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“Nas  casas  e  quintais  esmagam  flores  do
passado antes de mucharem
Calam  minha  boca  antes  muito  antes  das
palavras brotarem, 
Esmagam a superfície não extirpam as raízes
nem as flores nem as palavras 
Teimosamente  numa  lei  de  resistência  elas
brotam sempre sempre numa nova primavera
de plantas e palavras.” 

Míriam Alves (1985, p. 23)
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RESUMO

As crianças  estão  em todos os  lugares  do  mundo.  No Brasil,  embora  a  população  esteja
envelhecendo, ainda é um país considerado essencialmente jovem, são cerca de 29 milhões de
crianças com até nove anos de idade e aproximadamente 45 milhões de jovens de 10 a 19
anos. As crianças estão nas praças, nos orfanatos, em instituições de confinamento, nas ruas,
nas escolas, na lavoura, igrejas, nos prostíbulos, sozinhas ou acompanhadas as crianças estão
por  toda  parte  do  território  brasileiro.  As  suas  origens,  histórias  e  destinos  são  distintos.
Notadamente  esses  sujeitos  foram historicamente  silenciados,  relegados  ao anonimato  e  a
violência simbólica e física; sua história, na maioria das vezes, não nos é contada diretamente
por eles. No passado e mesmo nos dias atuais é por meio da “palavra” e “voz” do adulto que
temos conhecimento das crianças e do mundo da infância. Temos uma dívida histórica com
esses sujeitos, o que torna cada vez mais necessário ouvi-las em suas palavras, seus silêncios e
outras formas de expressão. Neste sentido, o presente estudo pretende investigar o processo de
constituição identitária partindo das vozes das próprias crianças que moram na comunidade
quilombola de Acauã – Poço Branco/RN. O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal
Maria  Francisca  Catarina  da  Silva,  localizada  na  própria  comunidade  do  quilombo,
envolvendo os sujeitos que nessa escola estudam no turno matutino e vespertino do ano letivo
de  2013.  Pretendeu-se  conhecer  e  analisar  a  dimensão  social,  cultural  e  política  de  uma
criança  com especificidades  conferidas  pelo  contexto  social  na  qual  estava  imersa.  Mais
ainda, nestes tempos e espaços procurou-se compreender as práticas culturais, a linguagem,
relações sociais vivenciadas no seu contexto. Para tanto, pensamos uma criança que constrói
cotidianamente sua identidade e desde a mais terna idade aprende os significados e sentidos
de ser negra em uma sociedade fortemente preconceituosa e discriminatória.    

Palavras-chaves: Comunidade quilombola. Criança negra. Identidade étnicorracial.



RÉSUMÉ

Les enfants sont en tout le part du monde. Quoique la population brésilienne soit vieillissant,
le  Brésil  est  encore  un  pays  considéré  essentiellement  jeune,  il  y  a  environs  29  million
d'enfants qui ont neuf ans et 45 millions de jeunes de 10 à 19 ans. Les enfants sont sur les
places, aux orphelinats, dans les institutions destinées au confinement, dans les rues, dans les
écoles,  au champ, dans l'église,  dans les maisons de prostitution, seuls ou accompagnés, les
enfants sont en tout le part du territoire brésilien. Leurs histoires et leurs destins sont distants.
Notablement,  ces  sujets  sociaux étaient  historiquement  tus,  relégués au  anonymat  et  à  la
violence symbolique et physique; leurs histoires, en plusieurs cas, que ne sont pas raconté
directement à nous par eux. Au passé ou même dans la vie quotidienne est par rapport de la
«parole» et de la «voix» d'adulte qu'ont la connaissance des enfants et du monde de l'enfance.
On a une dette historique avec eux, c'est pour cette raison qu'on voit la nécessité d'écouter
leurs paroles, leurs silences et d'autres manières d'expressions. Au bout, ce travail consiste en
faire des recherche du procès de constitution de l'identité on écoute les voix des enfants qui
habitent  dans  la  communauté  quilombola d'Acauã  –  Poço  Branco/RN.  Ce  travail  a  été
développé  dans  l'École  Municipal  Maria  Francisca  Catarina  da  Silva,  située  dans  la
communauté  du  quilombola,  englobant  les  sujets  qui  étudient  là-bas  au  tour  matutinal  et
vespéral dans l'année 2013. On a eu l'intention de connaître et analyser la dimension sociale,
culturelle  et  politique  d'un enfant  avec  ses  spécificités  vérifiés  au  contexte  social  qui  lui
insère.  Mais  encore,  dans  ce  temps  et  espace,  on  a  recherché  comprendre  les  pratiques
culturelles, la langage, les relations sociales expérimentées dans son contexte.  Étant donné
qu'on imagine un enfant que construit quotidiennement son identité au début des années qu'il
commence à apprendre les significations et les sens d'être noir dans une société fortement
préjugé et discriminatoire.

Mots clés: Communauté quilombola, enfant noir, identité ethnique-raciale.  
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INTRODUÇÃO           

 

 

O apanhador de desperdícios

Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.

Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão

tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas.

Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.

[...]
Amo os restos como as boas moscas.

Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.
Porque eu não sou da informática:

eu sou da invencionática.
Só uso palavras para compor meus silêncios.

(BARROS, 2003, p. IX)

Numa  reflexão  acerca  das  crianças  moradoras  das  comunidades  remanescentes  de

quilombo, a proposta de investigar o processo de constituição identitária partindo das vozes

desses “sujeitos de direitos” que vivem na comunidade quilombola de Acauã – distrito de

Poço Branco, no Rio Grande do Norte – apresentou-se como uma valiosa oportunidade de

provocar a reflexão sobre essas pessoas em peculiar situação de desenvolvimento, bem como

permitiu a busca por elementos que pudessem identificar, analisar e compreender como se
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constituem esses sujeitos sociais presentes no universo quilombola contemporâneo. Contamos

com a inestimável colaboração dessas pessoas que, cada uma a seu modo, revelaram suas

representações do mundo, de como viviam suas infâncias, quais eram suas práticas cultura

pois pessoais e as desenvolvidas pela  comunidade. Nessa caminhada buscou-se atentar para

possíveis  conexões,  diálogos e  saberes  que  seriam indispensáveis  para  a  compreensão da

constituição identitária desses sujeitos singulares, chamados crianças. O debate no qual este

estudo se insere segue sendo de natureza antropológica, mesmo quando aciona pensamentos

de  outros  campos,  pois  é  com  um  questionamento  antropológico  que  o  fazemos.  Nesse

sentido,  a  interlocução  entre  a  Antropologia  e  Educação  demanda  um  desafio,  mas  a

possibilidade de construção de novos conhecimentos e formas críticas de compreensão da

realidade quilombola sobre a  ótica infantil.  A presente pesquisa mostra  também as novas

articulações entre esses sujeitos históricos contextualizados e seus pares que se reconhecem

como humanos e pronunciam o mundo. Isto demandou decifrar seus silêncios, entender suas

concepções  de  mundo,  o  que  pensavam  de  si  mesmos,  dos  seus  pares  e  do  mundo

adultocêntrico no qual estão inseridos; considerando suas práticas individuais e coletivas.  

O estudo foi desenvolvido na comunidade de Acauã/RN, especificamente, na Escola

Municipal  Maria  Francisca  Catarina  da  Silva,  envolvendo  os  sujeitos  que  nessa  escola

estudavam no turno matutino e vespertino do ano letivo de 2013. Este trabalho pretendeu

trazer  à  tona  a  dimensão  social,  cultural  e  política,  de  uma criança  com especificidades

conferidas  pelo  contexto  social  na  qual  está  imersa.  Mais  ainda,  diante  de  suas  práticas

culturais, da linguagem, relações sociais vivenciadas no seu contexto, pensamos uma criança

que constrói cotidianamente sua identidade e desde a mais tenra idade aprende os significados

e sentidos de ser negra em uma sociedade fortemente preconceituosa e discriminatória.

Deixo explícito, já no início deste trabalho que utilizo o termo “negra” ou “negro” na

mesma  compreensão  dos  Movimentos  Negros  contemporâneos,  os  quais  reconhecem  a

urgência  da  ressignificação  deste  termo,  de  modo  à  desconstruir  a  carga  negativa  a  ele

atribuído no decorrer  do tempo. Em outras palavras,  a utilização do termo “negro” nessa

ótica, ocorre por uma questão de perspectiva política, comungando do que preconiza a postura

crítica dos movimentos sociais, em específico, do Movimento Negro. Segundo afirma Silva

(1995, p. 44), “o termo negro é carregado de conceitos e preconceitos. É carregado também de

lembranças, de lutas na construção da identidade. Assim, o termo negro nos remete a sujeitos
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sociais, históricos, a diversidades raciais e culturais.”

A identidade negra, como as demais identidades, implica na construção do olhar do

grupo étnicorracial acerca de si próprio por meio da relação com o outro.  Importa ressaltar

que a identidade negra vem enfrentando um grande desafio, posto que historicamente, e ainda

nos dias atuais, a maior parte da população negra aprende desde cedo, por muitas vezes, que

para  ser  aceita  é  preciso  negar  a  si  mesmo,  esquecer  sua  herança  ancestral,  negar  sua

identidade.  Conforme Munanga (1999),  é  de suma importância  entender  que a  população

negra, representada muitas vezes pelos movimentos negros, busca o reconhecimento público

de sua identidade para a construção de uma imagem positiva, impossibilitada pela alienação

étnicorracial construída social e ideologicamente por meio das teorias racionalistas do século

XIX  que  partiam de  supostas  afirmações  biológicas,  utilizando  características  como,  por

exemplo, tamanho da cabeça e cor de pele para determinar raças, em seu sentido biológico,

inferiores e superiores.       

É  importante  lembrarmos  que  essas  teorias  racialistas  do  século  XIX  tinham  a

concepção de raças biológicas fundamentando-se na suposta superioridade do branco e na

suposta inferioridade do índio e, principalmente, do negro como, por exemplo, a “ideologia do

branqueamento” que via na mestiçagem o meio para se voltar aos traços de origem. Para essa

ideologia  os  traços  de  origem  são  os  traços  do  homem  branco.  Com  essa  finalidade,  a

tendência era a população negra ir “branqueando” até que desaparecesse e por fim o “mulato”

perdesse os traços degenerativos do homem negro.

No intuito de colocar em prática essa ideologia, outro ideário que se somou ao de

branqueamento construído pela sociedade brasileira, é o mito da “democracia racial” que tem

sua origem na década de 30 do século XX. Houve estudiosos e intelectuais da época que

ajudaram a construir essa “ideologia”, como por exemplo, Oliveira Viana, que exaltou em

seus trabalhos uma suposta igualdade e harmonia existente entre os grupos étnicorraciais do

Brasil. Munanga (1999) atenta para as reais intenções desse projeto ideológico-político das

elites dominantes desse país explicando que

O mito da democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica e cultural
entre as três raças originárias, tem uma penetração muito profunda na sociedade
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brasileira: exalta a ideia de convivência harmoniosa entre os indivíduos de todas
as camadas sociais e grupos étnicos, permitindo às elites dominantes dissimular
as desigualdades
e impedindo os membros das comunidades não-brancas de terem consciência
dos  sutis  mecanismos  de  exclusão  da  qual  são  vítimas  na  sociedade
(MUNANGA, 1999, p.80).

O conhecido  “preconceito  à  brasileira” está  intrinsecamente  relacionado  com esse

mito, posto que a dissimulação do racismo no Brasil, se caracteriza por um preconceito muito

mais de marca do que de origem. Nesse sentido, o conceito de preconceito de marca, cunhado

por Oracy Nogueira (1983), revela que quanto mais características da aparência negra, mais o

indivíduo sofrerá preconceito e discriminação racial. Nos Estados Unidos da América (EUA),

a situação é bastante diferente, o preconceito norte-americano é de origem. Assim, entende-se

que se o indivíduo for fenotipicamente branco, porém tiver um ancestral negro reconhecido,

por mais remota que seja  essa ancestralidade,  é  considerado negro,  e sofre  preconceito e

discriminação racial por sua origem (MUNANGA, 1999). 

No  ideário  da  “democracia  racial”  brasileira  há  a  negação  dos  preconceitos  e

discriminações  étnicorracial  entre  os  povos,  faz-se  acreditar  por  meio  desse  projeto

democraticamente racial  que a  mistura das  raças  torna  todos iguais,  cidadãos de  direitos,

condições  igualitárias  para  todos  aqueles  sujeitos  que  nessa  perspectiva  têm  a

responsabilidade  pelas  suas  melhores  ou  piores  condições  de  vida.  Dentro  desse  ideário

“democrático  racial”,  as  crianças  negras,  principalmente,  as  que  moram em comunidades

quilombolas são umas das primeiras a sofreram os efeitos desse processo desde a mais tenra

infância.    

Sabemos  que  a  escola  não  é  uma  ilha,  não  está  isolada,  tão  pouco  imune  aos

condicionantes  ideológicos  da  sociedade.  Entretanto,  entendemos  que  esta  instituição  se

configura  um  importante  espaço-tempo  de  produção  de  saberes,  de  representações  e

significados.  É  relevante  via  de  transformação,  quebra  de  preconceitos  e  de  mudança  de

mentalidades racistas. Porém, é inegável que também “a escola produz ilusões cujos efeitos

estão  longe  de  ser  ilusórios”  (BOURDIEU,  2011).  Embora,  o  autor  trate  da  violência

simbólica  do  sistema  de  ensino  francês,  visando  pensar  sobre  as  permanências  e
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transformações, produção ou reprodução de conceitos e pensares. Bourdieu (2011) nos ajuda a

entender as “mazelas” da instituição escolar dentro da esfera macro do sistema de ensino. Por

esse prisma, a escola é reprodutora da lógica dominante. É inegável seu papel de produtora e

reprodutora da lógica de grupos dominantes que desvaloriza o segmento negro da população

brasileira por meio de preconceitos, discriminações, estereótipos, entre outras ações e práticas

que cotidianamente fazem parte do universo escolar. 

Para  além,  buscamos  fazer  uma  analise  desta  instituição,  partindo  de  uma  visão

dialética. Concordamos que o espaço escolar reproduz, mas nos recusamos a aceitar o caráter

puramente determinista da escola. Compreendemos que a instituição escolar “é uma via de

mão  dupla”,  se  é  espaço  de  reprodução  e  de  alienação  do  conhecimento,  também  nela

coexistem forças conflituosas, de resistência, transformação de realidades e mentalidades. 

A visão de “democracia racial” que preconiza “direitos iguais para todos” está presente

fortemente na escola quando, por exemplo, é centralizada na criança ou na sua família a total

culpa  e  responsabilidade pelo abandono ou fracasso escolar.  Os fundamentos  dessa visão

tendem  a  caracterizar  as  famílias  pobres,  na  sua  maioria  negra,  como  desestruturadas  e

incapazes de oferecer uma sólida base educacional para seus filhos tanto dentro como fora dos

bancos escolares. 

As  crianças  das  comunidades  quilombolas,  em  sua  grande  maioria,  estudam  em

escolas localizadas fora de sua comunidade; e mesmo as poucas comunidades onde se há

escolas como, por exemplo, a Escola Maria Francisca Catarina da Silva – lugar principal onde

convivemos  mais  tempo com as  crianças  estudadas  –  a  gestão  é  municipal,  funcionando

precariamente,  muito  aquém  das  demais  escolas  voltadas  para  crianças  não  oriundas  de

quilombos. Para Silva (2003), é preocupante o processo de alfabetização das crianças das

classes populares, havendo ainda visível desvalorização dos conhecimentos e dos valores das

histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. 

Para a maioria das crianças pobres, afro-descendentes, moradoras das periferias,
o processo de alfabetização, de uma forma geral, tem representado uma forte
desqualificação  de  seus  saberes,  valores,  linguagens.  Na  escola,  além  de
aprender a ler e escrever, elas também são desafiadas a aprender outra variante
linguística,  outra  lógica,  outra  relação com o corpo,  novos  valores estéticos,
outra religião, que não se identificam com o seu grupo sociocultural. O que são
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apenas  diferenças  culturais,  tratadas  pela  escola  como  deficiências,  se
transformam, inúmeras vezes, em fatores de discriminação, contribuindo para
produzir o fracasso escolar dessas crianças (SILVA,
2003, p. 2)

O  processo  de  alfabetização  criticado  por  Silva  (2003),  não  prioriza  as  crianças

enquanto  sujeitos.  A  leitura  de  mundo  que  estes  sujeitos  fazem  é,  muitas  vezes,

desconsiderada em nome da escrita e leitura da palavra. Para ele, na maioria das escolas, a

lógica estabelecida é a norma “culta”, a qual determina o padrão de fala e escrita. O mundo da

criança da periferia ou afro-descendente, entre outras, é visto como incompreensível, errado,

desestruturado. 

Pensar as crianças no contexto das comunidades quilombolas brasileiras não é uma

tarefa  fácil.  Atualmente,  estima-se  que  no  Brasil  existam mais  de  três  mil  comunidades

remanescentes  de  quilombo  (ASSUNÇÃO,  1994),  estas  são  amparadas  pela  legislação

quando  seguem  critérios  de  autodefinição,  trajetória  histórica,  reconhecimento  de

ancestralidade  e  identidade  territorial.  Não  é  sem  razão  que  os  numerosos  quilombos,

espalhadas  pelo  país,  são  fontes  de  pesquisa,  articulando  parcerias  ou  convênios  com

instituições  públicas,  privadas  ou  não  governamentais,  no  intuito  de  buscar,  de  modo

definitivo, a posse dos territórios que vivem há muitas gerações.    

No estado do Rio Grande do Norte-RN, podemos encontrar estudos desenvolvidos por

Assunção (1994), Ratts (1998), entre outros autores. De acordo com as pesquisas realizadas

por Assunção (2009), há um significativo número de comunidades negras rurais (total de 43)

existentes no RN que, em sua maioria, estão localizadas no sertão potiguar, principalmente

nas regiões do Seridó e do Oeste.  

As comunidades remanescentes de quilombo “são grupos étnicos, predominantemente,

constituídas pela população negra rural ou urbana, que se autodefinem a partir das relações

com a  terra,  o  parentesco,  o  território,  a  ancestralidade,  as  tradições  e  práticas  culturais

próprias”. Tomando como ponto de partida as especificidades desse lócus, destacamos que a

escola onde os sujeitos dessa pesquisa estudam está inserida em um contexto histórico que

apresenta características como: longa permanência no local, peculiaridade étnica, que levou os

seus moradores a serem conhecidos como “os negros de Acauã”, e organização social baseada

nas relações de parentesco e de território. As especificidades e particularidades desse contexto
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e, principalmente, dos sujeitos crianças com os quais essa pesquisa buscou trabalhar tornaram

o estudo bastante singular e, até mesmo mais complexo.

As razões para a escolha desse trabalho de pesquisa reportam-se ao momento em que

no  decorrer  do  curso  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Antropologia  Social  pude  me

aproximar das leituras dessa temática, estabeleci estreito contato com pessoas moradoras de

comunidades negras e também diálogo com estudiosos da questão quilombola. A escolha por

essa temática não foi fácil, dúvidas e temores surgiram durante esse processo. Porém, decidi

aceitar o desafio. Pois, antes de ingressar na Antropologia, não pensava em pesquisar crianças

de comunidades quilombolas. Vale ressaltar que antes desse estudo, eu nunca havia estado em

uma comunidade remanescente de quilombo.

Desta feita, o começo e o recomeço fazem parte constante em minha vida acadêmica.

Ora,  as escolhas têm suas glórias,  por outro lado também têm suas aglurias, desencantos.

Aqui, confesso que, muitas vezes tiver receios, inquietações, questionamentos; e que admito

até o presente momento trazer comigo em meus pensamentos.

Não é minha intenção traçar meu percurso acadêmico minucioso, porém acredito ser

importante marcar os pontos de partida e de chegada. De modo que, minha origem acadêmica,

melhor dizendo, minhas formações são no Serviço Social e na área da Pedagogia. Entre as

quais,  esta  última  muito  me  orgulha.  Posto  que  foi  durante  essa  época  em que  cursei  a

graduação em Pedagogia que nasceu o meu interesse por temáticas relacionadas a educação

das crianças negras, formação de professores e relações etnicorraciais na escola, entre outras

que se seguiam nessa mesma direção.

 Naquela  ocasião,  como já  mencionado,  ainda  não  havia  pensado  no  estudo  com

crianças  de  comunidades  quilombolas.  As  aproximações  com  as  Ciências  Sociais  e  a

Antropologia  foram decisivas  na  escolha  dessa  temática.  Assim,  foi  em meio  as  minhas

constantes andanças e travessias nas áreas de conhecimento, que ingressei na Antropologia.

Por isso, entendo que a minha tarefa é complexa ao buscar fazer o diálogo entre Educação e

Antropologia. Por outro lado, o gosto pela pesquisa com crianças desde longa data despertou

meu interesse de estudo e direcionou meu olhar para essa longa travessia.

Nessa perspectiva, compartilho da ideia de articulação entre Antropologia e Educação,

entendendo que ambas as áreas se integram e dão valiosas contribuições cada uma de forma

peculiar.  Mas,  aqui  me  questiono,  será  mesmo  possível  estabelecer  esse  diálogo  entre  a
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Antropologia e Educação? Há aqueles que dirão que muitas coisas separam antropólogos e

educadores, entretanto, para outros, muitas outras coisas os unem.

