem, o que contribuirá, ao mesmo tempo, para a desconstrução do 

preconceito, para a elaboração dos documentos que nortearão o trabalho 

pedagógico, como o Projeto Político Pedagógico, o próprio calendário escolar e 

o Regimento interno, que vão permitir uma ação pedagógica própria, com o rosto 

da comunidade a partir da realidade local.  

5.2 EDUCAÇÃO QUILOMBOLA: OS PROFESSORES E A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 
 
 
Se o que caracteriza a comunidade são os aspectos históricos, culturais e as 

relações raciais, penso que a escola como mediadora do conhecimento formal e 

informal deva estar atenta a estes aspectos, para não correr o risco de priorizar 

práticas e discursos que valorizam uma cultura em detrimento da outra, 

reforçando a ideia de superioridade da cultura hegemônica, cujos valores 

passam a ser concebidos como norma social legítima a ser seguida por todos os 

grupos humanos (FERREIRA, 2015).    

Apesar da Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos ser reconhecida 

formalmente como quilombola, percebe-se na prática, nos aspectos 

pedagógicos, o distanciamento daquilo o que é uma educação escolar 

quilombola, contrariando o que diz as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Quilombola na Educação Básica (BRASIL, 2012). A construção da 

proposta deve ser a partir de valores das comunidades quilombolas.  

Considera-se que a escola quase não realiza ações voltadas para a valorização 

dos saberes e fazeres da comunidade e quando as realiza acontecem em 

momentos comemorativos. Ressalta-se que falta mais organização da 

comunidade escolar e não da comunidade, pois esta é organizada e preserva 

seus costumes, tradição e cultura. Portanto, é necessária a socialização e o 

conhecimento dos saberes e fazeres da comunidade, que perpassam pela 

tradição oral, escuta dos mais velhos e vivências na escola. 
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Não se pode pensar no papel da escola como intermediadora no processo de 

identidade da comunidade sem pensar no importante papel dos professores 

nessa instituição. O professor assume um importante papel político no processo 

de busca e reconhecimento de uma identidade coletiva. Esta depende da 

identidade assumida pelo professor que está imbricada pela sua bagagem 

histórica, social, racial, econômica e educativa. 

Observando o quadro administrativo, pedagógico e docente da escola, nota-se 

que dos seis profissionais, quatro não são da comunidade, não se consideram 

negros, e apenas uma professora efetiva é da comunidade, e mais uma auxiliar 

que está contratada temporariamente. Do total, são cinco mulheres e um 

homem, e somente as duas da comunidade possuem os traços da africanidade 

e se consideram negras. Deste rol de professores, apenas as duas da 

comunidade se identificam como quilombolas, sendo as duas mulheres.  A 

seguir, os relatos das duas, com o intuito de observar o processo de construção 

da identidade das mesmas. 

A professora Jurema é considerada negra, quilombola, nasceu, cresceu, casou-

se e teve seus filhos na comunidade. Mora na comunidade até hoje, assim como 

a funcionária Palma. 

É importante aqui registrar o depoimento da professora Jurema: 

Enquanto professora acho que deve ser ensinada a história da 

comunidade   para os alunos saber como foi o passado, se trata de 

pessoas que moram em um quilombo, porque eu sei desses costumes 

dessas tradições que já existiram aqui e que hoje já não estão mais. E 

os meninos que são da comunidade eles não sabem, precisam saber 
(PROFESSORA JUREMA 2018) 

A auxiliar de professor, Palma, é jovem, negra, estudante de Pedagogia, líder do 

grupo jovem e membro do MPA.  Em uma questão posta para debate: “O que é 

mesmo quilombo?”, ela coloca: 

É resistência é ter a cultura viva na veia, é viver, aceitar, é trazer a 

história de muitas pessoas que lutaram, é festejar a vida. Aqui em 

Várzea Queimada são os esforços dos nossos bisavós e é trazer na 

essência a resistência, são pessoas que lutam pelo bem comum 

(PALMA, 2018) 

No depoimento da jovem Palma, nota-se como ela se sente à vontade para falar 

com prazer do quilombo de Várzea Queimada, além do orgulho e a reafirmação 
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identitária. Ambas vozes aqui citadas, de Jurema e Palma, reafirmam o que 

dizem Munanga e Gomes (2006), o quilombo é a reunião fraterna com laços de 

solidariedade, liberdade e dignidade, por isso tornaram-se símbolos de 

resistência, e como menciona Nascimento(2009), lugar de pessoas que   devem 

lutar por melhores condições de vida, fazendo valer a justiça social, a dignidade 

humana e a cidadania que nos antepassados foram negadas aos negros.  

É importante considerar que, mesmo no quadro docente existindo essas duas 

profissionais da comunidade com esse perfil, nota-se a dificuldade de todos 

pensarem em uma proposta pedagógica que atenda aos anseios identitários da 

comunidade Quilombola de Várzea Queimada. Parece ser um desafio para os 

professores e gestores da escola Domingos Pereira do Santos, pois o que se 

observa é a dificuldade de compreensão dos conceitos que envolvem o que é 

ser quilombola, o que é uma escola quilombola, a importância da afirmação da 

cultura, ou qual é essa cultura e identidade da comunidade, a valorização da 

cultura afrodescendente, o desconhecimento de leis que sustentam e legitimam 

a educação escolar quilombola. 

No terceiro encontro do grupo focal: Documentos da escola contemplam os 

saberes da comunidade? Caminhos para elaboração do PPP12, onde na 

discussão da questão: O que sabem em relação à Lei 10639/03, observa-se um 

conhecimento bem insuficiente por se tratar de uma lei com quinze anos que 

vigora, no entanto, o grupo coloca que sabe de forma superficial, mencionando 

da lei apenas o Feriado do Dia da Consciência Negra, que é instituído na citada 

lei. E Várzea Queimada é o único povoado do município de Caém que tem esse 

feriado graças à iniciativa da comunidade que cobrou da Secretaria de Educação 

que fosse feriado no quilombo neste dia.  

 

Considera-se que a comunidade de Várzea Queimada no sentido de preservar a 

sua identidade, sua cultura e sua história está bem organizada e faz tudo isso 

muito bem, enquanto a escola inserida dentro desse mesmo espaço, que 

preserva seus laços identitários, não consegue na sua ação pedagógica seguir o 

exemplo da comunidade. O que é confirmado na fala da professora Malva: 

                                                           
12

 Ver em Apêndice E. 
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                  A religiosidade os saberes da comunidade são inseridos no contexto 

escolar apenas em datas comemorativas, apesar da gente conhecer a 

realidade dos alunos só trazemos esses saberes nesses momentos.As 

atividades são  estabelecidas pela coordenação geral pedagógica do 

município.( MALVA  2018) 

 

O pedagógico da escola é estabelecido pela coordenação geral do município, 

daí mesmo a gestão e os docentes conhecendo a realidade, o que nas 

observações podemos considerar que, quem não mora na comunidade conhece 

de forma muito superficial a localidade ,  e quem reside na comunidade mesmo 

sendo conhecedor na sua totalidade , não consegue inserir dentro da ação 

pedagógica os fazeres e saberes da comunidade por também seguir as 

orientações da coordenação pedagógica do município e está preso ao conteúdo 

do livro didático .  

 

Em relação ao feriado de 21 de novembro, que é uma conquista da comunidade, 

é importante considerar que a escola neste ano (2018) ficou fechada e as 

atividades que aconteceram na comunidade foram todas de iniciativa da própria 

comunidade, inclusive com participação de alguns alunos que acompanharam 

seus pais. O que podemos observar é que mesmo em algumas datas 

comemorativas, consideradas tão importantes para a comunidade, a escola não 

celebra. 

 

Silva (2016) coloca que um dos pontos centrais das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (DCNEEQ) é a participação da 

comunidade no processo educativo, para que assim a educação ofertada atenda 

às demandas e especificidades locais (CNE, 2012). No presente estudo, há uma 

fraca integração, que se dá nos raros eventos comemorativos, nos quais deveria 

ter uma presença maior das famílias e a participação de membros da 

comunidade em apresentações culturais realizadas pela escola.  Porém, a 

comunidade não ocupa o espaço que deveria na escola e não participa da 

construção (teoricamente democrática) o que certamente contribuiria. É 

importante salientar que essa não participação se dá também por falta de 

convite porque na comunidade percebe-se pessoas interessadas em contribuir.   
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Por esta razão, não são inseridos no processo educativo suas histórias, seus 

modos de aprender e ensinar, seus saberes, elementos que obrigatoriamente 

deveriam estar presentes de forma central na construção da EEQ (CNE, 2012). 

Para Libâneo (2004, p. 139), por meio da participação, “[...] a escola deixa de ser 

uma redoma, um lugar fechado e separado da realidade, para conquistar o 

status de uma comunidade educativa que interage com a sociedade civil”. 

Para acontecer essa integração de escola /comunidade que possibilitará a 

inserção dos saberes e fazeres dentro da escola de forma contínua, faz-se 

necessária à formação docente uma lacuna observada nos encontros e até 

mencionada pelos próprios participantes. A formação poderá desencadear um 

processo de apropriação de saberes importantes para a escola e a comunidade, 

a ponto de modificar a relação tanto dos professores, quanto dos estudantes e 

da comunidade em relação à denominação “escola quilombola” e o 

reconhecimento das identidades locais. É importante considerar que a escola 

quilombola de  Várzea Queimada  está inserida no campo o que se faz 

necessário  uma formação que contemple também as políticas que se referem a 

Educação do Campo, que  surge como ganho histórico de grande mobilização 

de movimentos sociais contra a situação de exclusão ou desigualdades no 

atendimento as demandas dos povos que vivem no campo.  

É importante destacar  o grau de comprometimento de todos os professores e 

gestora  em tornar realidade  a prática educativa de uma escola multicultural, 

como também é evidente  a preocupação da comunidade em contribuir no 

processo educativo,   do mesmo modo que é também preocupante, pois, o 

desconhecimento considerável da equipe escolar no que diz respeito aos 

aspectos fundamentais de uma educação para as relações etnicorraciais pode 

fazer do professor um mediador inconsciente dos estereótipos, se for formado 

com uma visão acrítica, pautada nas formas de ação pedagógica que privilegie 

uma cultura sobre a outra, firmando a relação de poder, citada por Hall (2013)  . 

Porém, a preocupação aqui elencada pode sim ser superada quando esses 

pares se propõem a aprofundar seus estudos e conhecimentos acerca de uma 

educação escolar quilombola para povos que vivem no campo.    
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5.3 OS SABERES E FAZERES DOS ALUNOS QUILOMBOLAS 
CONTEXTUALIZADOS NA SALA DE AULA 
 
 
Os alunos são na sua maioria da comunidade Quilombola de Várzea Queimada, 

poucos vêm das comunidades vizinhas, os que não são da comunidade ou que 

residem no quilombo porém moram longe da escola chegam à unidade escolar 

de ônibus ou de outros carros menores. Os discentes não foram entrevistados, 

somente observados, portanto, as considerações aqui elencadas são frutos da 

observação participante, das entrevistas narrativas com moradores da 

comunidade e, principalmente, com os encontros do grupo focal. 

 

Nas entrevistas narrativas, o líder da comunidade e membro do MPA (JOSÉ 

2018), disse que seus filhos já estudaram na escola e, atualmente, adotou uma 

sobrinha que estuda nesta mesma escola. Ao ser convidado para falar sobre: “A 

escola considera e valoriza a cultura local?”, o mesmo discorre:  

 
Não, eu entendo que não, porque ela não ensina os saberes da 

comunidade  A escola ensina o que já vem pronto pensado pela elite , o 

que nós chamamos de escola convencional, Esperamos que um dia essa 

escola, possa ter um ensino contextualizado um ensino que preserva a 

sua cultura , a sua identidade  os saberes populares .Eu cheguei a 

conclusão que eles não ensinam porque os meninos daqui não 

comentam sobre a sua identidade a sua cultura , esses meninos não 

desenvolvem, para esses meninos se desenvolver eles precisam ser 

incentivados .A escola não é tudo mais seria uma porta  do 

conhecimento para ajudar desenvolver isso, para formalizar isso 

enquanto doutrina , mais uma doutrina revolucionária que venha fazer 

agente descobrir o que ainda não descobriu .A história é ampla fio, 

acho que ainda agente nunca descobriu nem um terço da história de 

Várzea Queimada , já são 130 anos mais ainda não descobrimos tudo. 

(JOSÉ 2018) 
 
 

Os relatos de José de Jesus vêm reafirmar a ausência dos saberes da 

comunidade dentro da escola e o grau de importância que ele deixa claro da 

inserção desses saberes no espaço escolar . Essa constatação é baseada no 

que ele observa dos filhos que já estudaram na escola e na enteada, que ainda 

estuda,  na convivência com os demais alunos. O senhor Joaquim relata que já 

foi convidado uma vez para ir à escola e quando perguntamos se a escola 

valoriza o que vem da comunidade, ele diz que o “ensino é muito diferente”. 
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Quando o senhor Joaquim diz “ensino diferente” refere-se aos conteúdos e 

métodos atuais, os quais considera muito distantes do que é a realidade local. 

 

A professora (JUREMA, 2018) contribui neste aspecto quando é questionada se 

a escola considera e valoriza a cultura local e diz:  Vez em quando no dia 20 de 

novembro dia da Consciência Negra na semana faz uma sequência didática 

para trabalhar sobre a consciência negra mais não é direto, uma vez no ano 

depois não dar continuidade. 

 

Os relatos revelam também a esperança que é depositada na escola como um 

elemento importante para garantir os saberes e fazeres dentro do contexto 

escolar para eles e para a família. O interessante é que a comunidade 

demonstra interesse em contribuir, porém a escola se mostra impotente para 

garantir ao alunado. 

 No grupo focal terceiro encontro13, ao trazer a discussão se os alunos 

manifestam os saberes dentro da escola relataram que sim, principalmente as 

festividades religiosas da cultura afro, como o candomblé e outras. Falam da 

roça, do que plantam, colhem, demonstram tudo isso de forma orgulha, pois não 

sentem vergonha de falar, como também falam dos movimentos que os pais 

participam na comunidade, principalmente o MPA. Pelo que eles relatam, se 

autoreconhecem e valorizam as raízes quilombolas, porém, a escola não tem 

possibilitado isso, e sim a organização da comunidade. A Figura 8 mostra a 

comemoração no Dia da Consciência Negra realizada pela comunidade com a 

participação das crianças na escola. 
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 Ver Apêndice E. 
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Figura 10 - Participação dos alunos da Escola nas comemorações do Dia da Consciência Negra 
na comunidade 

 

Fonte: Arquivo pessoal, novembro, 2018. 

 

O que demonstra que os alunos dentro da comunidade se reconhecem como 

quilombolas, acompanham seus pais nas atividades diárias, ficando a escola 

encarregada de fazer a sua parte, contextualizando os saberes e os valores da 

comunidade do alunado com a práxis pedagógica. Moura (2004) enfatiza o que 

acontece na realidade de Várzea Queimada, quando ele coloca a diferença que 

se deve destacar entre a transmissão do saber nas comunidades negras rurais e 

nas escolas. É que nas comunidade isso é fruto da socialização, e na escola o 

saber nem sempre está referenciado na experiência do aluno e acontece de 

forma  descontextualizada, contrariando o que ressalta as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Quilombola na Educação Básica e no Sistema 

Educacional da Bahia:  que as escolas quilombolas e as escolas que atendem 

estudantes oriundos dos territórios quilombolas considerem as práticas 

socioculturais, políticas e econômicas das comunidades quilombolas. 

 

Se a escola possui o papel de intermediadora dos valores históricos culturais, 

portanto, deve investir na importância de construir conhecimentos relativos à 

elaboração do conceito de quilombola e à afirmação da identidade, seja ela qual 

for. Para tanto, é preciso considerar o que ressalta Munanga (1986), quando diz 

que é através da educação - a herança social de um povo – que as gerações 

futuras são inscritas na história. Portanto se faz necessário em uma comunidade 

onde os valores e saberes de um povo estão na tradição oral, trazê-la para 
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dentro dos espaços escolares não só na prática pedagógica mas também nos 

documentos que norteiam essa prática. 

 
5.4 DO ABSTRATO PARA O CONCRETO: PROJETO POLÍTICO- 
PEDAGÓGICO (PPP) E A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 
 
 
O Projeto Político - Pedagógico (PPP) é um documento que não se reduz 

apenas à dimensão pedagógica, tampouco aos planos e projetos de trabalhos 

dos/as professores/as. O projeto pedagógico determina no geral quais os 

grandes objetivos da escola, que competências e habilidades ela deve 

desenvolver no alunado e como pretende fazer isso. É através do PPP que a 

escola articula a maneira como os conteúdos serão ensinados, levando em 

consideração a realidade social, cultural e econômica do local onde está 

inserida. Desse modo, o projeto deve servir para atender às especificidades de 

cada escola  

Ao ter os primeiros contatos com a gestora responsável pelo campo de pesquisa 

na Escola Domingos Pereira dos Santos, fomos informados que a escola não 

possui ainda o PPP, porém, percebe-se o conhecimento da importância do 

documento, motivação para elaborar e percepção por parte dos participantes 

que a pesquisa tem possibilitado, através das discussões, estudos e materiais 

que estão sendo construídos mecanismos para no futuro elaborar um Projeto 

Político Pedagógico. A ausência do PPP dificulta o trabalho, porque eles não 

têm um documento  multicultural com a interface da cultura local para nortear as 

atividades pedagógicas, como enfatiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Escolar Quilombola, que preconizam que o PPP a ser construído ou 

reformulado, deve ser aquele em que os estudantes quilombolas e demais 

estudantes presentes nas escolas da Educação Escolar Quilombola possam 

estudar a respeito dessa realidade, de forma aprofundada, ética e 

contextualizada . (BRASIL, 2012a, p. 26).  

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

Esse processo requer um trabalho realizado de forma autônoma e coletiva, com 

o envolvimento de toda a comunidade escolar, isto é, em parceria com 

professores/as, gestores/as, técnicos/as, funcionários/as da escola, 

representação estudantil, representação da família e da comunidade local.  Não 

se concebe uma escola sem autonomia para estabelecer o seu projeto, bem 

como para executá-lo (GADOTTI, 2001) 

No terceiro encontro do grupo focal14, percebe-se nos pronunciamentos que o 

PPP é fundamental para um trabalho mais eficaz e que pode responder os 

anseios de uma escola quilombola, como relata o professor: “A Escola Domingos 

Pereira não possui o Projeto Político Pedagógico a ausência do PPP dificulta o 

trabalho porque não temos um documento para nortear” (Mandacaru, 2018) 

A equipe gestora demostra a sua vontade de construir o documento  

Ainda não temos o PPP, porém   com seu trabalho de pesquisa 

certamente vem contribuir para possamos construir um documento com 

o rosto e a realidade da comunidade de Várzea Queimada É um sonho 

nosso construir o Projeto Político Pedagógico (MALVA, 2018) 

 

Percebe-se nas vozes dos profissionais a relevância do documento e a vontade 

de construção, porém, nota-se que para isso se faz necessário conhecimento do 

assunto e isso compete à comunidade escolar e não aos órgãos da 

administração central, quer seja o Ministério da Educação, a Secretaria 

Municipal ou Estadual de Educação, propor um modelo pronto e acabado de 

PPP para as escolas,  mas definir normas de gestão democrática, como previsto 

no art. 14 [da LDB 9394/96]116, com a participação dos profissionais da 

educação e da comunidade escolar local em instâncias colegiadas‖ (VEIGA, 

2006). Além do mais, os órgãos centrais de ensino têm a responsabilidade de 

oferecer assistência técnica, pedagógica e financeira às escolas para a 

elaboração, a execução e a avaliação de seus projetos políticos pedagógicos.  