 Em outras palavras, no diálogo entre antropologia e educação, a problemática parece

ser: a aventura de se colocar no lugar do outro, de ver como o outro vê, de entender um

conhecimento  que  não  é  o  nosso.  De  modo  que,  é  nessa  encruzilhada,  que  os  “não

antropólogos” buscam um “olhar antropológico” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006) pelo

qual  se  nortearão  nos  infindáveis  mistérios  da  pesquisa  em  campo.  Por  outro  lado,  a

antropologia e os antropólogos se veem em grandes apuros, quando são chamados a tratar

dessa realidade cujo nome é educação, seja por não conhecerem, ou ainda, por deslegitimarem

certo percurso do passado da antropologia (GUSMÃO, 1997). 

Podemos  nesse  sentido  afirmar  que  o  trabalho  de  pesquisa  na  interface  da

Antropologia e Educação não são algo recente, e sim oriundo de longa data, embora, muitos

não  reconheçam  esse  passado.  Nesse  ponto,  Gusmão  (1997)  nos  relembra  que  se  pode

observar já nos primeiros antropólogos culturais – Boas e seus seguidores – certa relevância

consagrada à educação nos estudos antropológicos empreendidos por estes. 

 Considerando  vital  a  construção  do  diálogo  entre  Antropologia  e  Educação,

percebemos  que  essa  relação  é  dinâmica,  sendo  a  pesquisa  acadêmica  um  processo  de

construção, e que nós pesquisadores, estamos envolvidos por teias invisíveis de significados.

Penso que, muitas vezes, ao iniciamos as pesquisas não enxergamos muitos elementos que

fazem parte da realidade que se apresenta. Ora, as transformações vão se dando ao longo do

caminho,  nos  modificando,  ampliando  nosso  olhar.  Nesse  processo,  estamos  sempre  em

construção. Com efeito, nos transformamos em meio ao caminho, na travessia. A reflexão de

Guimarães Rosa é bastante oportuna, quando diz que “o real não se dispõe no começo ou no

final, mas no meio da travessia” (ROSA, 1988, p.52).

Antes de continuar, porém, é importante mapear os caminhos que fizeram despertar o

meu interesse no estudo com crianças negras, em particular com as crianças da comunidade

remanescente de quilombo de Acauã – Poço Branco/RN. A escolha tratou-se de um processo

gradual, onde meus interesses de trabalho foram se voltando para o estudo com essas crianças.

Os motivos que levaram a essa mudança também estão relacionados com a impossibilidade de

realizar a pesquisa na escola pública do município do Natal-RN, prefeitura na qual trabalhei

por  sete  anos,  antes  de ingressar  no  Programa de Pós-Graduação de  Antropologia  Social
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(PPGAS). A tomada de decisão acerca da mudança do lócus foi definitiva quando pouco a

pouco fui percebendo que havia certa resistência ou receio por parte dos demais professores e

da gestão em ter uma pesquisadora da UFRN dentro da escola, mesmo que fosse também

professora da rede de ensino.

 Por essa época, meu objeto de estudo era as relações étnicorraciais entre as crianças

no  cotidiano  da  Educação  Infantil  –  nível  de  ensino  denominado  anteriormente  à  LDB

9394/1996. Assim, frente às novas possibilidades de estudo e ao crescente interesse por outro

campo investigativo, torno-se necessário que eu tomasse a decisão de enveredar por novos e

desconhecidos caminhos, os quais fizeram com que ocorresse a mudança para outro campo de

pesquisa e também da temática.

Por  sua vez,  como já  foi  dito,  à  medida que fui  me aproximando de pessoas  das

comunidades  quilombolas,  pude ter  conhecimento  sobre  as  muitas  histórias  de  lutas  pelo

reconhecimento de sua identidade enquanto grupo étnico e regularização da titulação de suas

terras.  Ao  mesmo  tempo,  eu  também me  perguntava  sobre  em  que  lugar  da  agenda  de

reivindicações estaria às crianças dentro desse processo político de resistência e de lutas por

direitos. Cabe talvez neste ponto um parêntese. Talvez mais que isso. Tomando a reflexão do

filósofo Heráclito, o qual afirma que o homem não entra duas vezes no mesmo rio, pois nem o

rio, tão pouco o homem serão os mesmos. Posto que, estamos sempre em um fluxo constante

e processual de mudanças. 

A oportunidade da mudança que me refiro, veio por meio de um convite de amigos

que  tinham  trabalhos  relacionados  com  políticas  públicas,  assentamentos  e  educação  no

campo.  Na  ocasião  comecei  a  participar  de  rodas  de  conversa  e  encontros  de  formação

organizados pela Rede de Educação Cidadã (RECID) – cuja missão parte dos princípios da

Educação Popular Crítico-Freireana com a formação de pessoas, lideranças e entidades em

temas como a história e as causas da exclusão econômica e social no Brasil, direitos sociais e

humanos,  formas  de  participação popular,  geração de  renda,  controle  social  das  políticas

públicas, organização popular, entre outros. 

A RECID  propõe  o  diálogo,  participação  ativa  e  articulação  dos  diversos  atores

sociais, respeitando as diversidades regionais e assumindo a missão de realizar um processo

sistemático  de  sensibilização,  mobilização  e  educação  popular  de  grupos  –  indígenas  e

quilombolas, negros, mulheres, jovens, LGBT, assentados e acampados no campo e cidade,
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entre outros (RECID - Talher Nacional). 

Nesse ponto começa o que poderíamos denominar de um “divisor de águas”. As águas

que correram antes da experiência com a RECID, e as águas que jorraram posteriormente. A

mudança do campo de pesquisa e temática está fortemente associada com essa experiência

que tive. Ao passo que a perspectiva de um novo campo investigativo apresentava-se possível,

pouco a pouco, foram sendo estabelecidas as primeiras aproximações, contatos e troca de

ideias  com algumas  pessoas  do  município  de  Poço Branco  –  RN e,  por  conseguinte,  da

Comunidade Quilombola de Acauã.  Desse modo, pouco a pouco, a temática que buscava

pesquisar foi ganhando forma, dimensão e tornando-se mais nítida para mim. O que realmente

queria estudar: o processo de constituição identitária da criança da comunidade quilombola de

Acauã.    

Nessa travessia, não foram poucos os momentos em que voltei o olhar reflexivo para

meu passado, em uma espécie de um túnel do tempo. Vinda de uma família negra, e enquanto

criança negra que fui, sofri também preconceitos em minha vida escolar. Hoje,  enquanto

mulher e negra percebo com maior nitidez como o preconceito aparece, na maioria das vezes,

velado e disfarçado; talvez minimizado – mas não menos perverso – pela minha posição de

universitária.  O preconceito  velado é  um dos aspectos  peculiar  da  cultura desta  nação,  o

denominado “racismo à brasileira”. De acordo com Bernardino (2002), esse aspecto pode ser

explicado pelo ideário de construção brasileira a partir do “mito da democracia racial” onde   

Uma parcela  expressiva  da  sociedade  brasileira  compartilha  a  crença  de  ter
construído uma nação diferentemente dos Estados Unidos e da África do Sul,
por  exemplo,  não  caracterizada  por  conflitos  raciais  abertos.  Além  disso,
imagina-se que em nosso país as ascensões sociais do negro e do mulato nunca
estiveram bloqueadas por princípios legais tais como os conhecidos Jim Crow e
o  Apartheid dos  referidos  países.  Para  os  que  imaginam  e  advogam  a
singularidade  paradisíaca  brasileira,  isto  significa  dizer  que  o  critério  racial
jamais foi relevante para definir as chances de qualquer pessoa no Brasil. Em
outras palavras, ainda é fortemente difundida no Brasil a crença de que a cultura
brasileira antecipa a possibilidade de um mundo sem raças (BERNARDINHO,
2002, p.2).

Temos ainda, em nosso passado, muitas marcas em nossa memória. Não é necessário
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fazer  muito  esforço  para  lembramos  que  a  população  negra  brasileira  foi  historicamente

estereotipada como um povo que não tem capacidades cognitivas para o estudo ou atividades

ligadas ao intelecto. Nessa perspectiva, a população negra estaria fadada ao insucesso, sendo

esta  considerada inferior  às  demais populações.  Notadamente a  presença (mesmo que em

pequeno  número)  de  estudantes  negros  nos  bancos  universitários,  principalmente  em

universidades federais, ainda causa espanto, ou é percebida como algo que foge a regra. Não é

sem razão, pois por muito tempo a universidade pública foi reduto de uma elite branca e

racista. 

A perversidade desse processo está mais presente e latente no cotidiano nacional do

que imaginamos, e pior, é produzido e reproduzido como dogma, verdade absoluta para a

população  negra  desde  a  mais  tenra  infância,  principalmente,  nas  diversas  instâncias  do

contexto educacional desse país. De forma que, por muitas vezes, o silêncio e o esquecimento,

configuram-se mecanismos de defesa, acionados pelo indivíduo frente às memórias dolorosas

e traumáticas. Com efeito, Pollak (1989) a esse respeito nos diz que 

A memória é um fenômeno construído social e individualmente, [...] e há uma
ligação  fenomenológica  muito  estreita  entre  a  memória  e  o  sentimento  de
identidade  [...].  Isto  é,  a  imagem que uma pessoa  adquire  ao  longo da vida
referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si
própria,  para  acreditar  na  sua  própria  representação,  mas  também  para  ser
percebida da maneira como que ser percebida pelos outros (POLLAK, 1989, p.
5). 

Diante dessas questões, a discussão acerca da diversidade, no Brasil, não é uma tarefa

das mais fáceis. Há os que dizem que vivemos numa verdadeira democracia racial, somos o

país mestiço e harmonioso.  Então por que debater tais questões,  se no nosso país não há

preconceitos? Ora, o debate em torno da diversidade brasileira é algo complexo, posto que a

compreensão de diversidade que reina entre nós, é a de elemento constitutivo da identidade

nacional. No cancioneiro popular e na produção literária, ícones mestiços multiplica-se em

larga escala de nuanças, indicando a noção de diversidade do país, demonstrando a busca por

mascarar  ou  amenizar  diferenças  que  possam  colocar  em  perigo  a  “democracia  racial

brasileira”. 
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 Quem não já ouviu a afirmação de que “o brasileiro não tem preconceito ou que no

Brasil há preconceito em se ter preconceito?” Todavia, o preconceito, a discriminação e o

racismo existem e estão presentes no cotidiano nacional. De modo que, o preconceito nesse

país, portanto, não está somente relacionada a dimensão social. Por isso, torna-se importante

compreendemos a questão em toda sua complexidade e, também nas suas contradições. Nesse

sentido, Coelho (2008) afirma com muita propriedade a respeito da realidade brasileira ou o

chamado “paraíso racial” no qual

Muitas  pessoas  podem se  perguntar:  por  que  discutir  a  discriminação  racial
contra  os  negros  no  Brasil,  já  que  somos  um País  onde  o  sonho  mítico  da
democracia racial é a característica que mais identifica o nosso povo? Em que
um povo, tão  miscigenado  e que se orgulha desta situação, vê necessidade de
Ações Afirmativas para inserção dos negros nas universidades e no mercado de
trabalho? Estudos feitos sobre a tão acreditada democracia racial têm mostrado
que a não existência do racismo no Brasil é uma fábula (COELHO, 2008, p. 19).

Conforme aponta Florestan Fernandes (2008), os brasileiros têm  preconceito de ter

preconceito,  confirmando o caráter  velado,  mas  não menos perverso  que  a  sua  presença.

Assim, não se pode deixar de considerar que a discriminação centralizada na cor e no racismo

é uma realidade inegável no nosso país. 

Entendemos  que  o  espaço  escolar  tem  relevante  papel  na  desconstrução  de

mentalidades racistas e discriminatórias, devendo promover esforços visando à construção de

uma sociedade mais justa e verdadeiramente democrática. De modo que, a escola, enquanto

espaço privilegiado de construção de conhecimento e a sociedade brasileira possuem uma

enorme  dívida  em  relação  à  reconstrução  da  identidade  e  autoestima  da  população

afrodescendente. 

As  reivindicações  históricas  dos  movimentos  sociais,  em particular  do  movimento

negro, surgem como um dos importantes protagonistas nessa conquista, a partir da criação e

publicação da Lei nº 10.639/2003. O resultado dessa relevante conquista foi a materialização

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e os Parâmetros Curriculares Nacionais, onde ganha

destaque a inserção dos temas transversais e, entre os quais, o da Pluralidade Cultural. 

A referida  Lei  institui  a  obrigatoriedade  do  ensino  de  História  e  Cultura  Afro-
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Brasileira e Africana no currículo escolar da Educação Básica e a aprovação subsequente de

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicorraciais, incluindo no

calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. 

Com efeito, comungamos com as Diretrizes Curriculares, cujo entendimento recai sob

a escola enquanto instituição responsável pela desconstrução do pensamento de que o passado

escravo é o único papel histórico a ser atribuído às populações afrodescendentes. Por essa

razão e por muitos outros fatores, o papel da escola é desconstruir o conhecimento produzido

pela cultura dominante e (re) construir outro saber. 

Nesse viés, Segato (2006) afirma “que a dimensão ética é essencial nas práticas de

ensinar,  aprender e debater a educação em uma realidade desigual.” Ainda conforme essa

autora, essa dimensão na maioria das vezes é prejudicada pelos processos de naturalização e

socialização de práticas discriminatórias e concepções preconceituosas, as quais encontram na

instituição escolar, uma justificativa para as práticas nocivas de alteridade. 

No contexto  desse debate,  é  válido  salientar  que mesmo com a relevância  da Lei

10.639/2003 e demais  avanços  significativos  que a  educação no Brasil  vem conseguindo

nessas últimas décadas, não se pode negar que ainda, a educação básica é fortemente marcada

pela desigualdade no que se refere a qualidade e equidade, já que é visível a dificuldade em

garantir  o  direito  de aprender  e de permanência para todas as  crianças,  jovens e  adultos,

principalmente para negros e negras nos últimos anos da educação básica brasileira. Observa-

se que diante desses dados, o aspecto racial se configura como uma – se não a maior – das

expressões mais fortes dessa desigualdade que distinguem os brasileiros pela cor de pele.

Nesse sentido, a situação se agrava ainda mais quando o assunto é a educação das

crianças de comunidades quilombolas. Atenta-se para o fato de que a atenção dada as crianças

dos  quilombos,  de  modo geral,  ainda  é  algo  problemático  devido aos  reduzidos  recursos

repassados pelas gestões municipais para melhores condições de ensino para essa população

infantil. Percebe-se que esses sujeitos sociais são muitas vezes usurpados dos seus direitos.

Quando  sabemos  que  muitas  leis  existem  para  protegê-las,  garantir  esses  direitos  que,

entretanto, são cotidianamente negados pelo mundo do adulto. 

Diante  disso,  indagamos,  quais  seriam  as  atribuições  dadas  pelas  crianças  aos

processos vividos e experiências na constituição do ser criança negra quilombola? Desta feita,

de uma coisa tenhamos certeza: a criança fala. Suas vozes ecoam no decorrer dos tempos,
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rompendo a barreira  do silêncio,  da violência  simbólica e  do anonimato aos quais  foram

submetidas  historicamente.  Partindo  dessas  considerações  e  motivados  por  uma relevante

questão levantada por Kramer (2000), que em uma de suas inúmeras contribuições acerca da

necessidade de repensarmos a infância nos chama atenção para “como deixar de ser in-fan

(aquele que não fala), como adquirir voz e poder?”

Buscamos pensar esses sujeitos sociais que fazem parte de uma realidade singular,

com direitos e especificidades de ser e estar no contexto quilombola. Procurei apreendê-las

em seus  gestos,  silêncios,  experiências,  saberes,  medos,  sonhos,  brincadeiras,  travessuras.

Analisar o sentido e os significados contidos no que falavam e pensavam de si próprias, dos

seus pares, de sua cultura, de sua história, da sua comunidade e como tudo isso refletia no

processo de constituição de suas identidades. 

Considerando esses objetivos e as questões que foram levantadas no decorrer desse

trabalho  e  por  se  tratar  de  uma criança  contextualizada  no  tempo  e  no  espaço,  torno-se

imprescindível destacar a emergência das comunidades remanescentes de quilombos. Nesse

sentido, Arruti (2006) explica que     

Com  o  processo  de  ressemantização  do  termo  quilombo  que  a  partir  da
Constituição Federal de 1988, que esta categoria deixa de descrever apenas a
ideia  expressa  na legislação colonial  e  imperial,  segundo a  qual  o  quilombo
remetia a agrupamentos de escravos fugidos, para passar a delinear um tipo de
comunidade que, sendo composta principalmente por descendentes de escravos,
caracterizam-se por uma memória e uma territorialidade específicas e marcada
pelo uso comum, laços de parentesco e autoatribuição (ARRUTI, 2006).

De acordo com Arruti (2006), o processo de ressemantização é decorrente, sobretudo

das reivindicações dos movimentos sociais, como também do envolvimento de profissionais

preocupados com a questão quilombola, principalmente antropólogos e profissionais da área

do  Direito.  A partir  desses  aspectos,  surgiram  diversos  desdobramentos  relacionados  ao

surgimento  e  também generalização  de  políticas  públicas  diferenciadas  para  quilombolas

incluindo também, a educação.

Diante disso,  nota-se uma relação histórica  de  ancestralidade e  identidade que vai

muito além de uma localização dentro dos espaços, quer seja do campo, quer seja da cidade.
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Por essa razão, o processo educativo deve ter comprometimento com a ideia de espaços e

territórios como lugar de pertencimento.

É de suma importância salientar que a discussão acerca da temática da educação em

comunidades quilombolas  apresenta base jurídica e  se fundamenta em pelo menos quatro

documentos de enorme relevância. Consideramos de suma importância conhecer e entender o

que os referenciados documentos revelam.

O primeiro é a já bastante conhecida Lei Federal nº 10.639/2003, que orienta para a

Educação Básica o ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira. O segundo documento é a

Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), promulgada pelo decreto

5.051, de 2004, que garante o direito de uma educação adequada às diferenças das populações

étnicas. Ainda temos o terceiro documento que é o Plano Nacional de Desenvolvimento de

Populações  Tradicionais  (decreto  6.040/2007),  o  qual  indica  a  emergência  de  produzir

modalidades de educação adequadas aos modos de vida das populações tradicionais. 

Por  último,  o  quarto  documento  é  a  Resolução  nº  7  de  2010 do CNE (Conselho

Nacional  de  Educação),  que  apresenta  grande  avanço  na  garantia  de  uma  educação

diferenciada ao mencionar a necessidade de respeito por parte das escolas que atendem às

populações  do  campo,  comunidades  indígenas  e  quilombolas,  atentando  para  suas

especificidades  históricas,  culturais  e  modos  de  vida.  A Resolução  nº  7  ainda  orienta  a

utilização de pedagogias que atendam as peculiaridades e especificidades das formas próprias

como essas populações produzem seus conhecimentos e saberes.

Nesse processo investigativo, as crianças da comunidade quilombola de Acauã, são

entendidas enquanto sujeitos sociais. Buscou-se desenvolver o estudo com as crianças que

estudam na  Escola  Municipal  Maria  Francisca  Catarina,  localizada  no  distrito  de  Acauã,

comunidade quilombola do município de Poço Branco-RN. 

Para fundamentar este trabalho investigativo, buscou-se a contribuição da abordagem

histórico-cultural, a qual tem como aporte as concepções de Vigotsky a respeito do papel da

sociedade e da cultura na constituição do sujeito.  Ressalta-se que para essa abordagem, a

constituição do sujeito trata-se de um processo socialmente construído. É com esse sentido

que  o  referencial  histórico-cultural  toma como fundamento  principal,  os  pressupostos  do

materialismo histórico e dialético, cuja a visão compreende o homem como um ser social e

histórico,  em constante  relações  com a  produção  social,  cultural  e  econômica.  Conforme
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Vigotsky  (2007),  o  desenvolvimento  humano  é  compreendido  como  um  processo  de

apropriação de experiências histórico-culturais. 

Dessa  forma,  ao  buscar  fundamentação  nessa  perspectiva,  torna-se  possível  o

entendimento  da  criança  nas  suas  interações  com os  outros  e  com o  contexto  que  estão

inseridos. É no processo de interações que a criança constrói e reconstrói internamente as

formas culturais de ação e pensamento presentes no meio em que está inserida e que, mais

tarde, será externalizada mediante sua maneira de ser e estar no mundo. Por essas razões,

escolhemos a perspectiva histórico-cultural como possibilidade de entender a criança a partir

dela mesma, partindo da concepção de que esse sujeito social é mediado pelo outro e pelas

práticas culturais.

Busquei nas pesquisas sobre a criança e as infâncias realizadas por Kramer (2002,

2003, 2008),  Cohn (2000),  dentre  outros,  que mostram a relevância de se compreender e

pensar a criança como sujeito social, bem como suas infâncias que por meio de um processo

dinâmico são permeadas por experiências vivenciadas em um contexto quilombola, com uma

cultura e uma história que traz especificidades para essa criança.  Os estudos sociológicos

desenvolvidos por Belloni (2009), Sarmento (2005, 2007, 2008) e Nascimento (2011) acerca

da criança e do seu universo infantil, concebendo infância como categoria social, contribuiu

relevantemente para o entendimento dos modos de pensar e olhar a criança a partir dos seus

próprios termos.