Na elaboração do PPP se faz necessário refletir em relação a este ser um 

instrumento que garanta o cumprimento da função social da escola e a sua 

                                                           
14

 Ver Apêndice E. 
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autonomia.  A autonomia desejada é a que permite a escola escolher os seus 

rumos, decidir o seu futuro, dentro de uma unidade nacional, respeitando as leis 

e normas da educação nos seus três níveis administrativos: Federal, Estadual e 

Municipal. Para Padilha (2001), autonomia pressupõe-se pois, a alteridade, a 

participação, a liberdade de expressão o trabalho coletivo na sala e fora dela.  

Padilha afirma ainda que: 

Pensar o planejamento educacional e, em particular, o 
planejamento visando ao projeto, político pedagógico da escola 
é, essencialmente exercitar nossa capacidade de tomar decisões 
coletivamente. (PADILHA,2001.p.73) 

 

 

Um dos primeiros caminhos para a autonomia da escola e consequentemente a 

construção de uma educação menos excludente e a desconstrução desta 

homogeneização cultural e monocultural seria a construção coletiva de fato do 

PPP, envolvendo professores, funcionários, diretores, pais e/ou responsáveis, 

alunos e comunidade. Tal conduta seria por si só um passo importante na 

construção de uma escola que respeite e reconheça as diferenças e as 

pluralidades, haja vista a diversidade cultural, religiosa, de gênero, de classe e 

de etnia que estes agentes trazem em si. 

Diante do que foi exposto, pensar em uma educação multicultural é uma 

possibilidade trazida pela Lei n.º 10639/03, pois ao tornar obrigatória a Educação 

das Relações Étnico-Raciais para o Ensino e História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, busca-se o reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e 

da história dos africanos e afrobrasileiros e a garantia de seus direitos de 

cidadãos. Além de trazer em si o debate de como vem sendo construídas as 

relações entre os diversos grupos étnicos no Brasil, tanto a nível social, 

econômico, levando a questionar a suposta democracia racial, desmistificando o 

preconceito e a discriminação, possibilita também romper com a história 

homogeneizadora, monocultural e eurocentrada, quando orienta que se ensine a 

história e a cultura africana e afrodescendentes. Tudo isso deve ser garantido no 

Projeto Político pedagógico da escola. 
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5.5 MAPEANDO OS RESULTADOS: ANÁLISE DOS DADOS 

Para analisar os dados da presente pesquisa faz-se opção pela análise de 

conteúdo, pois ela perfaz um conjunto de instrumentos metodológicos, que se 

encontra em construção e constante aperfeiçoamento, e que se aplica a 

discursos diversificados. Trata-se de um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, visando a obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens (BARDIN, 2011). Para a mesma autora, 

trata-se de “analisar mensagens”, fazer uma dupla leitura, de inferir o sentido do 

que foi dito e do “não-dito”. 

Para Monte Alto (2012), o interesse maior desse instrumento investigativo, que é 

a Análise de Conteúdo, reside no fato de “obrigar à observação”, à escuta atenta 

entre o estímulo mensagem (palavra indutora, do entrevistador) e a reação 

interpretativa do entrevistado. 

Foi através das palavras ditas e as não ditas, através da escuta e observação 

atenta, que foi possível conhecer os saberes e fazeres presentes na memória, 

na tradição oral da comunidade Quilombola de Várzea Queimada no Município 

de Caém. Ao penetrar nesta comunidade, os quilombolas presentearam com sua 

sabedoria construída e constituída pela ancestralidade. Esta por sua vez se 

manifesta através da oralidade, que transmite conhecimentos adquiridos pela 

experiência vivida e são reeditados do ato da fala em que ocorre a magia da 

palavra. A palavra que possibilitou o que Carvalho (2008) coloca: compreender o 

caminho e a relevância de trabalhar a identidade, o pertencimento, envolvendo a 

oralidade do povo quilombola e os saberes populares deste povo. 

Após a visita e identificação dos colaboradores, o passo posterior foram as 

narrativas orais. Iniciamos pela história local, pois é imprescindível a valorização 

e redescoberta da própria história, da história de sua comunidade, uma vez que 

os conteúdos veiculados nos espaços escolares expressam a história geral e a 

história nacional; apresentam os grandes heróis da nação com seus feitos 

grandiosos. Os acontecimentos mais próximos ao estudante precisam também 

ser apresentados, discutidos e valorizados para uma melhor compreensão da 

sociedade em que ele vive (SILVA, 2015) 
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A história de Várzea Queimada é contada a partir da chegada de um casal. 

Segundo os colaboradores, não se sabe se negros fugitivos ou alforriados. 

Seguem as vozes dos colaboradores. José de Jesus:  

Então pela história que se conta de Várzea Queimada, /é que em 1885, 

os meus bisavós chegaram aqui Inês e Domingos, eles vieram fugidos 

das senzalas onde tinha uma fazenda em Tanquinho de Feira chamada 

Morro Redondo e lá eles eram escravos. E aí até então eles 

conseguiram fugir, e nessa data eles chegam aqui e daí eles começaram 

a construir a família. No ano de 1922 eles contam que tiveram que sair, 

não tinha como se manter e saíram em busca de alimentação, mas no 

ano seguinte eles retornaram novamente e estão até hoje. A família 

cresceu, logo em seguida chegou mais duas famílias, essas aí foram 

oriundas das senzalas de Jacobina, nessa época não sei se era 

Jacobina, não sei ainda não perguntei as pessoas, mais veio dessa 

região e aí essas três famílias se misturou e cresceu com essas três 

famílias. (JOSÉ, 2018) 

 

O colaborador deixa claro que seu depoimento é baseado na história oral 

contada por pessoas da comunidade, sendo que na época do reconhecimento 

da comunidade, o mesmo foi até a cidade de Tanquinho de Feira-Bahia e de fato 

as informações passadas se confirmavam e a fazenda existia. A professora 

Leonídia também relata sobre a chegada dos seus avós e nos seus relatos ela 

deixa claro que conviveu ainda criança com sua avó paterna, a senhora Inês. Ela 

conta o seguinte: 

Já minha vó, ela contava que veio de Tanquinho de Feira, ela morava 

em uma Fazenda   que a mãe dela era escrava, a mãe dela faleceu e ela 

continuou morando lá, como ela tinha três meses de nascida como ela 

era filha da escrava, a dona da fazenda ficou com ela. Na fazenda. Meu 

avô era escravo também que trabalhava lá na fazenda, casou com ela e 

de lá vieram pra Gavião e de lá para Várzea Queimada. Eles foram os 

primeiros moradores daqui Domingos e Inês (LEONÍDIA. 2018). 

 

Para José de Jesus e a professora Leonídia, o Senhor Domingos e a Senhora 

Inês eram escravos, uma vez que faziam trabalhos para os donos da fazenda, e 

a anciã Inês era filha de escravos, porém fica a dúvida se em Várzea Queimada 

chegaram fugitivos ou não. É interessante salientar que a data mencionada por 

José de Jesus, 1885, é próxima ao ano em que a Princesa Izabel assina a Lei 

Áurea, a lei da “abolição sem libertação”, em 1888. Para a professora Leonídia, 

a sua avó era escravizada, uma vez que ela contava para os netos que cuidava 

dos porcos, realizava várias atividades, inclusive fazia diversos pratos que, 
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segundo a Senhora Inês, aprendeu na fazenda (LEONÍDIA, 2018), portanto, são 

serviços de quem era escravo, acrescenta a professora. 

 

Seu Joaquim é um dos filhos de Inês e Domingos. Dos filhos do casal, existem 

dois, ele e a Senhora Alice, que por suas condições de saúde não foi possível 

participar das narrativas orais. Seu Joaquim coloca o seguinte sobre as origens 

de Várzea Queimada:  

Tinha um ricão lá que se chamava doutor João Barbosa meu pai ficava 

na fazenda dele trabalhando, meu pai se chamava Domingos Pereira 

dos Santos. Minha mãe Inês, quem criou foi a mulher deste homem uma 

rincona que se chamava Francisca. Ela tinha seis fazendas eu digo que 

minha mãe era escrava lá, porque ela tinha seis escravos. A mãe de 

mãe morreu e ela criou mãe como fia, a mãe dela minha avó se 

chamava Joana. Meu pai rapaz solteiro deu com essa moça. A dona da 

fazenda diz: e você Domingo quer casar mesmo com Inês? 

_Quero Dona Chiquinha. 

Então vou levar na Feira de Santana. Levou para Feira e fez o 

casamento. (JOAQUIM 2018) 

 

Os relatos do senhor Joaquim trazem elementos também importantes que 

indicam as origens daqueles que, para eles, começaram a povoação de Várzea 

Queimada. Seu Joaquim no relato acredita que a mãe era escrava em outros 

momentos expressa incerteza e quanto ao pai, ele não diz que era escravo e sim 

que trabalhava para os senhores. Considera-se que ser escravo para o senhor 

Joaquim é diferente do ser escravo para José de Jesus e Leonídia, que afirmam 

que são escravos pelo fato de trabalharem para alguém e vim embora sem 

trazer absolutamente nada.  

 

Em relação ao nome Várzea Queimada, José de Jesus relata: 

 
 
O nome Várzea Queimada os mais velhos   falam que aqui embaixo 

(aponta com o dedo) tinha uma lagoa e era aonde eles colocavam a 

criação deles para comer, nessa lagoa, e nessa época passa uma 

pessoa e por malvadeza coloca fogo nesta lagoa. E a lagoa queimou 

todinha daí disseram o nome desse lugar vai se chamar Várzea 

Queimada e até hoje. Possa ser que as gerações que vim possam querer 

mudar, mais até hoje se chama Várzea Queimada. A lagoa ainda existe, 

usada pelo povo da comunidade onde tem os tanques. (JOSÉ 2018) 

 

Presume-se, com base na memória social, que a origem da comunidade está 

ligada à chegada do casal Inês e Domingos. A partir deles se constitui o 

quilombo de Várzea Queimada de um povo que sempre viveu da agricultura, da 
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terra, tira seu sustento, preserva costumes e tradições como: mutirões, o samba 

de roda, o candomblé, a prática das benzedeiras, os remédios caseiros ,  as 

comidas, as construções, a linguagem, os mitos,  as lendas, as vestimentas, as 

brincadeiras  e outros elementos que se perderam no tempo,  como a prática 

das parteiras, os reisados, as brincadeiras infantis, contação de histórias pelos 

mais  velhos. Tudo isso são elementos vivos de um quilombo, alguns 

preservados, outros nas lembranças apenas. Esses elementos contribuem para 

os aspectos norteadores: identidade, autoafirmação, auto reconhecimento e 

empoderamento. 

 

O quilombo de Várzea Queimada começa a buscar uma nova organização 

interna que pudesse melhor definir a sua identidade, autoafirmação e 

autoreconhecimento, com a chegada do Padre Luis Tonetto, na Paróquia do 

município de Caém, como relata José de Jesus:  

 

Aqui quem incentivou para iniciar o processo de auto definição como 

quilombo foi o Padre Luís Tonetto. Veio o Sander advogado da CPT, a 

Cidinha contribuindo para formação, para auto definição do povo. 

Depois o MPA criado também por incentivo do padre Luís, entra em 

cena para o processo de certificação.  A comunidade foi certificada em 

20 de agosto de 2014 data em que saiu no diário oficial, fizemos a festa 

um mês depois 20 de setembro. (JOSÉ, 2018) 

 

Foi um processo de mudanças de desconstrução de mentalidades e práticas 

muitas vezes racistas e preconceituosas, papel de ações afirmativas, como é a 

lei 10 639/03 (BRASIL 2003), que em Várzea Queimada, na escola, os reflexos 

da sua implementação são muitos pouco, porém, na comunidade, são bem 

visíveis. Todo esse processo incentivado pelo religioso proporcionou às pessoas 

se reconhecerem, como diz José:  

 

Muitas pessoas tinham preconceito, para as pessoas se aceitarem como 

negro era muito difícil, porque para as pessoas se alguém é negro tinha 

que ser escravizado. Até hoje em algumas comunidades, ainda há 

resistência porque negro é escravo e eu não sou escravo, muitos 

pensam assim. (JOSÉ, 2018) 

 

Essa mentalidade preconceituosa, racista e pessimista em relação ao negro, aos 

poucos está sendo desconstruída e as pessoas começam a entender o que é 
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ser quilombola. E o senhor José, ao ser convidado a falar do que é ser 

quilombola, prontamente diz:  

Ser quilombola é um sujeito de direitos, mais um sujeito que preserva 

sua identidade sua identidade cultural, sua identidade social, sua 

identidade econômica, religiosa, é mais também ser quilombola é ser 

um sujeito de luta um sujeito é ... como posso dizer? um sujeito que 

resiste, que resiste, que resiste, para sua sobrevivência do seu 

território. É tanto que o quilombola que não tem a capacidade de 

resistir ele não sobrevive muito tempo. Ser quilombola é um sujeito de 

resistência, que preserva e cultiva a seus antepassados. (JOSÉ, 2018) 
  

As definições supracitadas elencadas por José de Jesus resume o que alguns 

teóricos aqui citados conceituam, a saber: “espaço de resistência” (FUNDAÇÃO 

PALMARES, 2018); “organização de uma sociedade livre” (MUNANGA & 

GOMES, 2006); “lugar de pessoas que lutam por melhores condições de vida” 

(NASCIMENTO, 2009); “uma força social relevante” (ARRUTI, 2005.  Pelos 

relatos de José de Jesus, é possível acrescentar mais uma definição: 

“resistência e autonomia”.  

 

As definições aqui colocadas pelo senhor José de Jesus(2018) e as suas demais 

contribuições, bem como as narrativas da professora Leonídia, provam o avanço 

da comunidade quilombola de Várzea Queimada no que diz respeito à 

organização, autoaceitação, autodefinição e reconhecimento, como 

remanescentes. Isso após o acesso às informações, à formação de líderes, 

através dos movimentos sociais, principalmente do MPA, o associativismo, 

instituições religiosas, principalmente a Igreja Católica, através do líder religioso 

Padre Luís Tonetto e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), da diocese de 

Bonfim. 

 

As narrativas orais, as observações na comunidade e na escola, o grupo focal 

mostram como os quilombolas educam e se educam, como constroem sua 

história, como enfatiza Delgado (2006). Os sujeitos construtores da história são 

líderes comunitários, trabalhadores, jovens, mulheres, pessoas com profissões 

variadas; são líderes e militantes de movimentos étnicos, educadores. 

 

 É importante ressaltar que alguns ainda permanecem parados e ainda não 

deixaram ser contagiados pela luta aos direitos, resistência, a busca do bem 
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comum. Isso é perceptível nas moradias onde aqueles que não acreditaram na 

luta do MPA não receberam a moradia camponesa. Percebe-se ainda a 

dependência destas pessoas do poder público local. Essas pessoas não se 

envolvem na associação, no MPA, no grupo de jovens, nas organizações da 

comunidade. 

 

Segundo os moradores, só após o reconhecimento da comunidade como 

quilombola, as suas qualidades de vida melhoraram consideravelmente. A 

estrutura melhorou, muitos têm em sua casa nova:  água encanada, energia, 

seus móveis e eletrodomésticos, internet e na comunidade o centro cultural, 

casa de farinha equipada, uma escola bem estruturada e principalmente 

preservação das manifestações ligadas ao catolicismo e a religião afro, o 

candomblé.  

   

Os quilombolas de Várzea Queimada apontam outros benefícios que precisam 

chegar à comunidade, tais como: iluminação pública, saneamento básico, posto 

de saúde com qualidade no atendimento, fonte de geração de rendas, melhoria 

das estradas, e que a pedagogia da escola possa inserir seu histórico, a cultura, 

a geografia, os saberes e fazeres da comunidade dentro do espaço escolar, 

como relata de José de Jesus:  

A Escola da comunidade precisa ensinar sua história, como foi a vida 

dos nossos antepassados, o que eles faziam, como era a forma de vida 

deles. E como é hoje. Primeiro estudar os seus antepassados que não 

era uma vida fácil, para depois estudar como é hoje. Devemos partir da 

nossa realidade para depois ver outras realidades. O que meus 

antepassados fizeram para eu poder esta aqui hoje nesse contexto? 

Porque se diz assim uma comunidade que não tem história ela é morta, 

ela não vive, não busca saber da sua diversidade e não tem história, e 

se tem história precisa saber, e como saber? estudando, como você 

conhece? estudando pesquisando. E aí indo buscar informações aos 

anciãos da comunidade que ainda tem ainda, e temos que aproveitar e 

muito deles que ainda estão vivos. Porque se não vamos ficar vendo as 

coisas de São Paulo do Rio de Janeiro, não digo que não preciso saber 

mais primeiro tenho que saber da minha história. Como foi que a 

história se deu (JOSÉ 2018) 

 

A escola sempre foi valorizada pela comunidade e a sua institucionalização foi 

resultado de reivindicação das pessoas mais velhas, feitas ao poder público 

municipal. Com a nova conformação social, as lideranças da comunidade lutam 

por uma escola que venha atender às suas especificidades quilombolas, 
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principalmente no que diz respeito à prática pedagógica que deve ser 

contextualizada com o que identifica a comunidade. Porém, percebe-se que no 

grupo focal e na observação participante os resultados mostram uma pedagogia 

pensada pela Secretaria de Educação do município para todas as escolas que 

têm realidades diferentes. Contudo, nota-se o que ressalta Santana (2005) a 

distância entre a escola e o espaço quilombola, portanto uma escola racista e 

por isso excludente pois há um distanciamento entre os saberes escolares e os 

saberes quilombolas e ambos  são importantes e devem ser contextualizados;   

(CASTILHO 2008) reforça ao dizer que  a práxis pedagógica contextualizada de 

uma escola que adota a educação escolar quilombola contribui no fortalecimento 

da identidade e (HALL,2006) colabora com a discussão quando relata que esses 

saberes, fazeres e costumes da comunidade   integram laços identitários. 

 

Observa-se no material utilizado que o principal recurso é o livro didático. Nas 

paredes da escola, nos cartazes expostos, nas discussões, em algumas aulas, 

nos momentos que estive na escola, inclusive na Semana da Consciência 

Negra, a ausência dos elementos que identificam a comunidade é evidente. Mas 

nas discussões e debates dos encontros do grupo focal, nota-se a vontade, o 

comprometimento do corpo docente e da diretora da escola. Porém, não basta 

vontade, é preciso também formação da equipe gestora e docente para fazer da 

Escola Domingos Pereira dos Santos um espaço importante para o 

reconhecimento e preservação da identidade do povo, por ser a educação uma 

herança social, como ressalta Munanga (1986).  