Torna-se importante salientar nesta pesquisa, o diálogo construído com as questões

etnicorraciais e suas implicações no processo de constituição identitária e na educação das

crianças negras. Para tanto, utilizei as pesquisas de autores como Cavalleiro (2001, 2005),

Munanga  (1999,  2004,  2008),  Gomes  (2001,  2007),  Oliveira  (2001,  2005,  2012),  dentre

outros pesquisadores que se debruçaram no estudo dessa temática. 

No decorrer deste trabalho investigativo, utilizou-se uma noção de “comunidade” que

é de suma relevância explicitar qual a conceituação que tomamos como referência. Diversos

foram os autores  que nortearam esforços para encontrar  uma definição para o termo, tais

como Cook (1938), Guidi (1961), Nogueira (1955). Há aqueles que concebem “comunidade”

enquanto  base  territorial,  relacionada mais  com limites  geográficos.  Para  outros,  o  termo

“comunidade” está intimamente relacionado a um lugar integrado por meio de uma origem,

experiência  comum,  onde seus  moradores  têm relativa  consciência  de  sua  unidade  local.
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Conforme Meyer (1979), pensar a “comunidade” como espaço só ganha significado quando

percebida à luz de um sistema de relações sociais que articula não só elementos internos à

comunidade, mas também esses elementos que lhe são externos (MEYER, 1979, p. 16). 

É  partindo dessa compreensão que  fazemos uso do termo no  corpus desse  estudo

quando no referimos a comunidade de Acauã.  Para tanto, buscou-se a contribuição de Barth

(2000), Weber (2004) e Leite (2000), Assunção (2009), entre outros, os quais compreendem a

noção  de  comunidade  como  um  lugar  de  produção  de  resistência,  fortalecimento,  de

pertencimento e identificação. Assim, como lugar de experiências vivenciadas no decorrer de

sua trajetória comum, a comunidade em um processo dinâmico e vivo, constrói estratégias

que visam continuidade de sua existência como grupo. 

Os conceitos de grupo e de identidade (BARTH, 2000) empregados nesta pesquisa,

estão fundamentados também nos estudos antropológicos de Cardoso de Oliveira (1976) sobre

as  relações  interétnicas  nas  sociedades  complexas,  concebendo  a  identidade  étnica  como

forma  de  representação  social.  Conforme  afirma  Assunção  (2009),  a  identidade  étnica  é

compreendida como uma forma de auto-identificação, por oposição a um grupo diferente ou

em contraste com ele. O indivíduo identifica-se etnicamente como pertencente a um grupo, se

existir outro diferente para que seja estabelecida a relação de oposição entre “nós” e “outros”.

Assim, a identidade é construída por meio de uma situação de alteridade onde o “nós” se

afirma a partir da aceitação ou negação da outra (ASSUNÇÃO, 2009, p.17-18).

Tomamos como referências os trabalhos de Arruti (2006), Munanga (1999), Oliveira

(2005), entre outros, os quais estabelecem o diálogo e busca por evidenciar importância da

ressemantização do conceito de quilombo. De acordo Munanga (1996), o termo quilombo

(kilombo) tem origem entre os povos de língua bantu e se refere a um tipo de instituição

sociopolítico-militar existente na África Central (áreas do Congo e Angola), constituindo-se

em  um  agrupamento  militar  composto  no  século  XVII  por  distintos  grupos  culturais.

Entretanto, na conjuntura política da década de 1980 em que se repensa a história brasileira,

novas ideias serão apresentadas, como aquelas empreendidas no âmbito do movimento negro

e as produzidas pelos estudos acadêmicos nos bancos universitários. No cerne desses debates,

encontra-se o questionamento do uso e da conceituação do termo “quilombo” (ASSUNÇÃO,

2009, p. 13/14). Por sua vez, Oliveira (2005) nos diz que é primordial promover o debate

sobre  o  território  negro  e  a  ampliação  do  conceito  de  quilombo  nos  dias  atuais,
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compreendendo que

(...) o território negro é um campo de relações e políticas, no qual se elabora

uma forma específica de identidade étnica: a do negro do meio rural. A terra é

considerada como lugar próprio e diferenciada, na qual surge o território como

uma  realidade  indivisa  marcada  por  uma  forma  de  organização  política,

investida  de  uma  história  –  negra  –  e  de  um  universo  simbólico  particular

(OLIVEIRA, 2005, p. 15). 

Em  relação  aos  procedimentos  técnicos  e  metodológicos,  a  pesquisa  tem  uma

abordagem qualitativa e, caracterizou-se, como um estudo de caso de cunho etnográfico na

perspectiva da compreensão do processo de constituição identitária da criança da comunidade

quilombola  de  Acauã.  Para  tanto,  tomamos  como referência  os  estudos  de  André  (2005)

acerca dos aportes metodológicos do estudo de caso, cujos apontamentos definem esse tipo de

pesquisa como se configurando “um estudo descritivo, de uma unidade, seja ela uma escola,

um professor, um grupo de alunos, uma sala de aula.” O estudo de caso contribui para nortear

a produção dos dados da pesquisa, utilizando como instrumentos a observação participante e

entrevistas semi-estruturadas ou “rodas de conversas” como preferi denominar no decorrer

deste  trabalho.  Contou-se  também  com  a  utilização  do  diário  de  campo,  de  fotografias,

gravações  de  áudio,  filmagens,  desenhos,  produções  de  textos,  confecção  de  materiais  e

relatos orais.

Nessa travessia, além das referências já citadas no decorrer desse estudo, também nos

apoiamos nas ideias de Geertz (1989), que atento aos significados construídos mediante as

relações sociais nos afirma que esses significados não podem ser lidos ou apreendidos de

forma  isolada  e  descontextualizada.  No  nosso  caso,  não  bastava  estar  entre  as  crianças,

acompanha-las no cotidiano escolar, interagir com elas, ouvir o que tinham para nos contar,

mas, além disso, observá-las nas atividades e eventos desenvolvidos pela comunidade. Para

nos apoiar nessa leitura do contexto em que nossos sujeitos vivem foi de suma importância

atentar para o que nos afirma Geertz (1989).  
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Fazer etnografia é como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, cheio de
elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos escritos não
com  sinais  convencionais  do  som,  mas  com  exemplos  transitórios  de
comportamento modelado (GEERTZ, 1989, p.20).

Para além, Geertz (1989) pontua o fazer etnográfico como algo dinâmico onde estão

envolvidos diversos elementos constituintes da etnografia e não somente métodos e técnicas.

A esse respeito ele afirma que

A etnografia  não  é  uma  questão  de  métodos  (...)  praticar  a  etnografia  é
estabelecer  relações,  selecionar  informantes,  transcrever  textos,  levantar
genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não são
essas  coisas,  as  técnicas  e  os  processos  determinados,  que  definem  o
empreendimento. O que define é o tipo de esforço intelectual que ele representa:
um risco elaborado para uma ‘descrição densa’, tomando emprestada uma noção
de Gilbert Rile (GEERTZ, 1989, p. 15).

Importa  destacar  que,  dadas  às  especificidades  da  nossa  pesquisa,  utilizamos  uma

pesquisa de natureza qualitativa, tendo como foco um estudo de caso de caráter etnográfico.

Na busca do desvelamento do real, essa metodologia foi bastante eficaz, pois nos forneceu

meios de aproximação, participação,  coletas  de dados,  bem como uma compreensão mais

aprofundada do contexto no qual as relações e interações são vivenciadas pelos sujeitos da

pesquisa.

Nesse percurso teórico-metodológico, nos foi de suma importância à ajuda dada pela

observação participante que nos permitiu apreender a dimensão social e individual dos nossos

sujeitos sociais, ao mergulhamos no seu cotidiano, mediante o convívio e interação com as

crianças,  percebendo  seu  modo  particular  de  pensar  o  mundo  adulto  e  o  seu  próprio.  A

observação participante nos ofereceu relevantes pistas para a constituição de outro modo de

olhar “os pequenos”, revelando seu próprio olhar, como sentem e imaginam o mundo a sua

volta. 

Não  por  acaso,  se  fez  necessário  apropriarmos  de  determinados  instrumentos  que

pudessem fornecer uma abertura e o diálogo plural com outra forma de abordagem do mundo,
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em especial, o universo das crianças. A vivência com as crianças de Acauã exigiu da minha

parte um olhar mais subjetivo acerca destes sujeitos, possibilitando uma postura que não fosse

etnocêntrica, ou no caso do nosso estudo “adultocêntrica”. Durante  o  tempo  que  permaneci

entre elas, o envolvimento e o cotidiano com suas atividades por vezes produziram em mim a

sensação de que eu vivia em um mundo estranho ao mundo delas, a visão “adultocêntrica”

insistia em ofuscar a minha visão, não permitindo enxergá-las em seus próprios termos. 

Esta  percepção de  que  o próprio mundo cultural  é  o  melhor  de  todos,  ou  o  mais

compreensivo, expressa uma visão “encantada” da própria realidade. Assim, mesmo sendo

professora  por  profissão,  devido  a  minha  formação  acadêmica  em Pedagogia  e,  já  tendo

lecionado na rede pública de ensino básico durante 7 anos, naquele momento era fundamental,

um afastamento necessário do “eu” professora para analisar com distanciamento os valores e

práticas sociais que circundavam a geração daqueles sujeitos a qual eu não pertencia. Tudo

isso  me  possibilitou  olhar  o  mundo  infantil  por  outra  ótica,  relativizá-lo,  desconstruir

verdades; dentre as quais eu portava comigo quando adentrei a comunidade quilombola de

Acauã, e mais especificamente, as portas da escola em que as crianças estudavam. 

 De modo geral, tais sentimentos e reflexões permeiam as relações mais cotidianas das

sociedades, pois as reflexões que produzimos e o que pensamos a respeito daqueles que são

diferentes de nós dizem muito deles, entretanto também dizem muito de nós mesmos, do que

somos, fazemos e pensamos acerca das nossas próprias existências. De forma que, enquanto

pesquisadora tornava-se um importante instrumento de trabalho, colocar-se no lugar do outro,

dando prioridade à fala do outro,  sendo preciso reconhecer e aceitar a diferença a fim de

apreendê-la.  

Sabemos que conhecer totalmente o outro nos seus próprios termos, é algo que se

apresenta impossível. Para o conhecimento do outro, a alteridade é essência nesse esforço de

conhecer. Principalmente, quando esse outro é uma criança, considerando que a proposta do

estudo  é  pesquisar  crianças  na  contemporaneidade,  imersas  no  contexto  da  comunidade

quilombola.

Partido da compreensão que a pesquisa é algo desafiador, não podendo ser entendida

como um acúmulo de elementos estanques no diário de campo, mas que necessita de muita

sensibilidade para apreender a sutileza e conflitos das relações sociais que estão presentes no

contexto  estudado.  Requerendo  do  pesquisador  um  trabalho  de  pesquisa  que  vise  uma
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descrição densa, com vistas a melhor entender e descrever o significado cultural dos sujeitos

pesquisados. 

Para além, conforme Bakhtin (2003), a pesquisa na área das ciências humanas sempre

se configura como um estudo de textos: diários de campos, transcrições de entrevistas são –

mais do que aparato técnicos – formas de conhecimento. A tarefa do pesquisador implica em

recortes e vieses, em procurar a distância, o afastamento, a exotopia – o pesquisador é sempre

outro  –  de  modo  a  promover  que  o  real  seja  captado  na  sua  provisoriedade,  dinâmica,

multiplicidade e polifonia. Em contrapartida, os textos pesquisados (sejam falados ou escritos)

para  serem  apreendidos,  necessitam  que  se  explicitem  as  condições  de  produção  dos

discursos,  práticas  e  interações.  Para  o  pesquisador,  texto  e  contexto  são  relevantes

ferramentas conceituais. Bakhtin (2003) quanto a essa questão reflete que 

Devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo
de  dentro  dele  tal  qual  ele  o  vê,  colocar-me  no  lugar  dele  e  depois  de  ter
retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão
que desse meu lugar se descortina fora dele (BAKHTIN, 2003, p. 23).

Por meio dessa reflexão, Bakhtin afirma o lugar da exotopia – olhar a partir de um

lugar exterior – no trabalho do pesquisador. Em síntese, este ocupa um lugar que não é o lugar

do outro, porém o seu próprio lugar. O olhar sobre o outro não coincide nunca com o olhar

que ele tem de si próprio.

 Para contribuir  com a análise de todo o material  obtido,  contou-se também com o

embasamento  teórico  nos  documentos  legislativos,  tais  como  as  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para a Educação das Relações Étnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura

Afro-brasileira  (MEC,  2009);  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (10.639/2003);

Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnicorraciais (SECAD/MEC/2006), bem

como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s). As pesquisas de Arruti (1997) também

ajudam na articulação da compreensão dos documentos legislativos com a temática proposta

dessa  investigação.  Arruti  (1997)  analisa  possíveis  diálogos  nos  estudos  com indígenas  e

quilombolas partindo de uma perspectiva de reconhecimento da relevância desses grupos no
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processo de constituição do Brasil.

O  presente  trabalho  está  estruturado  em três  capítulos.  Na  introdução  delimitei  o

objetivo de estudo, evidenciando os aspectos que motivaram à investigação da temática, a

problemática, as questões norteadoras, os objetivos e sua relevância no campo educacional e

antropológico.     

No primeiro capítulo trataremos sobre os caminhos possíveis para uma construção

identitária do sujeito-criança da comunidade do quilombo de Acauã, bem como dos caminhos

percorridos que me levaram a este lugar  específico e não a nenhum outro.  Nesse intuito,

apresento o lócus da pesquisa, sua história e a cultura descrita pelos próprios moradores, por

pesquisadores  e,  em especial  pelas  crianças.  Ainda  neste  item,  ressalto  a  importância  da

abordagem histórico-cultural  que  tem aportes  nas  concepções  de Vigotsky (2007) para se

compreender  a  fala  do  sujeito-criança,  contextualizada  na  história  e  na  cultura  de  uma

comunidade remanescente de quilombo.  

O  segundo  capítulo,  objetiva  o  desenvolvimento  da  discussão  acerca  da  escola,

mapeando os conflitos emergentes no espaço escolar, a partir do processo de construção da

identidade  etnicorracial  da  criança  da  comunidade  quilombola.  Atentando  para  o  projeto

político-pedagógico e como as questões etnicorraciais e culturais são trabalhadas no cotidiano

escolar e, como o preconceito e a discriminação interferem no processo de constituição da

identidade do sujeito criança. 

No terceiro capítulo, apresento à análise dos dados, o perfil dos sujeitos pesquisados e

a partir das vozes, das atividades diversificadas analisadas e da história contada e reinventada

pela  criança  a  partir  dos  variados  espaços  vivenciados  na  comunidade  de  Acauã;  será

verificado como esses  espaços influenciam diretamente na construção do imaginário e da

identidade da criança negra.
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CAPÍTULO I  - BUSCANDO TRAVESSIAS POSSÍVEIS

1.1 – OS CAMINHOS PERCORRIDOS DA CIDADE PARA O CAMPO DE PESQUISA: 

“BEM VINDO A COMUNIDADE DO QUILOMBO ACAUÃ” 

Como  foram apresentados  na  Introdução,  o  meu  objeto  de  estudo,  a  constituição

identitária das crianças da comunidade quilombola de Acauã, os objetivos e os motivos que

me levaram a desenvolver esta pesquisa nessa comunidade negra,  em especial,  na Escola

Municipal Maria Francisca Catarina da Silva, neste capítulo serão apresentados os primeiros

passos dados no decorrer dessa caminhada até a inserção no campo de pesquisa. Tratarei de

apresentar o lugar onde o estudo foi desenvolvido e a importância desse contexto social para a

constituição da identidade dos sujeitos pesquisados. Esse lugar, a comunidade quilombola, na

maioria das vezes pouco conhecida na e pela educação e sociedade de modo geral e, que, nos

dias atuais, vem lutando pelo reconhecimento de sua identidade enquanto grupo étnico e pela

regularização  e  titulação  de  suas  terras,  implicando  dizer  que,  suas  lutas  e  constantes

reivindicações foram – e continuam sendo – responsáveis por darem visibilidade para sua

história. 

À  medida  que  buscávamos  conhecer  a  comunidade  de  Acauã,  lugar  onde  nossos

sujeitos  vivem,  procurávamos  compreender  as  crianças  dentro  do  seu  próprio  universo

infantil,  aproximávamos  da  forma  como  esses  sujeitos  lidavam  com  seus  próprios

sentimentos,  se  relacionavam  e  também  se  percebiam,  levando  em  consideração  o  seu

cotidiano e suas vivências enquanto crianças.   

Os caminhos iniciais dessa travessia trouxeram consigo as incertezas do que podia

estar por vir e, ao mesmo tempo, as angústias e indagações que acompanham todo aquele que

não  sabe  ao  certo  o  que  poderá  encontrar  no  decorrer  de  sua  jornada.  Entretanto,  as

experiências  vivenciadas  a  partir  desses  passos  e  dos  caminhos  plurais  percorridos,

imprimiram marcas que se por um lado, revelaram obstáculos, por outro, se configuraram

como via motivadora para a superação dos desafios e da busca por travessias possíveis. Os

passos iniciais dessa pesquisa representaram bem essa busca por respostas que não somente
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marcaram a abertura dos caminhos, mas que se estenderam ao longo de todo este trabalho.  

O estudo da constituição identitária das crianças da comunidade de Acauã seguiu por

esses caminhos plurais, os quais criaram possibilidades de aproximação e inserção no campo

de pesquisa. Busquei nessa caminhada mais ouvir do que falar, exercício que me permitiu

escutar com maior sensibilidade e atenção os sujeitos pesquisados. O exercício de escutar e

ouvir  não  se  configura  uma  tarefa  fácil  no  cotidiano  escolar,  seja  para  aqueles  que  são

professores ou para os que já exerceram a função de docentes em escolas públicas e também

particulares.  Porém, percebo que necessitamos aprender a lidar com o “poder” da fala do

“outro”, abrir espaços e incentivar a expressão livre de pensamento, principalmente, quando

estamos lidando com um sujeito social que é uma criança. 

Durante a experiência que tive como professora efetiva da rede pública de ensino,

cotidianamente estive preocupada em manter a disciplina, a ordem, à organização, explicar os

conteúdos dentro do tempo, entre outros. No decorrer dessa pesquisa, eu cheguei a conclusão

que quando eu era professora, eu falava mais do que ouvia ou escutava. Por isso, volto a dizer

que nossa tarefa não foi nada fácil, tratava-se de um exercício de alteridade com esse “outro”

que é criança. O tema era difícil, mas não impossível. Afinal, nós todos fomos crianças, por

isso,  até  certo ponto,  sabemos  do que se trata.  A travessia  ainda tinha  muitos  desafios  e

aprendizagens pela frente. Estimulada  a  enxergar  o  quadro  mais  específico  em  que  a

criança está inserida, porém, sem perde o foco do cenário mais amplo; fui analisar como esses

sujeitos constituíam - ou não – uma identidade étnica,  partindo dessa perspectiva busquei

estudar atentamente suas vozes, os gestos, os silêncios, concepções de mundo, relatos orais e

escritos  das  crianças  que  faziam  parte  de  um  contexto  dinâmico  e  específico  que  é  a

comunidade quilombola de Acauã. Para tanto, sendo as crianças os sujeitos centrais desse

estudo,  buscamos  retirá-las  do  anonimato,  ouvimos  suas  opiniões,  brincamos  com  elas,

apreendemos seus jeitos e estratégias de pensamento, como também os significados e sentidos

que concebiam as temáticas como infância, criança negra, comunidade quilombola, escola,

preconceitos, dentre outras que vieram à tona no decorrer do trabalho investigativo.   

O trabalho de campo foi desenvolvido tendo como lócus a comunidade negra rural de

Acauã, localizada no município de Poço Branco – Rio Grande do Norte/RN. É importante

ressaltar que os primeiros passos dessa travessia tiveram início a partir das minhas visitas à

comunidade,  datadas  desde  dezembro  de  2012.  Naquela  ocasião  realizei  três  visitas  para
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conversar com os representantes dos moradores acerca das possibilidades de desenvolvimento

da  minha  pesquisa  com  as  crianças  da  comunidade,  e  em  específico,  com  aquelas  que

estudavam na escola municipal Maria Francisca Catarina da Silva.  Logo nesses primeiros

contatos, contei com a relevante ajuda de Dona Gildênia Freitas, presidente do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Poço Branco (STRPB), pois, foi por meio interlocutora que pude ter

informações  de  contato  sobre  quais  as  pessoas  que  primeiro  eu  deveria  procurar  na

comunidade de Acauã.  Na ocasião das visitas iniciais  e das demais que se sucederam ao

distrito  de  Acauã,  Dona  Gildênia  Freitas  se  colocou  a  disposição  para  o  que  pudesse

contribuir.  

Assim,  como  já  explicitado  anteriormente,  foi  a  partir  da  intermediação  de  Dona

Gildênia Freitas que consegui as primeiras aproximações com moradores da comunidade do

quilombo  de  Acauã.  Dentre  os  quais  destaco  o  estabelecimento  do  diálogo  com  Dona

Francisca Catarina da Silva, presidente da Associação de Moradores do Quilombo de Acauã

(AMQA)  e  também  membro  da  Organização  das  Mulheres  Quilombolas  (OMQ).  Foi

efetivamente a partir desse contato com Dona Francisca Catarina que passei a ter acesso a

uma das professoras da escola, Dona Nazaré – professora do turno matutino da Educação

Infantil e do 1ª e 2ª anos do ensino fundamental – moradora do quilombo e uma das lideranças

da comunidade.  Mais tarde,  em outra oportunidade,  também estabeleci contato com Dona

Anunciada – professora do 3ª e 4ª ano do ensino fundamental, residente na sede municipal de

Poço Branco, a mesma lecionava as aulas do turno vespertino na referida escola. 

Era uma tarde de verão no Agreste  Potiguar  quando cheguei pela primeira vez na

comunidade remanescente de quilombo de Acauã. Após organizar a minha mochila com o

meu caderno de campo e outros materiais  necessário para a ocasião,  parti  em direção ao

quilombo  de  Acauã,  distrito  do  município  de  Poço  Branco.  Depois  de  aproximadamente

quinze minutos de trajeto do centro do município para a comunidade,  eu cheguei ao meu

destino.  Durante  o  percurso  passei  por  uma estrada,  principal  acesso  ao  quilombo,  onde

transitavam  além  de  pessoas,  carros,  ônibus,  caminhões,  veículos  de  tração  animal,

motocicletas e demais veículos.  A estrada ao longo de sua extensão se caracterizava pelo

piçarro,  chão batido coberto por  pedras  pequenas  de cor  avermelhada.  Sabe-se que essas

condições dão mais durabilidade à estrada, porém podem provocar acidentes, já que as pedras

são facilmente lançadas para trás e para o alto pelas rodas dos veículos que transitam neste
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tipo de estrada. Diante do contraste da vegetação, galhos e folhas secas, também se via as

cercas com plantações de mandioca, coqueiros, mangueiras e cajueiros, elementos naturais

que iam pouco a pouco compondo a paisagem da região à medida que eu me aproximava do

meu campo de pesquisa. Avistei uma placa verde com letras grandes na cor branca com a

denominação “Bem vindo à comunidade do quilombo Acauã”,  seguido abaixo pelo nome

“Poço Branco/RN” escrito na cor amarela.

A comunidade quilombola de Acauã era um típico povoado, que mesmo com casas

construídas em alvenaria conservava hábitos que não se observava com tanta frequência nas

áreas urbanas que eu estava acostumada a vê. Observei que na frente das casas, havia grupos

de moradores  que se reuniam embaixo dos alpendres ou debaixo da sombra das árvores,

estavam “proseando”, isto é, conversando, termo usado por alguns moradores como me foi

informado posteriormente. No momento em que cheguei, pude perceber que me observavam

com igual ou maior curiosidade que eu os via, embora a minha tarefa fosse mais complicada,

pois, tentava captar em cores vivas os detalhes do cenário no tempo e espaço ao passo que a

motocicleta em movimento adentrava o lugar que se apresentava diante de mim.     

O primeiro lugar que fui ao chegar à comunidade do quilombo de Acauã foi à casa de

Dona Francisca Catarina, pertencente à família dos Catarino. No curso desse evento, aceitei a

recomendação valiosa de Dona Gildênia, a qual me disse que eu procurasse primeiro, uma das

lideranças  do  quilombo  para  pedir  a  autorização  para  a  pesquisa  e  foi  o  que  fiz.  Dona

Francisca  Catarina  da  Silva,  44  anos,  era  uma  das  lideranças  do  quilombo,  mulher  de

personalidade forte e muito carismática, era a atual presidente da Associação de Moradores do

Quilombo de Acauã (AMQA). Feitas as devidas apresentações, ela me convidou para entrar

na sua casa, percebi certa cautela em sua expressão, porém, mesmo assim ela se mostrou

disposta a me ouvir e daí eu pude explicitar  qual era o trabalho pretendido. Expliquei os

motivos  que  me  levaram  para  aquela  comunidade  quilombola  em  específico  e  não  para

qualquer outra do estado do Rio Grande do Norte.  Pontuei que a questão da comunidade

quilombola  era  algo  recente  nos  meus  estudos,  porém  à  medida  que  fui  tomando

conhecimento  das  lutas,  debates,  palestras,  trabalhos  acadêmicos,  projetos  em  curso

relacionados às comunidades negras; o meu interesse foi sendo aguçado. Por essa razão, o

meu  interesse  pela  comunidade  quilombola  de  Acauã  se  justificava  pela  riqueza  das

memórias,  das  histórias  e,  mais  especificamente,  à  forma  como  os  seus  moradores  se
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articulavam entre si, se organizavam politicamente enquanto grupo vivendo em comunidade.

Para além dos motivos já citados, o fato de ter lecionado para crianças durante sete anos na

rede municipal de ensino da cidade do Natal-RN, despertaram em mim o desejo da escolha da

comunidade,  considerando a  existência  da  Escola  Municipal  Maria  Francisca  Catarina  da

Silva situada dentro do quilombo e por consequência pela clientela atendida, às crianças do

quilombo de Acauã. 

Ao final da conversa com Dona Francisca Catarina, percebi que a expressão cautelosa

que observei na sua fisionomia nos primeiros instantes havia se dissipado e, como também se

transformado em um misto de alegria e alívio. Conforme essa liderança, os estudos, parcerias

e demais projetos que viessem para benefício e soma de forças com a comunidade eram muito

bem vindos porque os moradores do quilombo eram negligenciados em todas as áreas pela

gestão municipal. Foi assim, a partir desse primeiro contato com Dona Francisca Catarina, a

qual deu a sua permissão para o trabalho, que pude, de fato, iniciar a minha pesquisa. 

Em outro momento, mas a partir da conversa com Dona Francisca foi que pude ter

acesso  a  Dona  Nazaré.  A presidente  da  AMQA explicou  que  era  preciso  que  eu  fosse

conversar também com Dona Maria de Nazaré Apolinário, que era professora da escola e uma

das lideranças do quilombo, para que ela consentisse a realização do trabalho de pesquisa com

as  turmas  que  lecionava.  Dado  os  primeiros  passos,  fui  ao  encontro  da  professora  da

comunidade,  conhecida por todos como Dona Nazaré.  Nosso encontro ocorreu na própria

escola,  não havia crianças  na sala  de aula,  pois  era  época das  férias  escolares  devido ao

término do ano letivo. Informei para a professora que havia conversando com Dona Francisca

e que esta  a  havia indicado para eu obter  o consentimento de observação das  suas aulas

durante o estudo antropológico a ser realizado com as crianças da comunidade. Expliquei em

linhas gerais a proposta do meu trabalho de pesquisa, evidenciando a relevância do estudo no

campo antropológico e educacional, e principalmente, para as crianças e a comunidade do

quilombo de Acauã como um todo. Nesse início, obtive o consentimento para a realização da

pesquisa, dado por Dona Francisca Catarina como também por Dona Nazaré e posteriormente

por  Dona  Anunciada,  também  professora  da  escola.  Os  primeiros  contatos  estavam

estabelecidos por assim dizer. Por sua vez, combinei que logo após iniciar o ano letivo de

2013, posteriormente entrei em contato para definir as datas concretas do início da pesquisa. 

A inserção efetivamente no campo de pesquisa ocorreu, entre os meses de abril e maio
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de 2013. Durante esse período, permaneci na comunidade por 30 dias. No dia 14 de abril, em

uma manhã de domingo, cheguei ao município de Poço Branco e me hospedei na Pousada e

Restaurante de Poço Branco,  conhecida na região como Pousada de “Seu” Didi,  morador

bastante  popular  no município.  Havia  planejado me hospedar  em Poço Branco,  motivada

entre outros fatores, pelo fato de que a pousada consistia em uma via de acesso mais rápido

para a  comunidade,  aproximadamente  15 minutos  do quilombo de Acauã.  Havia  também

outro motivo que consistiu no fato de que eu não tinha conseguindo hospedagem em Acauã,

pois não havia nenhuma casa que eu pudesse alugar, ou permanecer pelo tempo que estivesse

em campo. 

Convém  salientar  que  no  primeiro  momento,  pensei  que  fosse  possível  buscar

hospedagem na própria comunidade quilombola. Todavia, observei que a minha presença, era

vista com certa cautela por alguns moradores, talvez por pensarem que eu tivesse vínculos

com a prefeitura local.  Durante os 30 dias em que estive no trabalho de campo,  busquei

organizar uma agenda de horários que pudesse me auxiliar na coleta de dados. Assim, eu saia

de Poço Branco no início da manhã e seguia para o quilombo de Acauã, voltando ao fim da

aula matutina para a sede de Poço Branco, retornando no início da tarde para a comunidade no

intuito de coletar dados também com as crianças que estudavam no turno vespertino. 

Essa  dinâmica  de  trabalho  abrangendo  dois  turnos  distintos  de  aulas  e,  além  do

arriscado percurso que eu diariamente fazia na estrada de piçarro, se configuram para mim um

período muito árduo e exaustivo, pois o calor e a poeira eram intensos ao longo da estrada que

levava para a comunidade quilombola. Mas, nem todos os dias eram de sol intenso. Houve

dias de forte chuva na sede do município de Poço Branco e também no quilombo de Acauã.

Eram nessas ocasiões, sobre o sol quente ou a forte chuva, em que eu pensava em desistir. A

variação das condições climáticas da região, o difícil acesso ao lugar da pesquisa, juntando-se

a  isso  a  distância  de  casa  foram problemas  difíceis  que  procurei  superar  em campo.  No

decorrer  dos  dias,  mesmo com o tempo chuvoso ou ensolarado,  procurei  desenvolver  da

melhor forma possível o trabalho pretendido na comunidade,  porém, ainda cautelosa pelo

caminho arriscado, já que eu utilizava para meu deslocamento o serviço de motocicleta. Nos

dias de chuva, a pouca visibilidade na estrada, a formação de buracos e poças de água no

decorrer do caminho eram os principais responsáveis por tornar o caminho inóspito para as

pessoas  que  transitavam  naquela  via  de  acesso  enfrentando  os  fenômenos  da  natureza.
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Entretanto, para que eu compreendesse o lugar e os sujeitos da minha pesquisa, foi necessário

buscar  meios de remediar  as adversidades do campo que se apresentaram no decorrer do

caminho,  inclusive  os  percalços  dessa  travessia.  Nesse  sentido,  esses  obstáculos  também

faziam parte da composição do contexto da comunidade quilombola de Acauã e da região na

qual estava inserida.

Conforme mencionei, a acessibilidade dos moradores do quilombo de Acauã a outros

distritos e a sede do município de Poço Branco se dava, na maioria das vezes, por meio do

serviço de motocicleta. No caso do trajeto com saída na sede municipal de Poço Branco em

direção ao quilombo de Acauã o preço cobrado era de R$ 3,00 reais por cada pessoa. Porém,

observei  que  alguns  moradores  faziam  este  percurso  caminhando  ou  utilizando  as  suas

próprias motocicletas pela estrada de rodagem. Ainda em relação ao aspecto do deslocamento

na área, percebi que era também utilizado um número significativo de veículos com tração

animal (cavalos ou bois) e bicicletas. 

Na  sede  do  município  estava  localizado  um  terminal  que  prestava  serviços  de

motocicletas, os moradores chamavam de “ponto dos moto-táxistas”, meio de transporte mais

utilizado pela maioria das pessoas da região para o deslocamento de pequena distância, tais

como,  entre  os  distritos  e  sede  do  município.  Havia  também  nesse  mesmo  terminal,  a

concentração  dos  denominados  “veículos  de  lotação”,  os  quais  prestavam  serviço  mais

comumente para longas distâncias, como por exemplo: Poço Branco – Natal, Poço Branco –

João  Câmara,  Poço Branco  –  Taipu,  entre  outras  localidades.  Os  chamados  “veículos  de

lotação”  eram  carros  de  moradores  da  região  –  ou  de  municípios  vizinhos  –  que

transportavam pessoas ou mercadorias  compradas na região.  O serviço prestado tinha um

custo e variava dependendo da distância da localidade, por exemplo, por meio do “veículo de

lotação” partindo de Poço Branco com destino ao município de Natal – o preço era de R$

10,00 reais. Geralmente, esses carros transportavam entre três ou quatro pessoas no banco

traseiro,  mais  uma  pessoa  no  banco  da  frente,  sem incluir  o  motorista.  Notadamente  as

crianças “não contavam” como pessoas na matemática dos motoristas das lotações. Elas eram

carregadas – fossem bebês ou não –  no colo da mãe, pai ou de outra pessoa com as quais

estivessem sob a responsabilidade.  

Durante  as  minhas  observações,  fui  percebendo que  os  moradores  da  comunidade

quilombola de Acauã estavam em constante interatividade com o município de Poço Branco.
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A dinâmica dessa interação se explicava não somente pela proximidade, mas também pelas

oportunidades de emprego, acessibilidade para a venda e compra de produtos de primeira

necessidade e atendimentos médicos. 

De  acordo  com  os  relatos  dos  próprios  moradores  e  conforme  pude  constatar

posteriormente durante o convívio que ia estabelecendo na comunidade, os quais apontavam

para o fato de que os serviços de saúde disponibilizados para os moradores de Acauã eram

precários, a comunidade se dividia, algumas pessoas eram atendidas no posto de saúde em

Poço  Branco,  enquanto  outras,  só  poderiam  receber  atendimento  médico  no  distrito  de

Contador localizado a 4 km da comunidade de Acauã. No território da comunidade não havia

nenhum posto médico.  Para os moradores mais  idosos a situação tornava-se pior,  quando

doentes,  tinham que  se  deslocarem por  meio  de  motocicletas  –  para  tentarem conseguir

atendimento básico ou de urgência no município de Poço Branco ou no distrito de Contador.

A realidade vivida pelos moradores do quilombo de Acauã era bastante similar às realidades

postas na maioria das comunidades quilombolas brasileiras no que se referia à precariedade

dos serviços públicos prestados para a comunidade, quer seja no âmbito da saúde, quer seja na

educação, lazer, entre outros. 

Na  manhã  de  domingo  do dia  14  de  abril  cheguei  ao  meu  campo de  pesquisa  a

comunidade  quilombola  de  Acauã,  mais  especificamente,  a  escola  na  qual  as  crianças

estudavam. Nos meus planos havia me organizado para na manhã da segunda-feira do dia 15

de abril está na escola e iniciar de fato as primeiras observações e contatos com os sujeitos

pesquisados. Entretanto, durante o dia do domingo, surgiram imprevistos relacionados com o

lugar onde me hospedaria, visitei duas pousadas locais e por recomendação da professora

Anunciada fui para a Pousada e Restaurante de Poço Branco, conhecida como Pousada de Seu

Didi, localizada no centro da sede do município e próxima a casa de Dona Anunciada. Porém,

fui informada que não havia quartos disponíveis. Todavia, percebi que o fato de não ser da

região e também não ter referências que pudessem respaldar a minha fala e os motivos pelos

quais eu estava ali, tornou-se quase impossível conseguir um quarto vago na pousada. Como

eu ainda não tinha para onde ir, a professora Anunciada me convidou, frisando que sua casa

era simples, mas insistindo para que eu fosse almoçar e jantar todos os dias com ela durante o

período  em que  eu  estivesse  realizando  o  estudo.  Mas,  se  desculpou  por  não  poder  me

oferecer abrigo para dormir no decorrer desse período, visto que não havia espaço nos quartos
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da sua casa para me hospedar.  A residência de Dona Anunciada se localizava próximo a

Pousada do Seu Didi, aproximadamente 200 metros. O percurso poderia ser feito caminhado e

foi o que fiz durante o tempo em que estive na região.

Diante dos acontecimentos, eu me via frente a uma situação bastante preocupante e

emergencial, pois até aquele momento não havia encontrado um lugar para me hospedar, já

que  inicialmente  fui  informada  que  não  havia  quartos  disponíveis  no  momento  em  que

cheguei à Pousada e Restaurante de Poço Branco. De modo que, foi somente na noite do

domingo, com a ajuda da professora Anunciada que me apresentou a Seu Didi, proprietário do

estabelecimento, e também a sua família que pude conseguir uma vaga em um dos quartos. A

Pousada  de  Seu  Didi  não  era  grande,  com  ar  modesto,  caracterizava-se  por  ser  um

estabelecimento “familiar”, como frisava sempre ele ao se referir ao seu empreendimento.

Nessas ocasiões, afirma que não a pousada era mais que um trabalho “extra”, mas um negócio

de família.  Pude observar  que sua ênfase  nos  laços  familiares  representava  para ele  uma

dimensão simbólica, repleta de significados que ia além do “pequeno lucro” que, segundo o

proprietário, obtinha com a Pousada. Durante as conversas que tive com ele e sua esposa,

ambos ressaltavam o lado bom de morar em Poço Branco “um lugar calmo, conheciam e eram

conhecidos  de  todos  naquela  redondeza”.  Todavia,  fizeram  ressalvas,  pois  havia  outras

cidades  que,  segundo o casal,  se  tornaram mais  desenvolvidas  no passar  dos  anos que o

Figura 1 - A residência da professora Anunciada, a quinta
casa contando da esquerda à direita. Foto: Rosinete Paulino,
2013.
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município de Poço Branco, como a cidade de João Câmara, exemplificada por eles. Ambos

trabalhavam na  própria  cidade,  ele  trabalhava  como vigia  noturno,  e  tanto  ele  como sua

esposa  Dona  Magnólia  eram funcionários  da  prefeitura  de  Poço Branco.  Abaixo  a  placa

informando aos visitantes de Poço Branco a direção para se chegar a Pousada do Seu Didi. O

estabelecimento localizava-se há cerca de 100 metros da placa.

 

Notadamente  os  hóspedes  eram  parentes  ou  conhecidos  de  longa  data,  como  fui

informada pelos proprietários. Conforme Seu Didi havia hóspedes – professores municipais e

outros funcionários – que não eram de Poço Branco, mas que ficavam hospedados alguns dias

durante a semana, pois trabalhavam no município ou em distritos próximos a este. 

A pousada se constituía em uma casa que, conforme me explicou Seu Didi, tinha sido

reformada para ser uma hospedaria, a mesma se dividida em cinco quartos – dois quartos com

ar-condicionado e três com ventiladores pequenos de mesa. Fiquei hospedada no “quarto com

ventilador”,  como denominado pelos  próprios  donos da  pousada.  No interior  dos  quartos

havia um banheiro, uma cama, uma televisão e um ventilador pequeno de mesa. A pousada

oferecia para os hóspedes e o público externo os serviços de restaurante no horário do almoço,

este serviço funcionava em um espaço na entrada. No decorrer dos dias, passei a observar que

as pessoas da pousada – quando iam me apresentar para alguém e se perguntava quem eu era

– imediatamente me identificavam como a hóspede “de fora”, de Natal ou da UFRN. 

Figura 2 - A rua onde se localizava a Pousada do Seu Didi. 
Foto: Rosinete Paulino,2013.
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Durante a segunda-feira dia 15 de abril, já com os problemas da estadia resolvidos,

decidi conhecer o município de Poço Branco. Fui a um dos mercados, localizado próximo ao

ponto dos “mototáxis”, como eram conhecidos os serviços de transporte das motocicletas e os

seus  motoristas.  No  estabelecimento  comprei  alguns  alimentos  e  outros  produtos  que

possivelmente precisaria no decorrer do trabalho de campo. Nessa oportunidade e nas demais

que  se  sucederam,  pude  notar  que,  ao  mesmo  tempo  em que  eu  tecia  minhas  primeiras

observações, também era observada pelos moradores poçobranquenses. Por essa ocasião e por

outras que tive oportunidade de vivenciar, constatei que o comércio local estava centralizado

em ruas próximas ao ponto de embarque e desembarque de pessoas do próprio município, dos

distritos ou visitantes de outras regiões. 

 Nos  demais  dias  que  se  seguiram,  também procurei  organizar  um cronograma de

horários  e  dias,  bem  como  de  eventos,  instituições  e  lugares  que  –  tivessem  direta  ou

indiretamente ligados à comunidade quilombola de Acauã – precisaria visitar ou frequentar,

pois iriam me ajudar na obtenção de dados importantes contribuintes para minha pesquisa.

Nesse intuito, acordava às 5h40 e chegava à escola de 6h50 da manhã, visando não me atrasar

para a aula que iniciava às 7h00 horas. Além disso, entendendo importante obter os relatos

que antecediam as aulas e observar como se dava a chegada das crianças na escola. Nas aulas

do turno vespertino  adotei  o  mesmo procedimento,  chegava antes  das  13h00 da  tarde.  A

minha intenção era de observar quem as traziam para a escola, se viam sozinhas ou não, se

utilizavam algum meio de transporte. Saber se viam de perto ou de longe, ou talvez até de

outros distritos – como mais tarde eu constatei. Além de tudo isso, era a oportunidade de ouvi-

las sem intermediários ou presença de outros adultos por perto. Era o momento de ouvir as

expectativas  quanto  ao  dia  de  aula  ou  lembranças  sobre  a  aula  anterior,  como  também

presenciar as brincadeiras que antecediam as aulas. Compor esse cenário era de primordial

relevância  para  que  pudéssemos  conhecer  que  sujeitos  eram  aqueles  que  estavam sendo

pesquisados.   