 

Para tanto, é possível sim juntar a vontade da equipe com a disponibilidade para 

discutir novas práticas pedagógicas, que é o que propõe a lei 10 639/03 

(BRASIL 2003), ressignificar a práxis que, como já ressaltamos, é preciso 

formação e também atuação da coordenação pedagógica da escola. Digo 

atuação porque durante o tempo que estive no espaço escolar, a coordenação 

não esteve presente. Segundo a direção, encontrava-se afastada e neste 

período não houve substituição. Só podemos lamentar a ausência da 

coordenação em um momento em que a principal discussão gira em torno da 

alma da escola, o pedagógico. 
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A própria equipe afirma que as discussões, os temas debatidos no grupo, as 

pessoas da comunidade convidadas no quarto encontro do grupo focal15 e o 

documentário da comunidade que através da pesquisa os profissionais tiveram 

acesso, segundo eles são elementos que já contribuem para a formação o que 

não são suficientes. Porém, são caminhos para dar os primeiros passos já 

definidos pela equipe: um material didático contendo os elementos que 

identificam a comunidade nos aspectos: históricos, culturais, geográficos, 

ambientais, econômicos, construídos coletivamente durante o processo da 

pesquisa, que é o produto desse trabalho. Pensa-se que tudo isso proporcionará 

subsídios para que futuramente uma equipe técnica da Secretaria de Educação 

possa auxiliar a equipe escolar a construir o PPP da escola com o perfil da 

comunidade, como reafirma Castilho (2011), que diz que a escola cumpre seu 

papel quando se torna intermediadora do conhecimento da comunidade. 

 

 

 

5.5.1 A Vez e a Voz dos Quilombolas: o Fazer Pedagógico e os Saberes e 
Fazeres da Comunidade 

 

 Os quilombolas de Várzea Queimada no município de Caém – Bahia trazem 

consigo um arcabouço histórico de lutas, resistência e de conquistas que, 

quando são tratados na Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos, é de 

forma superficial em algumas datas comemorativas. Uma comunidade em que 

as conquistas conseguidas são frutos da luta e organização, inclusive conseguir 

a escola se manter dentro da comunidade, uma vez que muitas no município 

foram fechadas por causa do processo de nucleação. Em Várzea Queimada, a 

escola funcionando é fruto dessa luta.  

Dentro do espaço escolar  não se vê minimamente as orientações das Diretrizes 

Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais, que apontam para o 

estudo das comunidades quilombolas como um dos elementos da resistência 

negra ao regime escravista, assim como não se tem expressado ou atualizado o 

                                                           
15

 Ver Apêndice F. 
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sentido da educação escolar quilombola, orientado pelas Diretrizes Nacionais da 

Educação Escolar Quilombola, as quais foram construídas a partir da demanda 

dos/das quilombolas, e apontam para compreensão de uma educação que se 

quer nas comunidades quilombolas. 

Uma educação dentro de um espaço quilombola precisa dar vez e trazer a voz 

dos quilombolas para a escola, como relata Silva (2013). A educação quilombola 

é compreendida como um processo amplo, que inclui família, a convivência com 

os outros, as relações de trabalho e com o sagrado e as vivências nas escolas, 

nos movimentos sociais e em outras organizações da comunidade. Sem esses 

parceiros, família, comunidade, movimentos sociais, não é possível trazer a 

modalidade educação escolar quilombola para a escola.   

Ressalta-se que a educação como direito humano precisa estar atenta à 

diversidade dos sujeitos a quem se destina, caso contrário, o direito pleno passa 

a ser subjetivo e a educação brasileira precisa ser tratada na dimensão da 

diversidade e na valorização da identidade étnica de forma objetiva (MACHADO 

2014). A população quilombola de Várzea Queimada não necessita somente de 

escolas, necessita de escolas que entendam as suas diferenças na perspectiva 

do sujeito de direito. Aqui trazemos novamente o que José de Jesus relata: “a 

escola daqui de Várzea Queimada ensina o que já vem pronto, ela precisa trazer 

um ensino contextualizado com os saberes da comunidade” (JOSÉ 2018). 

Observa-se que a fala do colaborador reafirma a necessidade de ressignificação 

da práxis pedagógica apontada pela própria equipe escolar. 

Falar em pedagogias quilombolas significa considerar que cada comunidade, 

cada grupo étnico, cada povo tem uma maneira própria de educar, tem 

pedagogias próprias, como requerem as Diretrizes da Educação Escolar 

Quilombola. Com isto, além da legislação que garanta a implantação de 

pedagogias próprias para estes grupos étnico-raciais, é necessário que sejam 

dedicados esforços para que estes processos educativos próprios de cada 

cultura sejam incorporados pelos sistemas de ensino. 

É importante lembrar que a educação escolar já existe há muito tempo, mas a 

educação escolar quilombola é uma modalidade ainda em construção e somente 
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os povos quilombolas podem nos mostrar como deve ser esta educação. Em 

citação célebre, Freire (2000, p.67) afirma que “se a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela tão pouco a sociedade muda”. A fala de Freire 

apresenta a educação como elemento chave para a transformação social, 

porém, sua atuação não é isolada. Educação (escolar ou não) e sociedade 

compõem uma engrenagem que envolve múltiplos elementos e dimensões. 

Deste modo, visões de mundo, culturas, conhecimentos e valores são elementos 

desta engrenagem, que devem compor o currículo escolar, com vistas à 

transformação social. 

Assim, entendemos a pedagogia quilombola como as formas de ensinar e 

aprender construídas e reconstruídas dentro do quilombo, tendo como base os 

elementos da cultura local, como a oralidade, os valores, o respeito aos mais 

velhos, as lendas, os ritos, a ludicidade, a corporeidade, os costumes, os 

saberes e todas as formas de resistência daquele grupo. Deste modo, é muito 

importante garantir que os povos quilombolas mantenham as suas formas 

próprias de educação e que estas possam fazer parte de uma política de 

educação escolar capaz de atender às aspirações, interesses e necessidades 

reais das comunidades, trazendo suas tradições, costumes e a história local, 

com o intuito de valorizar esses saberes, através de vivências potencializadoras 

de aprendizagens significativas, dando maior sentido aos conteúdos escolares. 

Quando nos propomos a pensar em proporcionar aos quilombolas de Várzea 

Queimada voz e vez no espaço da Escola Domingos Pereira dos Santos a partir 

das experiências da comunidade quilombola, o que vem a ser uma pedagogia 

quilombola e o que o povo quilombola traz de contribuição para o campo da 

pedagogia, não queremos apresentar receitas de como “fazer” uma educação 

quilombola, mas pretendemos, antes de tudo, trazer os sujeitos quilombolas para 

o foco do debate. Para isso, será necessário uma abertura da comunidade 

escolar para a comunidade local e a comunidade local saber até onde e como 

pode contribuir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseando-se na temática da pesquisa, nas inquietações que motivaram a 

realização deste estudo e visão do pesquisador, as questões norteadoras, 

objetivos, metodologia, referenciais teóricos e a revisão sistemática, afirmamos a 

segurança de que os percursos que foram trilhados possibilitaram alcançar os 

resultados. Certamente, muito foi construído e desconstruído, certezas e 

incertezas, respostas e outras perguntas, e isso é a pesquisa qualitativa cujo 

pesquisador mergulha no campo para investigar seu objeto, preocupado com o 

processo e não com os resultados e o produto. 

Os passos consideram uma trajetória que foi viável e coerente através do uso da 

História Oral, a partir das entrevistas narrativas com os colaboradores da 

Comunidade Quilombola de Várzea Queimada, somadas à observação 

participante e o grupo focal, que tanto permitiram ao pesquisador conhecer os 

saberes, fazeres, história e cultura de Várzea Queimada, presentes na tradição 

oral, o que contribuíram no processo de formação identitária, autoafirmação 

étnica, possibilitando chegar na segunda etapa da pesquisa, através da 

pesquisa-ação. Com esse método, tornou-se possível investigar se tais 

elementos estão no espaço escolar da escola Municipal Domingos Pereira dos 

Santos, oportunizando uma educação pautada nos saberes locais, como 

enfatiza o educador Freire (1987), quando este diz que o ensino se baseia nas 

lutas e organizações de um povo, na busca de um ensino baseado na realidade 

das pessoas. 

A presente pesquisa, realizada no Território da Comunidade de Várzea 

Queimada, no município de Caém - Bahia, revelou aspectos históricos, culturais, 

saberes e fazeres presentes na tradição oral, o que constitui a formação dos 

quilombos, mostrando a luta e resistência, as estratégias, assim como a 

afirmação de suas identidades por meio da história, memória e cultura, que os 

liga ao Continente Africano e a seus aspectos civilizatórios, reelaborados nessas 

terras. Portanto, os conceitos apresentados sobre quilombos chegam como 

respostas à necessidade de solução de problemas estruturais, históricos e 

culturais.  
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O objetivo principal foi compreender como os fazeres e saberes estão dentro do 

contexto escolar, propor uma discussão acerca da Identidade Quilombola (IQ) e 

o sentido de uma educação para os sujeitos do quilombo, com vistas a alcançar 

objetivos desta pesquisa, que centra sua atenção na educação destinada aos 

quilombolas de Várzea Queimada. Acredita-se que a organização da 

comunidade motivada pelo incentivo do religioso da paróquia do Município de 

Caém Padre Luís Tonetto, a disponibilidade e vontade de membros do quilombo, 

que traz MPA, a formação de lideranças, que foram acessando informações, são 

decisivos para o reconhecimento da comunidade como remanescente, como 

populações tradicionais que vivem em estreita relação com a terra e vem 

historicamente lutando pela preservação de sua cultura e garantia dos seus 

direitos. A comunidade de Várzea Queimada se organiza social, política e 

culturalmente, desenvolvendo ações coletivas, e muitos dos seus moradores 

demonstram compreensão sobre o que é ser quilombola. Estes se identifícam 

com o seu território, sentem-se bem e muitos têm o desejo de permanecer neste 

local. Outros têm dificuldade de se integrar ao grupo organizado, portanto 

acabam ficando fora das discussões, dos benefícios que chegam à comunidade, 

ou seja, ainda não despertaram o espírito de luta, resistência e garantia de 

direitos que são características de um povo quilombola politizado.  