Na manhã do dia 16 de abril ao chegar à escola municipal Maria Francisca Catarina,

fui recepcionada pela professora Nazaré e pelas crianças da Educação Infantil, 1º e 2º Anos.

Nessa primeira aula, além da presença das crianças, pude observar a presença da cozinheira

da  escola  –  moradora  do  distrito  de  Contador  localizado  há  cerca  de  20  minutos  da

comunidade de Acauã. Durante a aula, observei que algumas crianças estavam mais tímidas
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com  a  minha  presença  em  sala,  já  outras  ainda  sonolentas  não  demonstravam  muita

curiosidade com o fato de um adulto – além da professora e da cozinheira – está entre elas. As

crianças mais curiosas vieram sentar mais perto de mim para conversar comigo, eram as que

tinham maior faixa etária – 7 e 8 anos de idade. As crianças do Ensino Infantil – 4 e 5 anos de

idade – pareciam mais concentradas nas brincadeiras e conversas entre si nas suas próprias

mesas. Após esse primeiro contato, teve início à aula, a professora fez a minha apresentação e

abriu espaço para que eu também falasse do motivo da minha presença entre as crianças, na

escola e por consequência na própria comunidade de Acauã. Expliquei em linhas gerais, sobre

a intenção dos meus estudos naquela localidade. Deixando explicito que a minha presença

seria constante na comunidade e no acompanhamento das aulas. 

Foi  por  meio  de  conversas  com  a  professora  Nazaré  que  pude  obter  maiores

informações  a  respeito  das  reivindicações  dos  moradores  em busca  de  melhorias  para  a

comunidade  e,  principalmente,  no  que  dizia  respeito  às  lutas  que  no  decorrer  dos  anos

estavam sendo imbuídas para conseguir dos poderes públicos, condições mais dignas para as

crianças e jovens de Acauã. Conforme a explicação que a docente me forneceu, dentre outras

reivindicações, havia uma em especial que estava na agenda atual da comunidade, “um sonho

antigo”,  que  era  a  luta  pela  conclusão do processo  de  imissão  de  posse1 do  território  da

comunidade quilombola de Acauã que estava próximo de se tornar realidade ainda em 2013,

este seria o último passo para a entrega do título de reconhecimento. 

Ainda  de  acordo  com  as  explicações  da  educadora,  existiam  outras  lutas  que,

paralelamente,  estavam  presente  na  agenda  dos  moradores  do  quilombo.  Entre  as  quais,

reivindicações  relacionadas  ao  difícil  acesso  a  Saúde,  uma  vez  que,  não  havia  posto  de

atendimento na comunidade. No que se referia a Educação, a professora ressaltou a vitória

que representou a construção e o funcionamento “mesmo que precário” da escola de gestão

municipal  Maria  Francisca  Catarina  da  Silva,  localizada  dentro  do  território  quilombola.

Nesse sentido, a professora Nazaré explica

A gente sempre tá lutando não tinha escola aqui e foi construída (...) e agora a
gente vem lutando para melhorias na nossa escola. A gente vai lá na secretaria

1 A imissão de posse é um documento que por meio de uma decisão judicial, concede ao INCRA imóveis em áreas rurais ou urbanas que
foram desapropriados para a regularização de territórios quilombolas ou indígenas. Após as desapropriações, o passo final é a emissão do
título  que  é  inalienável,  indivisível,  intransferível  e  imprescritível  para  assegurar  a  posse  definitiva  das  terras  a  uma  determinada
comunidade.
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de educação fala , fala e nada (...) Ai você tá vendo as condições precárias que a
gente dá aula aqui pra nossas crianças (...) Sei falar que essa escola só estuda
criança ate o 4ª ano e depois se o aluno quer continuar os estudos tem que ir lá
pras escolas de Poço Branco. Falta oportunidade para o jovem quilombola. Não
é só aqui não. Ainda tem muito preconceito, tem gente de outros cantos que nem
quer ser quilombola não. Nossa comunidade aqui luta, agora era pra ter mais
gente na luta. A nossa terra taí em disputa. A gente tem que botar nosso povo nas
escolas dá estudo. (DONA NAZARÉ. Acauã, 2013)

  

Conforme o depoimento da professora Nazaré, no final da sua fala, ela faz menção ao

preconceito  enfrentado  pela  comunidade  de  Acauã,  mas  também  vivido  por  outras

comunidades remanescentes de quilombo. Ainda de acordo com nossa interlocutora, observa-

se a referência há aqueles que não se manifestam positivamente com relação à origem e à

identidade quilombola. Nesse sentido, Pollak (1989) explica que 

Lembranças proibidas,  indizíveis  ou vergonhosas,  são zelosamente guardadas
em estruturas de comunicação informais e passam despercebidas pela sociedade
englobante,[...] mas que são transmitidas no quadro familiar, em associações e
em redes de sociabilidade afetiva e/ou política.(POLLAK, 1989, p.6)

Partindo  dessa  compreensão,  encontramos  no  relato  da  professora  Nazaré  campo

fecundo  para  relevantes  problematizações  que  nos  ajudaram  a  entender  os  intrínsecos

elementos que interagem na formação da identidade. Quais seriam os motivos para a negação

da identidade quilombola? A fala da professora apontou para uma possível resposta, a qual

estaria relacionada ao “muito preconceito”, e que em outros “cantos” haveria aqueles que

negavam sua identidade. 

Podemos pensar que o motivo dessa negação não estaria ligado a uma memória da

escravidão, dentre os fatores também marcadores de estigmas, o receio inconsciente ou até

mesmo consciente que impedisse as autorreferências e a identidade quilombola em meio às

interações sociais?
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Há  outros  elementos  explicativos  que  auxiliaram  no  entendimento  do  que  se

configurava para os próprios atores sociais a chamada “nossa comunidade” expressão usada

no relato da professora Nazaré para se referir ao quilombo o qual faz parte. Lembramos que o

grupo estudado distingue-se dos seus vizinhos por ser denominado e se autoreconhecer como

negro.  As  comunidades  remanescentes  de  quilombos  são  caracterizadas  pelos  estudiosos

como grupos étnicos e correspondem à definição encontrada nos textos legais que asseguram

direitos constitucionais a esses grupos (CASTANHEDE et alii. 2006; SILVA 2001: 37).  

Todavia, podemos comprovar que a compreensão de “comunidade” que é relacionada

ao termo “quilombola” foi naturalizada pelos seus membros, em outras palavras, tal dinâmica

implica no reconhecimento de laços genealógicos, de um território comum e de um passado

compartilhado. Conforme Weber (2000, p. 416) explica os elementos que dão fundamentação

a um grupo étnico, nesse caso a identificação dos moradores com seus valores comuns, é a

crença  numa  origem  compartilhada,  e  a  existência  de  uma  trajetória  histórica  própria,

mostrada por meio da descrição dos laços de parentesco travados no decorrer das gerações. 

No quilombo de Acauã, pode-se observar que há elementos presentes na definição do

grupo étnico: o parentesco, antes de designar um conjunto de relações sociais definidas pela

aliança  ou  pela  consanguinidade,  representa  um  sistema  de  ideias  e  de  percepções

compartilhadas. Assim sendo, a dimensão simbólica está presente na formação do grupo, seja

Figura 3 - A professora Nazaré e seus alunos. Foto: Rosinete
Paulino, 2013.
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ele constituído por consanguíneos ou afins, no caso dos quilombolas, designa os indivíduos

que se integraram ao grupo, preferencialmente pelo casamento ou por outra via. Um exemplo

desse entendimento foi a informação sobre a origem da professora Nazaré que obtive por

meio de um dos relatos de Josefa Catarino da Silva, 87 anos, conhecida na comunidade como

a Tia Zefa, viúva do “cacique” João Catarino, sentada no seu quintal ela me dizia que

Num tempo quando a gente era mais moço eu trabalhava no roçado com o pai de
Nazaré, o nome dele era Pedro Barreto ele era de outro lugar e casou com a mãe
dela que era daqui, Nazaré é filha da segunda mulher dele. Eu sou prima da mãe
dela (TIA ZEFA, Acauã, 2013).

 

De acordo com esse depoimento, o quilombo de Acauã, amplia sua rede de parentesco,

ou seja, não se restringindo somente às uniões entre primos, que de fato é bastante comum

entre eles. No que pude observar eram igualmente frequentes os casamentos com pessoas “de

fora”, que passam a ser, pela razão da afinidade, um membro do grupo e sendo os filhos, fruto

dessa  união,  considerados  da  mesma família  e  por  consequência  da  mesma comunidade.

Assim sendo, o sentimento de pertencimento a essa identidade social  é fortalecido com o

compartilhamento,  a  solidariedade  e  a  convivência  duradoura,  elementos  constitutivos  do

parentesco  por  afinidade  que  se  estende a  aqueles  considerados  “de  fora”  do  grupo,  que

poderão  ser  aceitos,  ou  não,  como  membros  da  família.  Radcliffe-Brown  (1973,  p.  73)

esclarece que,  no sistema de parentesco,  “há uma relação complexa de interdependência”

entre  os  membros  do  grupo.  Haja  vista  que,  para  o  autor,  o  sistema de  parentesco  e  de

afinidade se caracteriza como uma rede de relações sociais que dão base para o exercício dos

direitos e deveres e também forjam certos modos de conduta. Não é sem razão, a pertença se

apresenta  negociada,  intensificando a  alteridade do grupo e reforçando suas  fronteiras  no

contexto das interações sociais.

Em  vista  disso  Dona  Nazaré  se  tornou  uma  das  pessoas  mais  respeitadas  da

comunidade que acolheu o seu pai. A professora foi uma das nossas principais interlocutoras,

pois  era  uma  das  lideranças  da  comunidade  e  também  professora  da  rede  municipal  da

prefeitura de Poço Branco, lecionando há anos na escola Maria Francisca Catarina da Silva,

lócus da nossa pesquisa.
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Nas falas da educadora, além da grande preocupação com os desafios da problemática

no acesso a Saúde, das condições precárias da Escola – tanto no que se referia ao aspecto

físico como também em termos pedagógicos, pois a escola não dispunha de jogos lúdicos,

alfabetos  móveis  e  outros  materiais  que  poderiam  ajudar  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem;  havia  o  problema  da  violência  e  insegurança  sofrida  pela  população  do

quilombo.  Para  ela,  houve  um período  de  maior  violência,  retaliação  contras  as  famílias

quilombolas.  Todavia,  nos  dias  atuais,  assaltos  e  arrombamentos  não eram algo  raros  no

entorno e até mesmo dentro do território de Acauã, as principais vítimas eram os próprios

moradores,  fossem  eles,  jovens  ou  idosos,  homens  ou  mulheres  e  mesmo  crianças  se

estivessem com algo de valor monetário. 

No  que  pude  perceber  durante  os  relatos  da  professora  Nazaré,  existiam  muitos

interesses, disputas e especulação imobiliária que ameaçavam a herança ancestral mantida

viva  pela  comunidade  quilombola  de  Acauã.  Nesse  sentido,  mesmo  existindo  muitas

problemáticas relacionadas às esferas da Saúde, Educação e Segurança; não havia como negar

que  a  posse  da  terra  era  a  maior  dificuldade  enfrentada  atualmente  pelos  moradores  do

quilombo. Para a professora era “uma situação de tirar o sono da gente”. De acordo com seu

relato, o fato era que, embora a titulação seja um direito fundamental prevista na Constituição

Federal,  esta  ainda  se  configura  um  grande  desafio  para  a  questão  quilombola  na

contemporaneidade.  O  Artigo  68  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  é

bastante claro quanto ao assunto ao afirmar que “Aos remanescentes das comunidades dos

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

o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

Entretanto, conforme fui informada pela professora esse processo pela posse da terra

era algo complexo e demorado. Nesse ponto, nos chamou a atenção alguns aspectos que a

educadora  apontou  como  importantes  na  agenda  da  sua  comunidade.  Nesse  caso  os

apontamentos  estavam  relacionados  ao  cotidiano  e  as  necessidades  mais  imediatas  do

quilombo,  enquanto  a  esperada  posse  da  terra  e  a  titulação  não  se  concretizavam,  os

moradores não podendo ficar inertes devido aos problemas já citados anteriormente e ao alto

custo de vida, tinham que criar formas de sobrevivência, buscando outros ofícios para tirar o

sustento, bem como de outras estratégias de enfrentamento e resistência mesmo sem ter a

posse da terra e a titulação.
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Havia outras preocupações que faziam parte do cotidiano da professora, em particular,

sobre  o  trabalho  pedagógico  realizado  na  escola  e  o  papel  desta  para  a  comunidade

quilombola de Acauã como um todo. A professora Nazaré nos chamou atenção para dilemas e

desafios educacionais com os quais se deparava na profissão de professora. Para a docente, a

proposta  multisseriada  era  um  dos  grandes  desafios  vivenciados  diariamente  na  escola

municipal Maria Francisca Catarina. A denominada proposta multisseriada consistia em uma

classe composta por crianças de diversas séries – adotada pelas escolas localizadas em áreas

rurais do município. De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, elaborado

por ambas as professoras no ano de 2011, o processo de ensino e aprendizagem da instituição

escolar era baseado na metodologia do Programa da Escola Ativa.    

Conforme informações contidas no PPP, o Programa da Escola Ativa estava à frente

das escolas do campo com classes multisseriadas no município de Poço Branco-RN desde o

ano de 2009. Para se atender às necessidades das classes multisseriadas, o Programa da Escola

Ativa propõe que os professores trabalhem alternadamente com os grupos envolvendo todas

as séries, de forma que as crianças possam exercitar diferentes possibilidades de cooperação,

comparação, trocas de experiência e conhecimentos. 

Para  a  professora  Nazaré  lecionar  em uma  classe  multisseriada  e  conseguir  bons

resultados,  não eram uma tarefa fácil,  principalmente  quando a escola  não apresentava o

mínimo de recursos estruturais  ou mesmo de materiais  pedagógicos necessários para uma

abordagem dessa natureza.

Como pude perceber que tanto na fala da professora Nazaré – moradora e uma das

importantes líderes locais – como na fala de Dona Francisca, presidente da Associação de

Moradores da Comunidade de Acauã (conversa que tive com ela no fim de 2012, sendo a

primeira moradora da comunidade com a qual tiver contato) havia uma grande preocupação

com a comunidade, principalmente com as crianças e jovens. Destacamos em ambas as falas,

a preocupação no que se referiam aos investimentos no resgate da cultura local, cursos que

possibilitassem  uma  formação  profissional  e,  primordialmente,  na  formação  de  novas

lideranças que pudessem dar continuidade a todo o trabalho realizado no decorrer de toda a

história da comunidade.

Porém,  o  que pensavam esses  sujeitos  crianças  sobre  serem futuramente  as  novas

lideranças  do  quilombo?  De  que  maneira  apareciam ou  se  reconheciam na  dinâmica  do
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processo  identitário  vivenciado  historicamente  pela  comunidade  quilombola  de  Acauã?

Portanto, ao escrevermos sobre as crianças do quilombo de Acauã, nos encontramos frente a

sujeitos com características e especificidades próprias do contexto no qual estavam inseridos.

Todavia,  ao  mesmo tempo  em que  procurávamos  espaços  para  possíveis  aproximações  e

diálogos com esses sujeitos, tínhamos que atentar para o fato de que estes não eram somente

sujeitos de uma pesquisa acadêmica, para além, eram sujeitos com histórias de vida distintas,

gostos, jeitos de brincar e de amar, opiniões e sonhos. Talvez por essa razão, o estudo com

esses sujeitos nos situava no limiar de dois universos diferentes, mas precisamente em uma

transição constante entre dois mundos: o mundo adultocêntrico e o mundo da infância. 

Se havia muitas indagações e curiosidades por parte das crianças em relação ao meu

trabalho entre elas, da minha parte também os questionamentos eram inúmeros, tais como: de

que forma percebiam e participavam das atividades da comunidade? Entendiam o significado

da minha presença entre elas? Quem eram suas famílias, seus pais e avós desses sujeitos?

Como  era  a  relação  sócio-afetiva  estabelecida  com Dona  Nazaré,  sendo  esta  professora,

moradora e uma das líderes da comunidade quilombola? Porém, eu tinha a certeza de que não

era a única curiosa ali. Digo isso porque as curiosidades do mundo infantil eram inesgotáveis.

Sabemos  que  as  crianças  são  extremamente  curiosas.  Notadamente  esses  sujeitos  fazem

muitas  perguntas  e  esperam  respostas  precisas  e  convincentes.  Eu  enquanto  adulta

possivelmente estava em desvantagem em relação a elas.

Nessa travessia para encontrar respostas para as minhas indagações busquei o apoio

das  professoras,  dos  pais,  avós,  tias  e  demais  responsáveis  pelas  crianças  da  comunidade

quilombola  de  Acauã.  Tive  algumas  dificuldades  em relação  ao  contato  com os  pais  ou

responsáveis,  pois  a  maioria  destes  trabalhava  durante  o  dia.  Havia  outras  questões  que

contribuíram para a dificuldade dessa aproximação com os familiares dos sujeitos crianças.

No que pude constatar foi que parte dos alunos que estudavam na escola municipal Maria

Francisca  Catarina  da  Silva  faziam  o  trajeto  casa  –  escola  caminhando  sozinhas  ou

acompanhadas de uma criança mais velha ou até da mesma idade, eram poucas que viam com

os pais ou outro familiar adulto.    

Por isso, apesar da limitada aproximação com os pais ou outros responsáveis, busquei

pensar a identidade das crianças de Acauã tomando como referência o amplo contexto cultural

no qual ocorriam as interações com variados atores sociais que corroboram para o processo de
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construção identitária dos sujeitos deste estudo. Com a certeza de que, por sua importância, os

nossos colaboradores adultos tiveram papel de destaque, pois constatamos que era por meio

dos  seus  conhecimentos,  como também de suas  práticas  culturais  compartilhadas  com os

sujeitos crianças, os quais processualmente iam se identificando como sendo pertencentes a

esse grupo étnico e nesse movimento se construindo como crianças negras quilombolas. Não

é  sem  razão,  que  testemunhamos  as  crianças  de  Acauã  presentes  em  todas  as  tarefas

comunitárias, do planejamento à execução e avaliação das atividades desenvolvidas, sempre

em torno dos adultos e dos seus conhecimentos, de ouvidos e olhos abertos, curiosas e atentas

a tudo, de uma maneira alegre e espontânea.   

     



42

1.2 – “TERRA NOSSA”: A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ACAUÃ

A comunidade do quilombo de Acauã situa-se na mesorregião do Agreste Potiguar e

na microrregião da Baixa Verde (atualmente João Câmara), área rural do município de Poço

Branco-RN, no Território do Mato Grande2, a 65 quilômetros da cidade do Natal-RN, sendo

seu acesso, a partir de Natal, efetuado por meio das rodovias pavimentadas BR-406 e RN-051.

A comunidade de Acauã se definiu como comunidade remanescente de quilombo em agosto

de 2004. As comunidades quilombolas são grupos étnicos, com preponderância de população

negra rural  ou  urbana que se intitulam a partir  das relações com a terra,  o parentesco,  a

ancestralidade,  o  território,  as  tradições  e  práticas  culturais  próprias.  O  que  define  os

quilombolas, portanto, é uma identidade étnica, fruto de uma ancestralidade comum, práticas

políticas, culturais, religiosas e sociais. 

É preciso dizer que as identidades do quilombo se estabelecem a partir de uma grande

heterogeneidade de procedimentos, que compreendem as fugas com ocupação de terras livres,

mas  ao  mesmo tempo  as  heranças,  doações,  recebimentos  de  terras  como pagamento  de

serviços prestados ao Estado, a simples continuação nas terras que ocupavam e cultivavam em

um pedaço de grandes propriedades, assim com a compra de terras tanto durante a validade do

sistema escravocrata quando após sua abolição. Presentemente, a legislação brasileira já segue

esta apreciação de identidade quilombola e reconhece que a decisão da condição quilombola

ocorre da sua autoidentificação. A promulgação da Constituição Federal em 1988 representou

um importante passo no que tange a garantia de direitos a todos os brasileiros e com isso o

tema quilombola, impulsionado pelos movimentos sociais, passa a fazer parte da agenda das

políticas públicas.  

Assim,  as  atuais  comunidades  de remanescentes  de quilombo têm sua origem nos

negros  que  de  diferentes  maneiras  resistiram  e  conseguiram  a  condição  de  camponeses

autônomos, formando grupos com costumes particulares.  A questão dos remanescentes de

quilombolas de Acauã insere-se na própria história da criação da Associação dos Moradores

2 Essa é a denominação mais recente para designar a Região do Mato Grande que foi transformada para Território da Cidadania do Mato
Grande,  por  força  de  gestão  governamental  das  políticas  públicas.  A mudança  ocorreu  a  partir  de  2003  no  então  Governo  Lula  que
incrementou a dimensão do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), criado em 1996 após o Massacre de Carajás. No ano de 2003 o
MDA adotou o conceito de Território na gestão governamental nos espaços rurais e reformulou sua estrutura administrativa com a criação da
Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT). 
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do  Quilombo  de  Acauã  que  teve  como  uma  de  suas  primeiras  iniciativas  o

autorreconhecimento  de  seus  filiados  como quilombolas  no  ano de  2004.  Desde  então  a

entidade, cuja luta e organização, vem movendo esforços pautados em ações de articulação,

qualificação profissional de jovens e formação cultural para os seus moradores perceberem-se

como sujeitos históricos, sociais, capazes de modificar a realidade de opressão em que vivem

– resquício da forma de racismo ainda existente no país. 

Dessa forma, mesmo com a publicação do Artigo 68, da Constituição Federal de 1988

e  a  publicação  do  Decreto  nº 4.887/2003  que  regulamenta  o  processo  de  identificação,

reconhecimento,  demarcação  e  titulação  das  terras  ocupadas  por  remanescentes  das

comunidades  de  quilombolas,  hoje,  a  luta  continua  nos  âmbitos  jurídico  e  educacional.

Atualmente  há  aproximadamente  300  pessoas  e  47  famílias  vivendo  na  comunidade

quilombola de Acauã ou “Cunhã Velha”, outro termo também usado, principalmente pelos

mais  velhos,  para  designar  o  lugar  de  origem.  A  comunidade  quilombola  de  Acauã

caracteriza-se pela luta e grande tradição por valorizar e expandir a cultura negra em eventos

dentro e fora do Estado do Rio Grande do Norte, e também por promover inúmeras atividades

culturais como palestras, encenações teatrais e danças. A identidade aqui é entendida como

uma imagem – representação de si -  construída ao longo de experiências de troca com a

família, a escola, o grupo de trabalho ou a coletividade a que um indivíduo pertence. Nesse

sentido,  a  identidade  negra  é  inevitavelmente  marcada  pelo  próprio  reconhecimento  da

diferença.  É  uma  identidade  contrastiva  que  surge  por  oposição,  que  não  se  afirma

isoladamente  (CARDOSO  DE OLIVEIRA,  1976).  Implica  na  afirmação  de  nós  (eu/nós)

diante dos outros (ele/eles). 

A comunidade  remanescente  de  quilombo de  Acauã  está  situada  na  área  rural  do

município de Poço Branco, este por sua vez encontra-se enquadrado no Litoral Norte e limita-

se  com os  municípios  de  Pureza,  Taipu,  Bento  Fernandes  e  João  Câmara. É  igualmente

relevante ressaltar que esses municípios fronteiriços fazem também parte da região do Mato

Grande,  atualmente  denominada  de  Território  da  Cidadania  do  Mato  Grande.  Conforme

esclarece o Ministério do Desenvolvimento Agrário (DMA), o Território do Mato Grande não

faz parte da divisão administrativa estabelecida pelo Governo do estado do Rio Grande do

Norte. Na verdade, o Mato Grande é uma identidade regional reconhecida pelos habitantes de

dezesseis  municípios  que  se  declaram pertencer  a  esta  região;  em outras  palavras,  é  um
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exemplo prático do conceito de território. 

Diante  desse  entendimento,  visando à  efetivação das  políticas  de  desenvolvimento

rural foram, então, criados os Territórios Rurais nos diversos estados brasileiros. No estado do

Rio Grande do Norte, a Região do Mato Grande foi chamada de Território Rural do Mato

Grande. No início do ano de 2008, a estratégia de Territórios Rurais foi objeto de integração

das políticas públicas não só do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas do conjunto dos

Ministérios  do  Governo  Federal  passando  a  receber  a  denominação  de  Territórios  da

Cidadania.  A partir  de  então  a  Região  do  Mato  Grande  transforma-se  em  Território  da

Cidadania do Mato Grande.

 O Território do Mato Grande-RN localiza-se a noroeste da capital Natal, abrange uma

área de 5.758,60 km2
,  com área média por município de 382,1 km2; possui aproximadamente

100 mil hectares de solo férteis e riqueza de recursos hídricos. e é composta por dezesseis

municípios:  Bento  Fernandes,  Caiçara  do  Norte,  Ceará-Mirim,  Jandaíra,  João  Câmara,

Maxaranguape,  Pedra Grande, Pureza,  Rio do Fogo, São Bento do Norte,  São Miguel do

Gostoso, Taipu, Touros, Parazinho, Jardim de Angicos e Poço Branco. 

A população total do Território do Mato Grande é de 223.761 habitantes, dos quais

114.246 vivem na área rural, o que corresponde a 51,06% do total. Possui 6.665 agricultores

familiares,  5.161  famílias  assentadas  e  uma  comunidade  quilombola.  O  Índice  de

Desenvolvimento Humano (IDH) do território é de 0,61 constituindo-se numa região com

IDH  mais  baixo  do  Rio  Grande  do  Norte.  A renda  per  capita  é  de  R$  76,15/  mês  e  a

concentração de renda de acordo com o índice é 0,58. A taxa de analfabetos acima de 15 anos

é de 35,9% da população e 66,8% das pessoas responsáveis por domicílios têm menos de

quatro anos de estudo. 

De acordo com o Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia  e

Estatística3(IBGE), o município de Poço Branco, criado pela Lei nº 2.899 de 26/07/1963, que

foi desmembrado de Taipu, possui uma área total de 230,401 km2, sua população é composta

de 13.949 habitantes, sendo 7.417 na área urbana e 6.532 na área rural, pouco mais de 53%

continuam morando na sede municipal.  Ainda conforme o IBGE, os  homens representam

7.051  e  as  mulheres  somam  6.896  habitantes.  Poço  Branco  apresenta  uma  densidade

demográfica de 60,54 habitantes/km2, convém salientar que a estimativa populacional para o
3 Disponível  em  http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=169&id_pagina=1.  Acesso  em
05/03/2014.

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=169&id_pagina=1
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ano  de  2014  aponta  o  crescimento  demográfico  para  14.994  habitantes.  As  principais

atividades econômicas são: agropecuária, extrativismo e comércio. 

O  município,  porém,  não  consegue  economicamente  se  sustentar  a  partir  dessas

atividades e sobrevive, de fato, das receitas que recebe dos governos federal e estadual. A

principal  delas,  o  FPM (Fundo de  Participação  do Município),  sofreu,  nos  últimos  anos,

sucessivas quedas, mas ainda corresponde a maior parte de tudo que o município arrecada

anualmente. Outros repasses (como Royalties, IPI e ICMS, IRPF, IPVA) e os impostos e taxas

de natureza municipal formam a malha financeira do município.

O contexto atual da economia poçobranquense apresenta um quadro de estabilidade

econômica,  reflexo do panorama político  vivido  no país,  com isso Poço Branco teve um

considerado crescimento em seu Produto Interno Bruto (PIB) e seu comércio se configura

como o principal beneficiado. A cidade conta com supermercados, mercadinhos, pequenas

lojas,  restaurantes,  lanchonetes,  mas ainda  não possui  uma estrutura de hospedagem para

atender  uma futura  necessidade  turística.  A pecuária,  a  pesca,  a  agricultura,  os  empregos

públicos e a prestação de serviços são as outras fontes de sobrevivência de sua população que,

como a maioria dos municípios do Brasil, depende muito das ações de sua Prefeitura. Poço

Branco também acabou criando uma mão de obra especializada na construção civil, com a

formação  de  reconhecidos  profissionais  nesta  área.  O município  praticamente  não  possui

produção  industrial  e/ou  intelectual  proveniente  da  sua  população  ou  de  seus  recursos

naturais.

A composição da hidrografia do município possui 59,66% de seu território inserido

nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Ceará Mirim e 40,34% nos domínios da Bacia

hidrográfica do Rio Maxaranguape, banhando-se ao sul pela sub-bacia do Rio Ceará Mirim.

Os principais tributários são os riachos: do Cravo, da América, do Seco, dos Cavalos e do

Saco. Os principais corpos de acumulação são: as lagoas do Gado, do Serrote, do Carpina, do

Cravo, José Gomes, da Jurema e os açudes Eng.º José B. R. Pereira, alimentado pelo Rio

Ceará Mirim e das Melancias (IDEMA-2008).



46

   

O município de Poço Branco possui um clima tropical chuvoso, caracterizado por um

verão seco e estação chuvosa adiantando-se para o outono, precipitação pluviométrica média

anual de 771,8 mm, período chuvoso de março a maio, temperatura média anual em torno de

24,7 ºC e umidade relativa média anual de 79% (IDEMA-2008). Em relação a sua formação

vegetal, o município é caracterizado pela Caatinga, vegetação predominantemente própria do

“polígono  das  secas4”,  tal  bioma  tem como  peculiaridades  a  apresentação  de  arbustos  e

árvores  com espinhos.  Entre  outras  espécies  destacam-se:  a  catingueira,  angico,  juazeiro,

braúna, marmeleiro, mandacaru, umbuzeiro e aroeira. 

A vegetação da Caatinga possui uma área de abrangência aproximada de 826.411 km2

e se estende pela totalidade do estado do Ceará (100%) e mais da metade da Bahia (53%), da

Paraíba (92%), de Pernambuco (83%), do Piau (63%) e do Rio Grande do Norte (95%), entre

outros. Importante frisar,  igualmente,  que o Polígono das Secas não compreende todos os

estados da Região Nordeste como muitos pensam. Mas sim, abrange oito, dos noves estados

nordestinos  e,  é  marcadamente  um regime de  extremas  irregularidades  pluviométricas  de

chuvas, no tempo e no espaço. Nesses contextos, a escassez de água se constitui como um

forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população

4
 O Polígono das Secas é um território reconhecido pela legislação como sujeito a períodos críticos de prolongadas estiagens. Compreende os

oito, dos noves estados da Região Nordeste: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e também
abrange o extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O polígono das Secas se configura uma divisão regional efetuada em termos
político-administrativos dentro da zona semiárida, apresentando diferentes zonas geográficas com distintos índices de aridez, indo desde
áreas com características estritamente de seca, com paisagem típica de semi deserto a áreas com balanço hídrico positivo. Disponível em
http://www.ctinordestedobrasil.com.br/polígono.html   Acesso em 03/03/2014.

Figura 4 - Localização do município de Poço Branco - RN.
Fonte: IBGE, 2008.

http://www.ctinordestedobrasil.com.br/pol%C3%ADgono.html
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que vive nessas regiões.  

Ao longo da pesquisa constatamos que a comunidade quilombola de Acauã, localizada

na área rural do município de Poço Branco, sofre com essas problemáticas relacionadas à

estiagem e à seca. As estiagens, se comparadas às secas, são menos intensas e caracterizam-se

pela menor intensidade e por menores  períodos de tempo. Já a seca,  é caracterizada por

longos períodos  sem chuva e  consequências  severas  para  a  região.  Ambos os  fenômenos

favorecem a redução dos níveis de água dos rios e causam ressecamento dos leitos de menor

porte, provocam a morte de animais e ameaçam a sobrevivência de muitas famílias moradoras

do lugar. 

  

Figura 5 - Paisagem da vegetação em um período de estiagem da
área rural de Poço Branco. Foto: Rosinete Paulino, 2013.

Figura 6 - As cercas e a vegetação ao longo do caminho entre
Poço  Branco  e  a  Comunidade  do  quilombo  de  Acauã.  Foto:
Rosinete Paulino, 2013.
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A disponibilidade de água é o fator mais determinante para a vegetação e a fauna, e até

certo ponto para a exploração humana dos recursos naturais. No entanto, mesmo a área sendo

atravessada  por  uma razoável  rede  hidrográfica,  a  grande  parte  desses  rios  é  temporária,

correndo  apenas  na  estação  chuvosa.  Esse  conjunto  de  contrastes  físicos  e  climáticos

determina o aparecimento de distintos tipos da vegetação própria dessas condições regionais. 

O  termo  “caatinga”  é  de  origem  Tupi  e  significa  “mata  branca”,  referindo-se  ao

aspecto da vegetação durante a estação seca, no qual se observa que a maioria das árvores

perde as folhas e os troncos aparecem esbranquiçados e secos dominando a paisagem (Prado,

2003). De acordo com o IBAMA, este é o único bioma exclusivamente brasileiro, isto é, seu

patrimônio biológico não pode ser encontro em nenhum outro lugar do planeta. Não é sem

razão  que  a  Região  Nordeste  é  uma região  que  apresenta  uma variedade  climática  e  de

vegetação que a diferencia das demais regiões do Brasil.

Dessa forma, em meio à tamanha diversidade de elementos naturais que abrange essa

região e, mais especificamente dos estados e seus municípios, que os estudos nessa área vêm

cada vez mais se multiplicando e exigindo para essa região uma atenção diferenciada por

parte do poder público. Assim, evidencia-se que é diante da problemática das estiagens, dos

eventuais  temores  de  terra,  entre  as  mazelas  da  seca,  o  júbilo  dos  meses  de  chuva e  os

   Figura 7 - Mapa de biomas do Brasil. Fonte: IBGE - 2004.
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impactos  da  construção  da  barragem  Engenheiro  José  Batista  do  Rego  Pereira  que  a

comunidade quilombola  de  Acauã  e  o  município  de  Poço Branco foram construindo  sua

intrínseca história.

A história do município5 rememorada por muitos moradores, também é contada no

livro de Raimundo Rodrigues da Silva,  o Raimundo Caxiado,  poço-branquense e um dos

integrantes do movimento separatista ocorrido na região e que obteve sucesso no dia 26 de

julho  de  19636 quando  o  município  foi  criado  pela  Lei  nº  2.899,  desmembrando-se  do

município de Taipu e se tornando uma cidade do RN. O processo de separação foi longo e

árduo, mas o ato foi assinado pelo então governador em exercício do RN, Roberto Pereira

Varela (ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ceará Mirim). Isso porque até o governo de

Aluízio Alves (1961-1966) já havia se tentado desmembrar Poço Branco da cidade de Taipu

por algumas vezes, porém todas sem muito sucesso. Nesse contexto, mesmo com o início das

obras da barragem, o município ainda se encontrava na condição de distrito de Taipu, não

recebendo a devida assistência e atenção da Prefeitura de Taipu e, como já se tornara um

povoado  em  desenvolvimento,  alguns  poucos  moradores  começaram  a  acreditar  na

possibilidade de sua emancipação. 

Entretanto, foi somente a partir da chegada dos operários da construção da barragem

que o centro financeiro da região se deslocou da sede (Taipu) para Poço Branco Velho. Vários

comerciantes  e  prestadores  de  serviços  fixaram moradia  no  povoado  e  o  crescimento  da

economia local despertou as pretensões políticas de pessoas influentes do lugar. De modo que,

somente a partir da efetiva construção da barragem que o movimento separatista consegue a

emancipação política do município, sendo nomeado, interinamente, o poço-branquense Cícero

Freitas como o primeiro prefeito da cidade. O seu governo durou cerca de um ano e meio

quando o município ainda se formava política e economicamente. 

Nesse contexto,  embora já independente da cidade de Taipu,  o município de Poço

Branco vivia uma fase transitória de poucas realizações administrativas, pois a cidade não

dispunha  de  rendas  próprias  e  sobrevivia  basicamente  dos  salários  dos  funcionários  da

construtora  da  Barragem.  Convém salientar  que  o  município  em 1965,  ainda  teve  como

prefeito Valban de Farias que era o engenheiro chefe da construtora Nóbrega & Machado.

5 Disponível em www.blogdepoçobranco.blogspot.com.br. Acesso em 16/12/2013.
6 Disponível em http://cidades.ibge.gov.br/painel.história.php. Acesso em 10/12/2013.
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Conforme a história oral,  a origem do nome do município está datada por volta de 1890,

quando os primeiros moradores do povoado deram este nome ao lugar devido aos poços de

água cristalina que existiam à margem do rio Ceará Mirim.

Diante desses acontecimentos,  a história do município tem início realmente com a

construção da Barragem Engenheiro José Batista do Rego Pereira, conhecida também como

açude Jacaré que começou em julho de 1959 e concluída em dezembro de 1969. De acordo

com a história sob as lentes poço-branquense,  a prefeitura do município teria no decorrer

desses dez anos concluído o processo de indenização das famílias que moravam no curso do

rio  Ceará  Mirim e  passaram a  habitar  a  nova cidade.  Todavia,  contrariando  essa  versão,

conforme revelam os moradores mais antigos do quilombo de Acauã era justamente nessa

área que seus antepassados viviam, as margens do rio na antiga “Cunhã”. Ainda de acordo

com os mesmos, nenhuma indenização foi dada para as famílias que naquele lugar viviam.

Na época a obra foi executada pela construtora pernambucana Nóbrega & Machado

que também planejou a cidade, suas ruas e avenidas. Durante muitos anos, Poço Branco foi,

junto com Brasília/DF, uma das poucas cidades planejadas do Brasil.  A sua população foi

formada basicamente pela miscigenação entre os antigos moradores de Poço Branco Velho e

os funcionários da construtora da barragem, já que muitos deles constituíram família em solo

poço-branquense.

Vale ressaltar que o movimento separatista, iniciado no final dos anos de 1950, teve à

frente José Francisco de Souza (Zé Igapó) e Ivan Cardoso de Carvalho. Entre outros nomes,

destacam-se:  Cícero  de  Freitas,  Manoel  Targino,  Eráquio  Alves,  Raimundo  Rodrigues

(Raimundo  Caxiado),  Antonio  Pereira,  Raimundo  Nonato,  João  Teixeira,  Sebastião

Rodrigues,  dentre  alguns outros,  encabeçaram o movimento que separou Poço Branco de

Taipu.  Desse  modo,  como  em  todo  movimento  separatista,  este  também  teve  alguma

oposição. A população de Taipu não chegou a se colocar em oposição à separação, porém os

políticos taipuenses eram contrários.

Não há  documentos  oficiais  que  comprovem,  de  fato,  quais  foram os  verdadeiros

fundadores de Poço Branco, enquanto povoado. O livro de Raimundo Rodrigues da Silva

(Raimundo  Caxiado)  é  uma  das  poucas  “fontes  vivas”  da  história  da  cidade,  embora  a

publicação mencione, com maior ênfase, o período pós-povoado. Antes de 1900, existia um

pequeno aglomerado de casas, pouco urbano, às margens de um pequeno rio. “Era uma casa
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aqui, outra acolá e muitos serrotes de pedra e mata”, conta o morador José Cícero de Oliveira

(Ciço de Filó).

O  pequeno  povoado,  paulatinamente,  foi  ganhando  novos  moradores  em

consequência, principalmente, das grandes secas pelas quais passava o sertão potiguar. Para

Poço  Branco  Velho  vieram  e  passaram  alguns  viajantes,  famílias  nômades  (ciganos)  e

boiadeiros em busca de um bom lugar para se estabelecer. Nessa época, o povoado ainda não

tinha um nome de consenso, mas acabou sendo chamado inicialmente de Jacaré. No inverno,

as cheias do rio criavam belas fontes cristalinas d’água: as cachoeiras e os poços. Acredita-se

que a partir daí tenha vindo à origem mais aceita do nome que deu origem ao atual município.

As memórias ressaltadas na história do município se remetem a uma cidade pacata, de

hábitos e costumes simples. Na época, a vida dos moradores, em sua maioria agricultores,

girava em torno do trabalho nos roçados. Mas, aos poucos, a vida simples do lugar foi sendo

substituída  por  um  novo  ordenamento  socioeconômico,  ao  passo  que  recebia  novos

moradores, sua população foi crescendo. No início do século passado os hábitos do povo se

limitavam a trabalhar, frequentar uma feira livre (de Taipu ou Baixa Verde), rezar novenas e,

para quem possuía condições financeiras, fazer uma romaria ao Padre Cícero - no Juazeiro do

Norte/CE. 

Pude  observar  durante  a  minha  pesquisa  que  esses  hábitos  da  população  poço-

branquense que viviam na área urbana e rural, ainda era bastante semelhante aos de outrora.

Posto que o costume de sentar em frente a casa, de ir a feira livre – de Taipu ou Baixa Verde,

atualmente João Câmara – como a participação nos festejos religiosos, entre outros, eram uma

constância no cotidiano do município.

Ainda sobre a história de Poço Branco, diante da nova dinâmica da cidade que se

iniciou  por  volta  de  1940  quando  a  vida  do  povoado  começou  a  sofrer  transformações

importantes.  Os  primeiros  funcionários  do  extinto  DNOS  (atualmente  DNOCS  –

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca) começaram a colher amostras e medições

topográficas para iniciar a construção de uma barragem, cuja função maior seria a de represar

as grandes cheias de inverno que alagavam e prejudicavam o cultivo de cana-de-açúcar no

Vale do Ceará Mirim. Naquele período, os usineiros do vale tinham muitos prejuízos com o

alagamento de suas áreas produtoras. Este foi, talvez, o mais importante motivo que fez o

Governo Federal liberar, inicialmente, “60 mil contos de réis” para iniciar a construção da
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então barragem de Taipu - segundo relatos do funcionário aposentado do DNOS/DNOCS,

José de Freitas Sobrinho.

Sendo a  construção uma obra de grandes dimensões, necessitou de uma construtora

que  pudesse  de  fato  realizar  o  empreendimento,  mas  as  leis  da  época  não  permitiam

consórcios de empresas - como atualmente é comum. Então, o Banco do Brasil financiou o

dobro do necessário para que a construtora Nóbrega & Machado iniciasse a construção. José

de Freitas, que depois se tornou funcionário do DNOCS, lembrava que a construtora só trouxe

uma caçamba velha e dois tratores para começar a construção. Na época, foi preciso utilizar

tropas de jumentos para transportar o barro, areia e pedras para as fundações da obra. “Quem

tinha um burrinho podia arrendá-lo à firma e teria uma fonte de renda”, contava Zé Caxiado,

um dentro os cinquenta moradores vivos (outros já falecidos) que são reconhecidos como

autorizados a falar sobre a história da cidade.