Foi a organização da comunidade que possibilitou o resgate da história e 

memória, bem como auxiliou na desconstrução de mentalidades que faziam com 

que muitas pessoas se sentissem inferiores ou incapazes por ser negros, morar 

no campo, enfim. É importante salientar que progresso social e político das 

pessoas da comunidade ainda não chegou a todos, principalmente daqueles que 

não se envolvem com os movimentos, portanto ficam alheios e por si só se 

excluem. Por outro lado, os que querem e quem deixa se envolver com esse 

progresso social e político tem conhecimento das leis, dos direitos e deveres 

para o fortalecimento da comunidade, a ponto de alguns questionar a pedagogia 

de um espaço de educação formal, a escola. 

É importante considerar a preservação de tradições da comunidade, do 

fortalecimento da cultura e a conservação de valores ancestrais que não 

significam manter as comunidades tradicionais estáticas no tempo, pois a vida a 

cultura são dinâmicas. Muitos valores como a solidariedade identificados nos 
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mutirões, a busca do bem comum e não do bem de alguns visibilizados nas 

organizações do MPA, Associações, Grupo de Jovens e na religiosidade, foram 

pontos visualizados e que identificam muito um quilombo. São elementos 

fundamentais e que precisam ser vistos e divulgados para outros espaços da 

sociedade, como exemplo, sociedade esta que, infelizmente, está perdendo 

importantes valores. 

Identificar as origens foi o ponto de partida, pois um povo sem história é um povo 

sem memória, portanto, saber de onde viemos é importante para compreender 

quem somos e para onde vamos. Por meio da caracterização dos quilombolas 

de Várzea Queimada, foi possível identificar como vivem, trabalham, como 

educam e se educam, se comunicam, quais são suas crenças. Um outro 

elemento que merece destaque é a valorização do trabalho, da família e da 

escola, a ponto de perceber o espaço escolar como lugar fundamental para 

contribuir na preservação da tradição da comunidade da história e memória do 

povo. 

Se por um lado percebe-se o valor que a comunidade deposita na escola e os 

seus conhecimentos, a escola não consegue valorizar os conhecimentos 

oriundos da comunidade. Sendo assim, é importante considerar que a escola 

não deve se distanciar da cultura dos quilombolas, das suas tradições práticas, 

da sua maneira de pensar, pautando assim a sua proposta em um modelo 

contra hegemônico, e o qual se propõe a Educação Escolar Quilombola, que 

pode ser efetivada por meio do diálogo entre seu diferentes sujeitos.    

Percebe-se antes da imersão no campo, uma grande lacuna: a inexistência do 

Projeto Político-Pedagógico da escola.  É importante salientar em relação a isso 

que, com a ausência de tão importante documento, a escola não tem uma base 

de sustentação. Também, tivemos que mudar um dos nossos objetivos, que 

seria a reestruturação do PPP. Por outro lado, podemos afirmar que a pesquisa 

permitiu ricas discussões para, posteriormente, ser elaborado esse documento 

com o perfil de uma comunidade quilombola, ou seja, um  PPP com ações 

norteadoras, que orientem a prática docente sobre propostas pedagógicas , a 

fim de contemplar as narrativas e os saberes e fazeres da comunidade, de tal 

forma que possa aprofundar o trabalho com o universo sociocultural do aluno, 



 

148 
 

percebendo que tais atitudes se tornarão estimulantes e importantes à 

aprendizagem deles.  

Por se tratar de uma comunidade que tem sua história guardada na memória, o 

produto que aqui é proposto, cujos conteúdos são frutos da própria pesquisa, é 

um material didático, denominado Material Educativo Ilustrativo, o qual 

apresenta contribuições para a prática educativa em uma comunidade 

quilombola, ou seja, narrativas de um povo. O material elaborado em conjunto 

com os colaboradores contém elementos coletados nas duas fases da pesquisa 

(na comunidade e na escola). No decorrer da pesquisa elementos que 

identificam o Quilombo foram visibilizados e classificados como importantes, daí 

no grupo focal no último, os envolvidos chegaram a conclusão que um material 

educativo ilustrativo impresso vem possibilitar que estes elementos na sua 

maioria presentes na oralidade cheguem a Escola. Espera-se que o material   

vai tornar possível parte da história dessa gente, a ser contada através da 

escrita, o que se tornará um material didático/pedagógico a ser utilizado pela 

escola e por outras realidades como referência. 

A proposta do produto não vem como “receita pronta”, mas como um recurso 

que deve ser somado a tantos outros e que a comunidade escolar possa no seu 

fazer pedagógico perceber a necessidade de levar em consideração a atual 

conjuntura da pós-modernidade, que forja nos sujeitos histórias curtas, prontas e 

acabadas, com diversas fontes de informação, de acesso e compartilhamento 

das tecnologias midiáticas (MACÊDO, 2015). 

 

Percebe-se que os colaboradores, principalmente, na primeira fase (na 

comunidade), confiam principalmente à escola a responsabilidade de contribuir 

na efetivação do reconhecimento dos saberes e fazeres dentro do espaço 

escolar. E na segunda fase (na escola), os colaboradores confirmam a 

responsabilidade e a necessidade apontadas pelos quilombolas. 

 

É importante ressaltar  que a Escola Domingos Pereira atende alunos de 

Educação Infantil ao 5º ano,  daí surgiu um questionamento: com o 

deslocamento desses alunos para outras Unidades Escolares para 
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prosseguir seus estudos será se essas outras escolas fora do território 

quilombola asseguram o que a (CNE, 2012) enfatiza ? que as escolas 

quilombolas e as escolas que atendem estudantes oriundos dos territórios 

quilombolas considerem as práticas socioculturais, políticas e econômicas das 

comunidades quilombolas. São outras investigações.   

 

Concluímos, reafirmando que as raízes devem ser consideradas como tesouros 

a ser lapidados e um direito do ser humano. É para este viés que as 

comunidades tradicionais, como os quilombolas, caminham, na medida que 

marcam valores importantes como: amizade, união, solidariedade. Esses valores 

certamente permeiam as histórias, a cultura e as narrativas da Comunidade 

Quilombola de Várzea Queimada, reunidas nesta pesquisa, ultrapassando os 

grupos que as escuta e as reproduz, pois fazem parte do patrimônio e das raízes 

da comunidade. 

 

Espera-se que as práticas pedagógicas pautadas nas tradições quilombolas 

sejam de fato e de direito enfatizadas no cotidiano escolar. Somente assim se 

concretizará na unidade escolar a educação escolar quilombola, uma educação 

que fará sentido para os alunos e para a comunidade, fazendo diferença em sua 

história de vida. 
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                                         APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA AS 
NARRATIVAS ORAIS 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – 

UNEBDEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - CAMPUS IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

 
 
 

QUESTÕES FECHADAS 

 

Nome  

Idade 

Data de nascimento  

Local de nascimento 

Cor 

Sexo  

Religião, 

Escolaridade 

Atividade profissional  

Estado Civil  

Domínio de leitura e escrita.     (   ) Sim      (  ) Não 

  

QUESTÕES ABERTAS 

PRIMEIRO BLOCO   

 

Fale sobre sua história de vida.  

Há quanto tempo mora aqui? De onde veio? Por que veio?  

Você vive bem aqui neste lugar? Por quê?  

Você conhece a história desta comunidade? Conte-me.  

Se sente fazendo parte desta história? Por quê?  

Você sabe por que este lugar é reconhecido como território quilombola?  
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Os seus antepassados (pais, avós) já participaram de movimentos ligados a 

quilombos? Em caso afirmativo, quais são eles?   

 

SEGUNDO BLOCO 

 

Você sabe o que é ser quilombola?  

Você se considera quilombola? Por quê? 

 

TERCEIRO BLOCO 

 

Quais as atividades culturais que se desenvolvem na comunidade?  

Quais as festas tradicionais que os seus antepassados participavam? 

Quais dessas festas tradicionais são preservadas até hoje? 

Cite saberes, costumes e crenças dos seus antepassados. 

Ainda existem hoje? 

 

QUARTO BLOCO 

Você frequentou a escola? Onde? Por quanto tempo? Gostava?  

O que se lembra da escola?  

Como membro da comunidade o que você acredita que deve ser ensinado hoje 

na escola inserida na comunidade Quilombola de Várzea Queimada?  

E sobre a história deste lugar, o que você acredita que deve ser ensinado?   

Você sabe se a escola considera e valoriza a cultura local? 

Fique à vontade para dizer o que considerar importante no contexto de seu 

relato.  
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         APÊNDICE B – FICHA DE INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO 

FOCAL 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – 
UNEB DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

HUMANAS - CAMPUS IV PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU MESTRADO 

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E 
DIVERSIDADE 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO - GRUPO FOCAL 

 

 
NOME: 

IDADE: SEXO: ( ) Feminino ( ) Masculino 

NATURALIDADE: 

RESIDENCIA: 

RELIGIÃO: 

ESTADO CIVIL: ( ) casado(a) ( ) solteiro(a) ( ) viúvo(a) 

( ) separado(a) ( ) união estável. 

ESCOLARIDADE: 

PROFISSÃO: 

SÉRIE: DISCIPLINAS QUE ATUA: 

TEMPO DE PROFISSÃO: 

TEMPO DE ATUAÇÃO NESTA UNIDADE: 

PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS: ( ) 1º ( ) 2º ( ) 3º ( ) 4º 

OBSERVAÇÕES: 
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APÊNDICE C – PRIMEIRO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – 
UNEB DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS - CAMPUS IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E 
DIVERSIDADE 
 
 

 

Tema:  Minhas Memórias /Quilombos no Brasil / A tradição oral e os 

saberes Populares de Várzea Queimada 

          Público: Diretor, coordenador e professores 

 
Moderador: Ronaldo Alves de Oliveira 

 
Tempo: 2h 

 
Relator: 
 
Questões para discussão: 
 
Onde moram?  

 Há quanto tempo trabalham aqui?  

O que sabem sobre a história dos quilombos no Brasil? 

O que é mesmo um quilombo? 

O que é ser quilombola? 

Vocês conhecem a história de Várzea Queimada?  

Como percebem a comunidade e a escola enquanto escola quilombola?  

Relatem o que sabem em relação aos saberes, costumes e cultura de 

Várzea Queimada. 

 

Plano Estruturado 

 

Apresentação: Colaboradores da pesquisa e a proposta 
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Orientações: Explicação da metodologia (o que é grupo focal, metodologia 

e objetivo), apresentar cronograma de encontros e temas (aberto as 

sugestões) apresentação do tema do dia. 

 

Conclusão do encontro: Avaliação do encontro. 

 

Objetivo Geral: Possibilitar discussões a respeito de quilombo e em 

relação à cultura e história do Quilombo de Várzea Queimada presente na 

tradição oral. 

  

Objetivos específicos: 

 

 

 Promover a integração e participação do grupo; 

 Refletir sobre as memórias individuais e coletivas; 

 Discutir a trajetória dos quilombos no Brasil do surgimento aos 

contemporâneos. 

   Identificar a cultura e a tradição quilombola de Várzea Queimada nos 

aspectos sócio- histórico, político e cultural e a valorização no espaço 

escolar. 

 

Desenvolvimento 

 

1- Participantes do grupo (Nome, onde moram e há quanto tempo trabalham 

na escola) 

2- Apresentação da proposta. 

3- Trazer as memórias educativas de cada um (a primeira escola, os 

primeiros professores, os colegas, a aula e todo seu contexto, as 

comemorações, os castigos. 

4- Exibição de Slides: A trajetória dos Quilombos no Brasil; 

5- Discussão a partir das questões norteadoras; 

6- Exibição do Vídeo O Quilombos de Várzea Queimada; 

7- Reflexões para o próximo encontro baseado no que foi discutido: 
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Que bom! O que tenho inserido na minha práxis. 

Que pena! O que não tenho inserido. 

Que tal! o que posso inserir. 

 

Avaliação : Será realizada no final do encontro por meio da observação e 

registro do desempenho dos participantes, levando em consideração as 

expressões das opiniões dos participantes sobre o tema, o 

desenvolvimento do trabalho, as expectativas do grupo e sugestões, 

analisando o alcance dos objetivos propostos. 
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APÊNDICE D – SEGUNDO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – 
UNEB DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS - CAMPUS IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E 
DIVERSIDADE 

 
Tema: A minha práxis e os saberes da comunidade na perspectiva 

de uma Educação Escolar Quilombola 

Público: Diretor, coordenador e professores 

 
Moderador: Ronaldo Alves de Oliveira 

 
Tempo: 2h 

 
Relator: 
 
Questões para discussão: 
 

O que sabem da história da Escola Municipal Domingos Pereira dos 

Santos?  

Vocês se sentem comprometidos com esta história? Por quê?  

 Vocês se consideram quilombola?  

Sabem por que esta escola é reconhecida como escola quilombola?  

Como tem inserido em seus planos a história de vida da Comunidade de   

Várzea Queimada?  

 Que tipo de educação vocês acreditam ser melhor para esta escola?  

Qual o compromisso da escola com os moradores da comunidade de 

Várzea Queimada? 

 O que a escola tem a ver com a questão territorial local? 

O que é uma educação quilombola? 

 

 

Plano Estruturado 
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Objetivo Geral: Conhecer os princípios, objetivos e finalidades das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, 

bem como a importância da sua inclusão nas práticas pedagógicas 

  

Objetivos específicos: 

 

 Perceber se os participantes sabem o que é comunidade quilombola, 

escola quilombola e educação quilombola; 

 Identificar se os membros conhecem as Diretrizes Nacionais da Educação 

Quilombola e a Lei 10 639/03; 

 Observar se os professores contemplam em sua práxis os saberes da 

comunidade; 

 Perceber se os participantes sentem-se satisfeitos em inserir a temática 

da educação étnico racial e cultura afro e quilombola e se percebem a 

aceitabilidade ou rejeição do alunado. 

 

Desenvolvimento 

 

1-Acolhida; 

2-Dinâmica do Barco. (Se trata de um barco que após o comando do 

moderador é transformado em uma camisa que vai está escrito: Educação 

Escolar Quilombola; 

3- Objetivo da temática;  

4- Vídeo sobre a Educação Escolar Quilombola - Palestra da Prof.ª. 

Nilma Lino Gomes, membro        da Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação do MEC que fez uma palestra sobre 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola. Encontrado em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MDhbq-NMpAI; 

5- Discussão a partir do vídeo e das questões norteadoras; 

6- Socialização do que foi solicitado para refletir no encontro anterior: 

Que bom! Que pena! Que tal! 

 

Avaliação - Será realizada no final do encontro por meio da 

https://www.youtube.com/watch?v=MDhbq-NMpAI
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observação e registro do desempenho dos participantes, levando em 

consideração as expressões das opiniões dos participantes sobre o 

tema, o desenvolvimento do trabalho, as expectativas do grupo e 

sugestões, analisando o alcance dos objetivos propostos. 
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APÊNDICE E – TERCEIRO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 

BAHIA – UNEB DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS - CAMPUS IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E 
DIVERSIDADE 

 
Tema: Documentos da escola contemplam os saberes da 

comunidade? Caminhos para a elaboração do PPP 

Público: Diretor, coordenador e professores 

 
Moderador: Ronaldo Alves de Oliveira 

 
Tempo: 2h 

 
Relator: 
 
Questões para discussão: 

 

A escola tem Projeto Político Pedagógico? Caso tenha  como ele foi 
construído? 

O que sabem sobre a lei 10 639/2003? 

Esse documento faz interface com a cultura local? De que forma? 

Conhecem a cultura, a religiosidade e as tradições dos seus alunos? 

Falem sobre elas. 

Os alunos falam ou manifestam esses saberes na escola? De que forma? 

Sabem se na comunidade tem algum movimento social do qual eles 

participam? Quais? 

Quanto à autoestima dos alunos, como se descrevem e se 

representam? Eles se autorreconhecem como quilombolas? 

 As práticas pedagógicas têm favorecido esse 

autorreconhecimento, valorização e manutenção das raízes quilombolas? 
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Plano Estruturado 

 

        Objetivo Geral: Discutir a importância da construção do Projeto Político 

Pedagógico da Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos sendo que 

o mesmo deva contemplar os saberes e cultura local  

        Objetivos específicos: 

 Perceber a importância do PPP construído na coletividade; 

 Conhecer o processo de construção do PPP da Escola Municipal 

Domingos Pereira dos Santos. 

 Estabelecer relações ente o Projeto multicultural e monocultural. 

 Identificar no PPP da escola a contemplação dos saberes locais na 

perspectiva de educação quilombola com base nas diretrizes. 

 

Desenvolvimento 

1-Acolhida;  

2-Objetivo da temática;  

3-Exibição de slides. PPP Multicultural e Monucultural;  

5- Socialização do material colhido na Primeira etapa através de uma Roda 

de Conversa com a Professora Leonídia e José de Jesus (Membro do 

MPA) a pessoa idosa (a definir) (Participantes das Narrativas Orais na 1ª 

etapa da pesquisa; 

4-Discussão a partir da roda de conversa e questões norteadoras. 

 

Avaliação - Será realizada no final do encontro por meio da observação e 

registro do desempenho dos participantes, levando em consideração as 

expressões das opiniões dos participantes sobre o tema, o 

desenvolvimento do trabalho, as expectativas do grupo, sugestões 

analisando o alcance dos objetivos propostos. 

 

 

 

 

 



 

167 
 

APÊNDICE F – QUARTO ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - 
CAMPUS IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E 
DIVERSIDADE 

 
Tema: Nosso produto: O que é mais urgente e necessário? 

Material Educativo Ilustrativo 

Público: Diretor, coordenador e professores 

 
Moderador: Ronaldo Alves de Oliveira 

 

Tempo: 2h. 

 

Relator: 
 

Questões para discussão: 

 

Quais materiais são utilizados que identificam os saberes e a cultura local? 

Como é feito o calendário da escola? 

Quais os eventos a comunidade e a escola promovem? 

Gostariam de ter um material que possa nortear seu trabalho que 

contemple a história, cultura, história e direitos do povo quilombola? 

O que deve constar nesse material? 

 

Plano 

 

Objetivo Geral: Produzir uma Material Educativo Ilustrativo que contenha 

o histórico, a cultura, os saberes, os fazeres, a cultura do Quilombo de 

Várzea Queimada . 

 

Objetivos Específicos. 

 Contemplar no Material Educativo Ilustrativo os dados coletados na 
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Primeira etapa da pesquisa e outros já existentes na comunidade; 

 Valorizar a diversidade cultural da Comunidade Quilombola de 

Várzea Queimada, revendo as práticas pedagógicas, 

 Coletar do grupo sugestões de outros elementos que julgam 

necessários para constar na cartilha, analisando as discussões dos 

encontros anteriores, a primeira etapa da pesquisa e a sua prática 

docente e gestora.  