Atualmente a Barragem Engenheiro José Batista do Rego Pereira, inaugurada em 1969

durante o governo do presidente Garrastazu Médici, construída com o objetivo de controlar as

cheias  do rio  Vale  do Ceará-Mirim,  hoje,  passa  por  transformações.  Conforme os  órgãos

responsáveis pelas obras na sua estrutura há a preocupação com o nível do seu reservatório

que  deve  ser  menor  do  que  o  atual  para  que  não  ocorram inundações.  Na atualidade7 a

7  Disponível em http://www.dnocs.gov.br. Acesso em 12/02/2014.

Figura 8 - Zé Caxiado e Luiz Miguel (os primeiros da direita
à  esquerda)  no  evento  de  comemoração  dos  50  anos  da
Emancipação Política de Poço Branco, em 2013. Fonto: Blog de
Poço Branco, 2013.
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Barragem passou a apresentar um volume aproximado de 86 milhões de metros cubos de água

e sua capacidade total é estimada em 135 milhões. Em  2005,  a  Barragem  passou  por  uma

obra  de  recuperação  total  e  instalação  de  duas  válvulas  de  1,2  metros  de  diâmetro  que

possibilita o acúmulo de 136 milhões de m3 de água. A partir dessa obra, a restauração e

inovação  na  parte  hidromecânica,  a  manutenção da  água  vai  servir  a  usina  de  álcool  no

município de Taipu, que reserva cinco mil empregos, além de 120 famílias de pescadores que

vivem da criação do peixe e camarão na área, bem como de agricultores e da perenização do

rio Ceará-Mirim. 

A população do município de Poço Branco, também conhecido como a cidade dos

coqueirais, viu no decorrer da sua história as transformações ocorridas, tanto na área urbana

quanto na área rural,  acarretadas com o advento da Barragem e a esperança de uma nova

“sangria”8, a última datada do ano de 2009, para dinamização do turismo na região. A cidade

dos “poços cristalinos”, de “pouca gente na rua”, da culinária regional (bode, carneiro, galinha

caipira, entre outros pratos poço-branquense) cresceu em muitos aspectos, não tanto quanto a

maior  parte  dos  seus  moradores  sonhava,  mas  que  viram  ou  tomaram ciência  por  meio

também da história oral do pequeno povoado que se transformou em uma cidade e que hoje

8  A expressão “sangria” no sentido que no texto é usada se refere à ação de transbordamento das águas de um 
açude/barragem.

Figura 9 - Barragem de Poço Branco. Fonte: Agência Fenapef 
com comunicação Social SR/RN.
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conta com principais obras: a Maternidade Virginia de Carvalho, o Matadouro Municipal, o

Cemitério Público do município, o largo da feira livre, o Hospital Manoel Targino Sobrinho.

A cidade  ainda  conta  com  as  escolas  isoladas  do  distrito  de  Contador,  Baixos  e

Samambaia, a fundação da Escola José Francisco Filho e o Cemitério do distrito de Contador.

Assim como do 1º Cartório de Poço Branco, a Praça Coração de Jesus, as escolas municipais

Aluizio Alves e Raimundo Rosa, a praça e o Engenho de Rapadura do distrito de Contador, o

Prédio da Câmara de Vereadores, a instituição da coleta de lixo, a Igreja Sagrado Coração de

Jesus e o recente inaugurado estádio de futebol Cícero Luiz da Silva, entre outros elementos

imateriais que também fizeram parte da historicidade desse povo. 

                    

Figura 10 - Vista área do município de Poço Branco-RN. Foto:
Assis Silva, 2012.

Figura 11 - Cemitério Público de Poço Branco. Foto: Rosinete 
Paulino,2013.
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No dia 26 de julho de 2014 a cidade de Poço Branco comemorou o 51º aniversário de

emancipação  política.  Durante  as  comemorações  são  organizadas  atividades  esportivas

individuais  e  coletivas,  manifestações  cívicas,  religiosas  e  sociais  que  ocupam  lugar  de

destaque  no  evento,  o  qual  é  programado  pela  prefeitura  do  município.  O  evento  da

Emancipação Política poço-branquense passou a se tornar tão tradicional quanto o Carnaval, o

São João e a  festa  do padroeiro da cidade.  Para o comércio,  a data além da importância

história,  vem  com  os  anos  contribuindo  para  a  distribuição  e  circulação  de  renda  no

município.  Dessa  forma,  o  festejo  atrai  muitos  visitantes  e  é  considerado  um  dos  mais

esperados da região, não somente por parte do poço-branquenses, mas por demais habitantes

do Território do Mato Grande e mesmo de outros municípios, como por exemplo, a cidade do

Natal-RN.

Diante  do  que  foi  relatado sobre  a  história  oficial  do  município  de  Poço  Branco,

observa-se que em nenhum momento é  feita  referência  à comunidade de “Cunhã Velha”.

Outro ponto agravante dessa exclusão social se refere ao fato de constar na história poço-

branquense que os povoados que viviam as margens do rio teriam sido indenizados pelas

perdas e danos sofridos pela construção da barragem. Porém, não há nenhuma informação

acerca do recebimento da referida indenização. Como se pode notar, a história da comunidade

de  Acauã  está  relacionada  intrinsecamente  a  uma  série  de  elementos  socioeconômicos  e

Figura 12 - O comércio de Poço Branco em dia de chuva depois
da feira do domingo. Foto: Rosinete Paulino, 2013.



56

acontecimentos  ocorridos  em  Poço  Branco  “Velho”  anterior  e  durante  a  construção  da

Barragem do município.   

Assim, história oral dos moradores do quilombo de Acauã evidencia a existência dos

seus  antepassados  na  história  do  município  de  Poço  Branco  como  moradores  do  antigo

povoado as margens do rio Ceará-Mirim. É importante lembrar que, durante conversas com

minhas  interlocutoras  Dona  Francisca  Catarino  “Til”,  a  professora  Nazaré  e  a  Tia  Zefa,

observou-se conexões em seus relatos quando se referiam ao povo de Acauã e aos muitos

percalços no decorrer do seu caminho. 

A história da comunidade quilombola de Acauã começou desde as décadas antes dos

anos  1970,  nessa  época  os  moradores  viviam  na  margem  sul  do  rio  Ceará-Mirim,  no

município de Poço Branco. Mas, a partir da construção da Barragem Engenheiro José Batista

do Rego Pereira no município, iniciada em 1950 e concluída em 1969, a antiga cidade de

Poço Branco foi inundada assim como os demais povoados e comunidades rurais localizadas

à beira do rio, entre as quais a antiga Acauã.

 Deve-se dizer que a construção da barragem de Poço Branco na década de 1960,

representou elemento histórico relevante para compreendermos as transformações sociais das

populações que viviam às margens do rio Ceará Mirim no município de Taipu, que teve parte

de  sua  extensão  político-administrativa  desmembrada,  em  26  de  julho  de  1963,  como

município de Poço Branco (Cascudo, 1968, p. 234; Silva, 2003, p. 33). Durante a etapa final

de construção e a inauguração da barragem, quando o país era presidido pelo então General

Emílio G. Médici, resultou em uma nova cidade e trouxe muitas modificações para aquela

região,  acarretou  a  remoção das  populações  ribeirinhas  do Ceará  Mirim.  Conforme Valle

(2006),  se  a  construção da barragem relacionava-se aos  interesses  econômicos de  grupos

dominantes  regionais,  ela  teve  impacto  bastante  complexo  para  as  comunidades  de

agricultores que habitavam próximo ao médio e baixo rio Ceará Mirim.   

Nos estudos desse autor, as mudanças que ocorreram na região resultaram em diversas

consequências  para  a  população.  Pois,  se  por  um lado,  as  obras  da  barragem criaram o

aumento de empregos, tanto para mão de obra local como para trabalhadores de outras áreas e

estados, o que notadamente implicou o crescimento populacional expressivo em Poço Branco.

Em contrapartida, a construção da barragem de Poço Branco, se era amplamente conhecida,

não envolveu uma preocupação maior com seus efeitos sobre as populações e comunidades
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ribeirinhas (VALLE, 2006).  A dinâmica desse processo revela  que não houve um projeto

específico  de  deslocamento  populacional  que  levasse  em  consideração  os  fatores

socioculturais e econômicos das famílias atingidas pela barragem, tão pouco as consequências

da mudança social, a médio e longo prazo.

Naquele momento, delineou-se a chegada de tempos difíceis e de uma árdua travessia

para as famílias da antiga Acauã. Em razão desses eventos, os “negros da Cunhã”– como

também são chamados – perderam todas as suas casas e toda a terra que utilizavam para

plantação e sobrevivência. Sem nenhuma indenização pelas perdas, os “negros de Cunhã”

foram forçados a sair do lugar, e se deslocarem para morar ao norte do rio Ceará Mirim,

distante do lugar que tradicionalmente pertenciam, em um pequeno retângulo,  um lote de

quatro hectares. De acordo com o entendimento de Sahlins (1997, p 115), uma comunidade

ampliada expande-se por lugares que, por vezes, constituem espaços descontínuos, porém que

preservam suas raízes culturais em lares distantes, unidos por laços de parentesco e por inter-

relações de membros da família, ideais, objetos e assim mantendo o lugar de origem como

base de sua identidade. 

Percebe-se que nesse “novo lugar”, distante do lugar de origem, o contexto histórico e

sociocultural  dos “negros de Cunhã” se configura como “lugar-refúgio”,  onde o grupo se

restabeleceu  e  se  reestruturou  depois  de  um deslocamento  em consequência  dos  eventos

ocasionados com a construção da barragem de Poço Branco, ocorrida entre as décadas de

1950 e 1969. Entretanto, embora tenha ocorrido o distanciamento físico e espacial, as famílias

de Acauã conseguiram manter-se unidas por forte sentimento de pertença ao lugar de origem. 

A origem do nome é explicada por meio da chegada de um homem chamado José

Acauã que era um escravo fugitivo do cativeiro dos engenhos do baixo Vale do Ceará Mirim,

este é considerado o primeiro a descobrir  as terras e que acabou por nomeá-las.  Todavia,

haveria outra versão deste momento de origem que relacionam também com a chegada dos

antepassados das atuais famílias de Acauã. Assim sendo, a história oral também se refere a

certos lugares da memória que estão associados às lembranças dos primeiros habitantes do

lugar.

Nesse sentido, o estudo antropológico realizado por Valle (2006, p.111), revela que a

reconstrução genealógica das famílias de Acauã teve início com as pessoas da então família
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dos Catarino9. Adiante, o autor ressalta que se faz necessário dar igualmente importância há

outros grupos familiares, destacando algumas famílias que aparecem na composição familiar

de Acauã, como por exemplo: os Gomes, os Rodrigues, os Santana e os Quirino. Porém, a

história  da  comunidade  foi  construída  a  partir  da  memória  genealógica  de  determinadas

famílias e não de todas. Por essa razão que a família dos Catarino se origina especificamente

da  relação  entre  João  Gomes  e  sua  cunhada  Catarina  Santana.  Tem-se  a  partir  daí,  o

nascimento do herdeiro fruto dessa relação de laços de parentesco, o então José Catarino, cujo

sobrenome foi herdado de sua própria mãe. 

Conforme se pode perceber, foi por meio do nome próprio Catarina que se pessoaliza

um nome de família, os Catarino, cujo rendimento simbólico está entrelaçado à percepção de

uma  continuidade  histórica  de  relações  de  pessoas  pautadas  na  consanguinidade  e  no

parentesco, cuja objetividade está definida pela existência atual da própria comunidade de

Acauã.  No  entanto,  ainda  de  acordo  com  Valle  (2006),  essa  percepção  não  conseguiria

explicar todas as reconstruções de uma história comum de Acauã. Já que ela privilegiava a

memória genealógica da família Catarino. Todavia, outras pessoas destacavam outras figuras,

outros antepassados também comuns, porém que estavam relacionados à outra família. 

Pode-se concluir que, de fato, a trajetória genealógica e familiar estaria relacionada

aos intrínsecos laços de sangue e parentesco a partir da descendência de um dado grupo, como

se observa na família dos Catarino. Dessa forma, José Acauã, o escravo fugitivo, se configura

de  fato  o  primeiro  a  desbravar  o  lugar,  seguido  posteriormente  de  outras  pessoas  que

constituíram família e que juntas pouco a pouco foram se formando e criando historicamente

o lugar que é hoje, a comunidade quilombola de Acauã. No caso, essas pessoas, muitas delas

de origem escrava, seriam os antepassados das atuais famílias do quilombo. Segundo o relato

da minha interlocutora a Tia Zefa 

A gente daqui tudo vem de muito tempo, de tempo de escravo,  era  mais  pr
´acolá,  só sei que na amanhecência  do dia tava tudo aqui de pé trabalhando
plantando. Só voltava pra casa quando o sol saia. 

Hoje tá tudo aposentado tamo veio. Tem umas manivas daquele lado que planto. 
Tá vendo? Tem tempo que chove. Agora num tem chuva. Hoje em dia tá tudo

9 A grafia do nome Catarino no singular, embora o artigo definido esteja no plural, segue a forma original que o
próprio  grupo  familiar  utiliza  em sua  autorreferência.  Essa  forma  também é  válida  para  os  demais  grupos
familiares constante neste trabalho que igualmente apresenta uma autorreferência específica.
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diferente né. (TIA ZEFA, Acauã, 2013)

Segundo  se  observa  a  memória,  ao  mesmo  tempo  em  que  faz  referência  aos

antepassados  escravos,  por  outro  lado  determina  as  fronteiras  culturais  nas  relações

estabelecidas  na sociedade e  demarca seus  antigos  laços  de parentesco.  Outro aspecto da

memória social, que se observa nessa fala e em outros relatos de moradores mais velhos do

quilombo de Acauã, está conectada com o trabalho com a terra, com as agruras de ser escravo

em uma sociedade  escravista,  também indicada  pela  existência  do  escravo  fugitivo,  José

Acauã que inspira o nome do lugar em que vivem, demonstrando uma forte ligação com seus

ancestrais, antigos moradores do lugar. 

Conforme esse relato, Tia Zefa faz menção aos antigos moradores de Acauã fazendo

uma  interligação  com  seus  antepassados  escravos  que  ali  viveram  e  trabalharam,  estes

oriundos da antiga Acauã e que migraram para o lugar que se constitui hoje a comunidade

quilombola de Acauã. Podemos pensar que, essa fala indica que os lugares da memória social

apresentam um forte poder que, aparece na representação simbólica da plantação, na terra

molhada pela chuva na antiga Acauã e ao se referir especificamente ao “tempo de escravo”.

De acordo com o relato da Tia Zefa, nota-se a importância de compreender não somente a

história das famílias do lugar, mas também os aspectos peculiares envolvidos no processo

escravocrata  local  que  seja  a  mão de  obra  escrava,  ou  alforriada  e  as  novas  relações  de

trabalho  e  de  acesso  à  terra  ao  longo  do  percurso  de  formação  e  desenvolvimento  da

comunidade do quilombo Acauã e de como seus atores sociais apresentam e interpretam sua

descendência negra. 

 Para além, esses lugares da memória têm a capacidade de fomentar ideias e gerar uma

dinâmica que impulsione um determinado grupo a se diferenciar  de outros por inventário

específico, assim como de abrir espaços para que os grupos oprimidos possam fortalecer suas

identidades por meio do resgate de sua memória social  (HALLBWACHS apud SANTOS,

2003).  Nesse ponto, fica evidente que os lugares da memória, são tomados como elementos

de referência por seus atores, configurando-se como instrumentos simbólicos que exercem um

intenso elo nas relações sociais do grupo, como também fundamentam e tornam mais forte o 

sentimento de pertença ao lugar.
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Durante nossa pesquisa, um dos elementos que nos chamou atenção foi o fato de que

os moradores quando indagados sobre essa origem, constantemente se remetiam ao estudo

antropológico desenvolvido por Valle (2006), salientavam enfaticamente que o estudo era da

“Universidade”, se referindo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Com

efeito,  não  era  raro  haver  incertezas  nas  informações  fornecidas  a  respeito  da  origem da

comunidade e, entre um relato e outro, logo a referência ao documento antropológico vinha à

torna.  Nessas  ocasiões,  falavam  com  muito  respeito  e  orgulho  da  existência  do  estudo

antropológico sobre sua “gente”, ao mesmo tempo em que levantavam as cabeças com altivez.

Assim como se observou no caso de Tia Zefa que nos disse no seu relato

A história da gente daqui tá lá nesse papel que fizeram, tem um bocado de coisas
mais, mode que num me lembro de tudo só sei que lá tá tudo contando da gente
daqui, é o que me disseram num sei. Quem sabia falar dessas coisas era o veio
João. (JOSEFA/TIA ZEFA, Acauã, 2013)

Ao falar  desse  e  de  outros  assuntos,  a  minha interlocutora,  apreciadora  de  longas

conversas, levava o seu cachimbo a boca e depois bebia um “gole” de café. Nessas situações

eu a acompanhava na degustação do café que ela própria fazia questão de “aprontar” no seu

forno a lenha, depois à bebida era oferecida para as visitas de “de dentro” e “de fora” da

Figura 13 - Tia Zefa, sentada no quintal da sua casa. Foto:
Rosinete Paulino, 2013.
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comunidade. 

Observei que quando a mesma se referia a mim, usava termos referentes ao lugar de

onde  eu  vinha  ou  onde  estudava,  tais  como  “a  menina  de  Natal” ou  “a  menina  da

universidade”. A Tia Zefa se configura, em especial, como sendo uma entre aqueles vistos

como mais autorizados a falar da trajetória familiar e da história da comunidade quilombola.

Conforme  seu  relato,  seu  nome  de  solteira  era  Josefa  Gomes  da  Silva,  após  contrair

matrimônio se tornou Josefa Catarino da Silva, atualmente a Tia Zefa. Casou aos dezesseis

anos  e  teve  dezoito  filhos  “doze  fêmeas  e  seis  machos”.  Dona  Josefa,  foi  casada

respectivamente com seus primos que eram dois irmãos da família Catarino, viúva primeiro

de  Francisco  Catarino  e  por  último  do  respeitado  “cacique”  João  Catarino.  Ambos  eram

irmãos  de  Eloi  e  Maurino  Catarino,  também lideranças  e  guardiões  da  memória  oral  da

comunidade.    

De acordo com os relatos e conversas com os interlocutores já citados anteriormente,

era evidente, como já foi dito, certa imprecisão com relação ao tempo e outros elementos

explicativos acerca da determinada origem de Acauã. No entanto, é importante compreender

que mesmo não havendo um passado materializado sob a forma de arquivos, monumentos,

livros;  os  moradores  de  Acauã  acessam  a  memória  genealógica  e  familiar  por  meio  de

testemunhos e da memória oralmente transmitida de geração para geração. Posto que não haja

uma documentação histórica, ao contrário de alguns exemplos de comunidades remanescentes

de quilombo onde se nota ser possível obter informações mais precisas de datas e fatos com

maior  certeza.  A memória,  assim,  torna-se de suma importância  para  o fortalecimento  da

identidade coletiva construída sobre bases de uma continuidade entre as gerações e famílias.

Ao explicar sobre o acionamento da memória Halbwachs (1990) esclarece que

O grupo, no momento em que considera seu passado, sente que permaneceu o
mesmo e toma consciência de sua identidade através do tempo, no curso do qual
nada o modificou profundamente. (HALBWACHS, 1990, p.87)

Nesse  sentido,  os  moradores  de  Acauã,  quando  recuperam  elementos  e  fatos  do

passado, tais como modos de vida e práticas culturais  de seus ancestrais,  estão com isso,

acionando  e  atualizando  a  memória  de  sua  origem,  e  simultaneamente  fortalecendo  o

sentimento de pertença ao lugar  de origem da família.  Portanto,  as relações estabelecidas
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nesse contexto acionam as lembranças do passado, mas isso não significa que os elementos

dessas lembranças não possam existir mais, estes sim emergem da memória como algo que

mantém uma relação ativa com o presente.

Historicamente,  observa-se  que  a  trajetória  de  Acauã,  desde  seu  passado  até  seu

presente, é nitidamente complexa, embora a primeira vista se tenha a impressão contrária. A

razão para tal complexidade se dar pelo fato de que assim como a maioria das comunidades

remanescentes  de  quilombo  distribuídas  pelo  Brasil,  a  comunidade  de  Acauã  sempre  foi

marcada pela invisibilidade social e jurídica à qual foi relegada pela historiografia oficial. 

É importante lembramos-nos de outro aspecto relevante para se compreender todo esse

processo vivenciado pelas comunidades quilombolas. Tal aspecto reside no fato de que se no

seu passado esta invisibilidade era uma forma encontrada pelos quilombos de se proteger das

inúmeras ameaças externas. Atualmente, porém, as comunidades rurais e urbanas negras não

somente anseiam sair do isolamento vivido no passado, como também sair da invisibilidade

jurídica à qual viveram no decorrer da sua história. Conforme se observou no quilombo de

Acauã,  está  na  agenda  da  comunidade  a  busca  pelo  reconhecimento  de  seus  direitos

territoriais, de suas relações com a terra, ancestralidade, de suas tradições e valores culturais

próprios.