 

Desenvolvimento 

1-Acolhida; 

2-Objetivo da temática;  

3-Exposição das principais manifestações culturais de Várzea Queimada 

através de uma mesa redonda (Coordenadora do grupo jovem, 

coordenador do MPA, Mães e pais de santo da Comunidade, presidente da 

associação, representante da Igreja católica, diretora da escola, a pessoa 

idosa da comunidade que participou da Primeira etapa da pesquisa); 

.4-Discussão a partir da mesa redonda e questões norteadoras; 

5-Agendar um encontro para dar continuidade a discussão e escolha do    

conteúdo do Material Educativo Ilustrativo.  

 

 

Avaliação - Será realizada no final do encontro por meio da observação e 

registro do desempenho dos participantes, levando em consideração as 

expressões das opiniões dos participantes sobre o tema, o 

desenvolvimento do trabalho, as expectativas do grupo, sugestões 

analisando o alcance dos objetivos propostos. 
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APÊNDICE G - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - 
CAMPUS IV 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E 
DIVERSIDADE 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, do 

projeto de pesquisa SALA DE AULA: A TRADIÇÃO ORAL E OS 

SABERES POPULARES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE 

VÁRZEA QUEIMADA NO MUNICÍPIO DE CAÉM-BAHIA. 

Apresento as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. 

Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 

TÍTULO: SALA DE AULA: A TRADIÇÃO ORAL E OS SABERES 

POPULARES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE VÁRZEA QUEIMADA 

NO MUNICÍPIO DE CAÉM-BAHIA 

. 

OBJETIVOS: 

 
Geral: Compreender como acontece a valorização e a inserção da cultura 

da tradição oral e dos saberes populares da população Quilombola de 

Várzea Queimada, no município de Caém –Bahia, no espaço escolar e a 

contextualização desses elementos com a práxis pedagógica dos docentes 

da Escola Municipal Domingos Pereira dos Santos 
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Específicos: 
 

 
 Conhecer a história de vida da comunidade quilombola de 

Várzea Queimada no município de Caém (memória, 

origem, cultura); 

 Analisar os elementos da cultura quilombola de Várzea 

Queimada e suas contribuições para a construção 

identitária da comunidade na qual está inserida; 

 Perceber como os remanescentes quilombolas educam e 

se educam em seu cotidiano; 

 Identificar nos documentos da Escola Domingos Pereira 

dos Santos a presença de aspectos relacionados à história 

e a cultura popular da comunidade quilombola de Várzea 

Queimada 

 Analisar como os professores da Escola Domingos Pereira 

dos Santos têm inserido nos planos de aula os 

conhecimentos da cultura quilombola de Várzea 

Queimada.   

 Elaborar com os envolvidos no processo uma Material 

Educativo Ilustrativo: Contribuições na prática educativa em 

uma comunidade quilombola: narrativas de um povo, contendo , 

a história, memória, cultura, saberes e fazeres da comunidade 

Quilombola de Várzea Queimada, a fim de construção do 

Projeto Político-Pedagógico e repensar da Práxis Docente na 

perspectiva de uma educação quilombola. 

 

ESPAÇO: Comunidade Quilombola de Várzea Queimada e Escola 

Municipal Domingos Pereira dos Santos. 

COLABORADORES: Primeira etapa (Três moradores da Comunidade) 

SEGUNDA ETAPA: Equipe gestora e docentes da Escola Municipal 

Domingos Pereira dos Santos. 
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FASES DA PESQUISA: 

I. Apresentação da pesquisa à comunidade; 

II. Organização e seleção dos sujeitos da pesquisa para a realização 

das Entrevistas Narrativas; 

III. Organização do Cronograma para a realização das entrevistas 

narrativas; 

IV. Realização das Entrevista narrativas; 

V. Realização de reunião para apresentação da proposta na 

Escola Domingos Pereira;  

VI. Investigação do objeto de estudo através da observação 

participante e formação do grupo focal; 

VII. Organização de cronograma para definir os encontros;  

 

VIII. Encontros do grupo Focal; 

 

IX. Organização e sistematização dos dados por categorias; 

X. Divulgação e socialização parcial e total dos resultados da 

pesquisa em eventos de natureza acadêmico-científica, 

como também por meio de artigos publicados em 

periódicos/revistas e em capítulos de livros. 

 
I. Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que 
podem ser provocados pela pesquisa: 

 

 
A pesquisa prevê possíveis riscos aos seus participantes, uma vez 

que colherá as entrevistas narrativas (na primeira etapa), na 

comunidade, e, na segunda etapa, sobre as concepções e 

desenvolvimento de práticas pedagógicas na educação escolar 

quilombola. Como constrangimento e situações vexatórias na 

publicização dos resultados da observação participante e grupo 

focal, mesmo diante da confidencialidade dos seus nomes na 

instituição Secretaria Municipal de Educação (segunda etapa). 

Portanto, se conhecem, compartilham entre si seus cotidianos e 

historicizam entre si suas vidas e suas percepções, dentre outros 
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processos. E mesmo considerando que não há confidencialidade 

total em torno das suas narrativas, vamos manter o sigilo de suas 

identidades, substituindo os seus nomes por fictícios quando a 

elaboração dos resultados e publicização, conforme orientação da 

Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

II. Descrição dos benefícios decorrentes da participação na 
pesquisa: 

 

Conhecer e divulgar a memória, história, cultura saberes e fazeres do 

Quilombo de Várzea Queimada; contribuir na valorização e inserção 

desses elementos na  prática pedagógica docente na perspectiva de 

educação escolar quilombola ressaltando as concepções, 

desenvolvimento, possibilidades e desafios  no cenário da 

diversidade, por meio de diferentes instrumentos e técnicas de 

construção dos dados construídos ao longo do percurso 

metodológico, na perspectiva de responder às questões e objetivos 

da pesquisa. 

Almeja-se, também, que os resultados desta pesquisa possam servir 

de referência para os estudos dos que se debruçam a discutir 

práticas pedagógicas na educação escolar quilombola, contribuindo 

assim para uma reflexão que suscite uma pedagogia para a 

diversidade que será materializada na construção de uma Cartilha 

Metodológica. 

III Esclarecimento sobre participação na pesquisa 
 

 A pesquisa será desenvolvida no período de agosto de 2018 a 

julho de 2019, podendo ser encerrada antes desse período, 

bem como poderá ser prorrogada até 2020; 

 Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação 

financeira aos participantes; 

 Em todas as fases da pesquisa, o pesquisador se deslocará em 

direção ao local onde o sujeito da pesquisa se encontra, não 

gerando dessa maneira nenhum gasto financeiro e/ou prejuízo 

para o participante; 
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 Os sujeitos da pesquisa poderão a qualquer momento retirar o 

consentimento dado para a realização desta pesquisa e 

publicização das informações. 

 

 

 
IV. Contato do pesquisador 

 

 Ronaldo Alves de Oliveira. Rua Doutor João Matos, 50, Centro de 
Caém/BA. 44730-000. E-mail: ronaldoalves98@hotmail,com Cel. (74) 
981028397. 

 
 

Jacobina (BA), ________de__________________ de__________ 
 
 

             Docente/Coordenador da Pesquisa                   Sujeito da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dani.bbbahia@hotmail.com
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APÊNDICE H – CRONOGRAMA DA PESQUISA 
 

 
       
Metas /Ações 

AGO 
2018 

SET 
2018 

OUT 
2018 

NOV 
2018 

DEZ 
2018 

JAN 
2019 

FEV 
2019 

MAC 
2019 

ABR 
2019 

MAI 
2019 

JUN 
2019 

Revisão 
Bibliográfica 

X X X X X X X X X X X 

Elaboração dos 
Instrumentos de 
Pesquisa 

 X X X X       

Imersão no Lócus 
da pesquisa. 
Primeira etapa na 
Comunidade 

 X X X        

Segunda etapa da 
pesquisa na Escola  

  X X X X      

Análise dos dados 
empíricos  

      X X X   

Construção do 
Produto de 
Intervenção 

        X X  

Escrita final do 
TCC 
 
 

        X X X 

 
Defesa do TFCC 
Previsão para 
Setembro de 2019 
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APÊNDICE I – SUMÁRIO DO MATERIAL EDUCATIVO ILUSTRATIVO – 
CONTRIBUIÇÕES NA PRÁTICA EDUCATIVA EM UMA COMUNIDADE 
QIUILOMBOLA : NARRATIVAS DE UM POVO. 
  

Apresentação (Português) 

Apresentação (Inglês) 

A importância didática /pedagógica do material 

O Material Educativo /Ilustrativo e a BNCC 

Apresentação das personagens  

Breve relato da História dos Quilombos 

Comunidades Quilombolas 

Várzea Queimada-História  da Comunidade 

Certidão de Reconhecimento da Comunidade como Quilombola 

Localização da Comunidade 

Biodiversidade  

Manifestações Culturais e Religiosas 

O Cotidiano ( O trabalho) 

Remédios caseiros 

Movimentos organizados presentes na comunidade  

Vocabulário 

Provérbios Populares 

A comunidade e as tecnologias  

Contos e casos  

Literatura de Cordel 

Cantigas de roda  

Cânticos do Candomblé 

Brincadeiras infantis  

Histórico da Escola Domingos Pereira  

Caracterização da escola 

Fotos da parte interna da escola  

Quadro atual de servidores  

Educação em Comunidade Quilombola  

Sugestões para diversas disciplinas 
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Referências 
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ANEXOS 

ANEXO A- CERTIFICADO DE AUTODEFINIÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA 
DE VÁRZEA QUEIMADA 
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ANEXO B- PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 

EM PESQUISA (CEP/UNEB) 
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