Diante do que foi enunciado, uma dessas marcas da invisibilidade social à qual Acauã

Figura 14 - Grupo de mulheres da comunidade quilombola de
Acauã  reunidas  no  quintal  da  Tia  Zefa.  Foto:  Rosinete
Paulino, 2013.
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foi  relegada  se  pode  constatar  na  pesquisa  cartorial  feita  pelo  Instituto  Nacional  de

Colonização  e  Reforma  Agrária  –  INCRA-RN para  a  averiguação  do  histórico  das

propriedades particulares que incidem sobre o território. Em uma das fotos abaixo, nós temos

a entrada principal que dá acesso à comunidade do quilombo Acauã.          

Como agravante desse processo, de acordo com dados disponibilizados pelo INCRA

no Rio Grande do Norte, por meio das certidões retiradas, não havia qualquer referência a

uma comunidade negra rural no local onde os quilombolas costumavam morar, nesse caso às

margens do rio Ceará-Mirim. Assim, a cadeia dominial10 da Fazenda Maringá faz a descrição

dos limites do imóvel, numa época anterior à construção da Barragem de Poço Branco, como

abrangendo uma grande extensão de terras que ao norte chega até a margem sul do rio, como

se não houvesse ninguém morando naquele lugar. Todavia, para os moradores mais velhos do

quilombo, uma das provas dessa existência residiria nos vestígios das estruturas das casas dos 

quilombolas que até os dias atuais é possível de ser vistas quando é período de estiagem e o

rio está baixo,  juntando-se a isso a história oral  contada pelos mais velhos de Acauã que

mantém viva a memória desses tempos. 

 Dessa maneira, percebeu-se que os moradores do quilombo de Acauã se compreendem

10 Cadeia  Dominial  nada  mais  é  do  que  o  histórico  do  imóvel  e  retrata  oficialmente,  perante  os  órgãos
governantes, os seus proprietários, tudo o que aconteceu com ele até a sua origem, ou seja, de onde provém
(relação dos proprietários de determinado imóvel rural, desde a titulação original pele Poder Público até o último
dono – atual  proprietário),  como foi  subdividido,  ou como foi  remembrado,  as  penhoras  que  incidiram no
imóvel, etc.

Figura  15  -  A  entrada  principal  à  comunidade  do  quilombo
Acauã. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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como uma comunidade étnica onde são priorizados os valores socialmente compartilhados, os

quais permitem uma concepção de origem e destino comuns. Barth (2000) também nos diz

que “ao enfocar aquilo que é socialmente efetivo, os grupos étnicos passam a ser vistos como

uma forma de organização social”. 

Com isso, se o modo de organização social de um grupo deve ser privilegiado, Barth

(2000) afirma que as formas de atribuições são fundamentais, que seja para o próprio grupo e

seus membros como também para outros grupos, que por sua vez, estabelecem critérios de

diferença social e cultural, mais ainda, de diferenciação étnica: a atribuição de uma categoria

é étnica quando classifica uma pessoa em termos de sua identidade básica determinada por

sua origem e circunstâncias de conformação. Portanto, quando os atores têm como finalidade

a  interação,  fazem uso  de  identidades  étnicas  para  se  categorizar  e  categorizar  os  outros

passando a formar grupos étnicos (BARTH, 2000). 

A comunidade de Acauã tem cerca de 540 hectares e, se definiu como comunidade

remanescente de quilombos em agosto do ano de 2004. Atualmente os moradores vivem um

processo marcadamente importante em sua trajetória histórica. No dia 23 de abril de 2013,

uma manhã de  terça-feira,  as  47  famílias  remanescentes  de  quilombo da  comunidade do

distrito  de  Acauã  viveram um dia  inesquecível.  Assim será  lembrado,  o  dia  em que  foi

realizada na sede própria da Associação dos Moradores do Quilombo de Acauã (AMQA) a

solenidade de Imissão do Termo de Posse das terras da comunidade. Durante a assinatura do

ato estive presente o superintendente regional do INCRA/RN, Valmir Alves, o procurador

federal Adriano Villaça, quatro oficiais da Justiça Federal no RN, Assessores Jurídicos da

AMQA, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores  Rurais de Poço Branco,  Gildênia,  a

Diretoria  do  AMQA,  representantes  do  Movimento  Negro,  além  dos  quilombolas  da

comunidade de Acauã. É importante observar que, a presença da comunidade foi, sem dúvida,

um aspecto positivo na questão quilombola, marcando um relevante momento histórico não

somente para o quilombo de Acauã, mas também para as demais comunidades remanescentes

de quilombo do Rio Grande do Norte.  

Convém ressaltar que, eu também vivi momentos de emoção na solenidade, pois desde

os primeiros dias da minha pesquisa que se fazia referência ao possível dia do ato de Imissão

de Posse. Dentre as minhas interlocutoras, foi em um dos relatos da professora Nazaré que

pude ter ciência da importância dessa data para o quilombo de Acauã. Foi Dona Nazaré, a
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professora  e  liderança  quilombola,  a  primeira  pessoa  que  dividiu  comigo  o  “sonho”  da

imissão de posse e que naquele dia se transformou em realidade. 

O dia 23 de abril entrou para a história, carregado de múltiplos significados e símbolo

da luta dos quilombolas. Durante a minha pesquisa, trinta dias, acredito que pouco tempo para

que se fizesse um estudo da natureza que me propus. Era fato que demorei no início para

apreender o significado da terra para os moradores de Acauã, até hoje também não tenho a

certeza se de fato os compreendi. Ora, o que fiz foi à leitura da leitura deles, não sei se obtive

êxito. No entanto, uma coisa, era certa, a terra não era somente um meio de sobrevivência,

mas também de afirmação de construção da sua cultura e de resgate da sua historicidade.

Nesse  caso,  a  terra  traz  um  campo  de  significados  múltiplos,  ela  não  tem  somente  um

significado. 

 Desse modo, além da emoção, eu me senti muito honrada em está presente no ato da

Imissão de Posse  do Quilombo de  Acauã.  Primeiro porque eu havia  sido convidada pela

professora Nazaré. 

Segundo porque o ato representava mais um relevante passo para superar em parte a

exclusão  social,  mais  ainda,  a  exclusão  racial  que  historicamente  marcou  a  comunidade

quilombola de Acauã.

Com referência a Imissão de Posse, este representou um passo fundamental para que a

comunidade receba o título da propriedade. O ato foi fruto de um longo processo e resultado

Figura 16 - A sede da Associação de Moradores do Quilombo de
Acauã/AMQA: Um dia histórico para todos os moradores. Fonte:
INCRA/RN, 2013.



66

do cumprimento do mandado de imissão de posse, consequência da ação de desapropriação

por interesse social (Titulação Territorial Quilombola), em quatro propriedades inseridas no

território quilombola de Acauã. Assim, a Justiça Federal no RN determinou que o INCRA/RN

fosse imitido da posse, uma vez que já havia efetuado o depósito judicial do pagamento das

terras e das benfeitorias, após as devidas avaliações que foram realizadas por técnicos da

autarquia  federal.  Portanto,  a  imissão  do INCRA/RN na posse  beneficiará  a  comunidade

quilombola de Acauã que a partir de então tomará posse da Fazenda Amarelona, Sítio São

Sebastião e outros dois imóveis na região. 

    

A solenidade iniciou com o relato do Sr. Juvino Catarino, casado com Dona Zuleide

que trabalhava na função de merendeira na escola municipal Maria Francisca Catarina, Dona

Zuleide  é  irmã  da  professora  Nazaré.  Durante  a  sua  fala  entusiasmado  pela  emoção  do

momento,  lembrava-se  da  importância  daquele  dia  histórico  e  a  luta  da  comunidade  no

decorrer dos anos para transformar um sonho em realidade. “Seu” Juvino afirmou que “sonho

que se sonha só, é só; mas sonho que se sonha junto, é realidade”, também fez referência aos

quilombolas já falecidos que não puderam presenciar aquele momento único, porém, faziam

parte dessa conquista e deviam ser lembrados com todo respeito.

Figura 17 - "Seu" Maurino Catarino que viveu na "Cunhã Velha"
e na "Cunhã Nova". Fonte: INCRA/RN, 2013.
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Nas falas  de  “Seu” Juvino Catarino,  Maurino  Catarino e  Dona Francisca  Catarina

havia uma forte reverência contida nas palavras saudosas por João Catarino, considerado por

todos como grande líder e parte importante da e para a história do quilombo de Acauã. Logo

após a fala da família Catarino foi pedido um minuto de silêncio em homenagem ao “cacique”

João Catarino que faleceu em 2010.

Figura 19 - Presença de Rosinete Paulino (sentada na primeira
fila, ao lado da criança) na solenidade de Imissão de Posse.
Foto: Ludjanio Rogério, 2013.

Figura 18 - A Dona Nazaré, assinado o mandado judicial do
INCRA/RN. Fonte: INCRA/2013.
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Dona Francisca Catarina relatou a situação da escola da comunidade e emocionada

afirmou que não bastava ter uma escola dentro do quilombo, se as condições de ensino eram

precárias para as crianças que no lugar estudavam. Por essa razão eram necessárias políticas

públicas urgentes que realmente chegassem de fato até a escola municipal Maria Francisca

Catarina da Silva. Ao falar ao microfone, notei que Dona Francisca olhava para as crianças

que estavam mais concentradas próximas a fila onde eu estava sentada.  Ainda destacou a

relevância de preservar a “nossa cultura”, observou que “a nossa luta é para todos daqui, se

um vence, venciam todos, não podemos deixar de lutar por condições mais dignas para as

crianças e jovens quilombolas”. Eram as novas gerações que seriam os adultos no futuro e

dariam continuidade da cultura do quilombo de Acauã e por isso mereciam mais atenção e

cuidados por parte da prefeitura. 

Dona Francisca estava  certa  quando apontava  para  a  emergência  de uma escola  e

educação de qualidade para as crianças do quilombo. As novas gerações estavam ali, naquele

momento histórico, algumas ainda de colo dormiam. Enquanto outras ainda olhavam curiosas

para tudo que estava acontecendo naquele espaço. As crianças com mais idade observavam o

movimento dos adultos e, sentadas nas cadeiras, entre uma brincadeira e outra com seus pares

desviavam o olhar da mesa de cerimônia. Mas, não saiam do salão onde ocorria a solenidade.

Mantinham-se ali, juntas umas as outras, em pequenos grupos. Caso eu fosse indagada se elas

tinham  entendimento  acerca  do  que  estava  acontecendo  ali.  Eu  responderia  que  sim,

Figura 20 - Cerimônia da Imissão de Posse da Comunidade de
Acauã. Fonte: Organização Mutirão, 2013.
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entendiam dentro de uma lógica própria permeada por um universo de muitos significados

que somente elas podiam adentrar. Era um dia de festa para elas, mas também não o era para

os demais adultos? Esses sujeitos guardarão na memória a lembrança de um dia histórico em

que  os  adultos  mais  velhos  da  comunidade  choravam  e  riam ao  mesmo  tempo  em que

assinavam o documento da imissão de posse das terras para o INCRA/RN. Muitos adultos, os

mais velhos da comunidade, durante a solenidade, voltaram a ser criança por um dia. Entre

risos e choros, os adultos cantavam, brincavam uns com os outros, dançavam e declamavam

poemas. 

 Cada  uma  das  crianças  que  estavam  presente  na  solenidade  tinha  seu  próprio

entendimento do que significava todas aquelas coisas que os adultos mencionavam sobre a

terra quilombola. Pois, a vida delas estava desde cedo associada com a questão da terra e do

território. Sabiam que falavam da terra em que nasceram, onde moravam e brincavam com

seus pares, compreendiam que era dessa terra que se extraiam os alimentos que muitas delas

comiam e que eram oriundas  da  pequena agricultura familiar  que tinham em suas  casas.

Provavelmente, do lugar em que aquelas crianças colhiam frutas ou outros alimentos que em

forma de presente levavam para suas professoras da escola da comunidade onde os morcegos

faziam fezes em suas cabeças em determinados período do ano, lugar onde só havia um único

banheiro para meninos e meninas e a descarga não funcionava. Esses sujeitos entendiam bem

o que Dona Francisca Catarina estava falando acerca da escola. 

Notadamente havia aquelas que faziam a leitura da palavra escrita e liam com muito

orgulho a frase do bolo quilombola “Terra Nossa” feito na própria comunidade por Dona

Zuleide, cozinheira de grande maestria. Se ainda não liam, por outro lado compreendiam o

significado das palavras que insistiam em se repetir nos relatos, conheciam bem as pessoas da

comunidade que estavam ali falando de coisas que eram peculiares no seu cotidiano escolar,

nas roças que tinham em casa e que ajudavam a cultivar junto com suas famílias, das terras

onde elas brincavam e corriam entre um quintal e outro. Entendiam que eram discriminadas

pelo  descaso  do  poder  público,  quando  o  ônibus  escolar  as  não  esperava  e  as  deixava

desabrigadas no meio da estrada. Ou também quando o transporte escolar quebrava e tinham

que  ir  caminhado  para  a  escola  em  Poço  Branco  e  depois  retornar  caminhado  para  o

quilombo. 
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No dia da solenidade os moradores do quilombo de Acauã acordaram cedo e, entre

esses  moradores,  estavam os  sujeitos  da  nossa  pesquisa.  As  crianças  foram os  primeiros

convidados a chegarem à associação, vieram arrumadas com vestuário dos dias de festa, um

vestido, um tênis, camisa, bermuda ou outra veste especialmente escolhida para o momento.

Afinal, era um dia muito especial para o quilombo. Circulavam também em torno da sede,

algumas preferiam sentar  na frente  da AMQA e esperar  os demais convidados.  Por essas

contas, elas estavam por todos os espaços, se movimentavam entusiasmadas e envolvidas com

Figura 22 - A presença das crianças da comunidade de Acauã:
dia histórico. Foto: Ludjanio Rogério, 2013.

Figura 21 - Bolo quilombola, feito especialmente para o Ato
da Imissão de Posse. Fonte: Rosinete Paulino, 2013.
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os preparativos do evento. 

De um jeito  ou  de  outro,  participavam e  ajudavam no que  podiam.  Observei  que

demonstravam extrema alegria e eram muito prestativas. Algumas arrumavam as cadeiras no

salão da associação, outras iam até as casas avisar que já estava perto de iniciar a solenidade.

Nessa corrida, como mensageiros que levavam e traziam boas notícias, elas se esquivavam

dos arames e passavam pelas cercas dos quintais com extrema agilidade e desenvoltura. Havia

aquelas que tomavam conta dos seus irmãos ou parentes mais jovens. Não eram poucas que

chegavam  independentemente  na  sede  da  associação,  era  fato  que,  também  viam

acompanhadas das famílias, mas em sua maioria,  as crianças chegavam em grupos sem a

presença da figura de um adulto.  Assim, a solenidade de imissão de posse contou com a

presença marcante de muitas crianças quilombolas. 

Convém ressaltar que, entre as apresentações culturais, houve uma roda de capoeira

que  contou  com  a  participação  de  algumas  crianças.  Além  desse  momento,  as  crianças

cantaram e dançaram “a farinhada” música cantada por Dona Francisca que convidou outras

pessoas adultas para a roda da farinhada. Era evidente que a sede da associação, considerando

a participação das crianças em momentos importantes como o da imissão de posse, também se

configurava como um campo de trocas múltiplas de aprendizagens, apontando para a ideia de

que há uma construção processual da identidade do sujeito criança de Acauã, forjada nos mais

diversos espaços e atividades promovidas pela comunidade, enquanto seres ativos da história

e da cultura quilombola. 

A comunidade apresenta um histórico de lutas e de articulação entre seus moradores,

incluindo nesse processo as crianças. Havendo o envolvimento das crianças nas lutas pelo

reconhecimento da comunidade enquanto comunidade quilombola. A solenidade representou

um evento mais que oficial, pois envolveu sentimentos, orgulho, resistência, sendo resultado

da luta constante das lideranças de Acauã e da comunidade de modo geral. 

 Vale salientar que, nenhum representante da Prefeitura de Poço Branco esteve presente

na solenidade, o que causou certa indignação entre os moradores com relação ao descaso das

autoridades municipais. Conforme ficou evidente nas afirmações de Dona Francisca, Acauã

sempre foi ignorada pela administração municipal local. O descaso do poder público para com

a comunidade se remete a longa data, sendo visível e que até hoje desperta muitas reflexões e

questionamentos  sobre  o  problema.  Os  moradores  enfrentam  cotidianamente  a  falta  de



72

condições  básicas,  dificuldade  de  acesso  ao  sistema  de  saúde  e  repasse  dos  recursos

destinados  à  educação  no  Quilombo,  recebido  do  Governo  Federal,  exclusivamente  para

cumprir o Programa Brasil Quilombola. 

Pode-se mesmo afirma que, a luta das comunidades não acaba com a imissão de posse

para o INCRA, mesmo que essa etapa seja  o passo final  para a  titulação da propriedade

coletiva. Pois, as mesmas se encontraram diante das já citadas e de outras problemáticas que

ocupam também a  agenda de  discussão  dos  moradores  de  Acauã,  dentre  as  quais  está  o

descaso  institucional  municipal  para  com a  comunidade  quilombola.  Sobre  essa  questão,

Arruti  (2009)  faz  apontamentos  de  grande  relevância  para  se  compreender  a  situação  de

Acauã, como também de demais comunidades quilombolas no Brasil. 

Conforme observa o autor,  o contexto geral das políticas públicas voltadas para as

comunidades quilombolas até o ano de 2009 evidencia duas formas de tratamento da questão:

a primeira delas seria uma atenção diferenciada para as escolas em territórios quilombolas, já

a  segunda  remete  as  ações  movidas  para  uma  escola  realmente  diferenciada.  Ambas

necessitam uma análise cuidadosa das suas implicações e significados não somente em termos

teóricos, mas na efetivação de fato de sua proposta.

Se, por um lado, existe uma política diferenciada para a regularização dos territórios

quilombolas, que implica, por exemplo, o uso comum e uma definição de limites com base na

cultura e na memória,  por outro,  as demais políticas,  relativas à educação e a saúde,  não

reconheciam nenhuma diferença no tratamento dessas populações. Essas considerações são

importantes, pois no campo prático o que se observa é a precariedade nas áreas da educação e

saúde oferecidas para as comunidades remanescentes de quilombo. Apenas implicavam em

novos  recursos  e  expedientes  administrativos  para  estender  aquelas  comunidades  que

tradicionalmente lhe foram negados, não somente pelo isolamento relativo de algumas delas,

porém principalmente  em decorrência  de  um racismo institucional  que  atinge  a  maiorias

dessas comunidades (ARRUTI, 2009).

No que se refere à educação, o foco está em oferecer uma atenção diferenciada para as

escolas em territórios quilombolas, entretanto a realidade da maioria das escolas – como, por

exemplo, a escola de Acauã – localizadas em comunidades quilombolas está muito distante de

promover a atenção diferenciada, já que muitas delas não enfatizam as relações étnicorraciais

e ao passado africano destas comunidades de quilombo, contrariando o que preconiza a Lei
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10.639/2003 e,  na maioria das vezes não oferecem condições dignas para a promoção da

qualidade  de  aprendizagem  e  do  ensino  para  as  crianças  das  comunidades  quilombolas.

Assim, diante também dessa problemática, as dificuldades e obstáculos só aumenta quando o

debate  se  concentra  na  questão  de  reconhecer  as  especificidades  das  comunidades

quilombolas de maneira a efetivar ações concretas para uma escola quilombola diferenciada.  
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1.3 – AS NOVAS GERAÇÕES DO QUILOMBO DE “ZÉ CUNHÃ”: AS CRIANÇAS 

SUJEITOS DA HISTÓRIA E DA CULTURA

Por  tempos  a  versão  oficial  da  história  do  Brasil  foi  sempre  contada  a  partir  da

perspectiva de uma elite nacional branca, ressaltando-se os “descobridores”, os civilizados, os

vencedores, os generais, entre outros que historicamente essa elite enaltece. Não faz muito

tempo que a voz dos ditos “descobertos”, colonizados, exóticos, “primitivos”, escravizados e

dos vencidos vem ganhando espaço e força na luta por recontar a história por meio da sua

própria perspectiva. A história e a cultura do povo negro brasileiro foram por muito tempo,

silenciadas e estereotipadas. Por muito tempo, não permitiram que o povo negro “falasse” por

si mesmo, a autoridade da fala estava com os “porta-vozes” auto-eleitos da humanidade.

Nesse  sentido,  se  “uma  imagem  vale  mais  que  mil  palavras”,  no  campo  das

representações sociais o valor negativo relacionado às populações negras e afrodescendentes

não se configurou uma história diferente. A imagem da população negra veiculada nos meios

de  comunicação  –  e  as  representações  a  respeito  das  relações  raciais  no  Brasil  (novelas,

propagandas, programas humorísticos, reportagens policiais, filmes e noticiários) é ainda hoje

repleta de estereótipos e distorções sobre o lugar subalterno do negro na sociedade brasileira.

Nesse processo, a população de crianças negras no decorrer da história, sofre duplamente a

discriminação – ser criança e ser negra – as implicações dessa política de naturalização dos

preconceitos e práticas discriminatórias. 

Torna-se  necessário  enquanto  exercício  salutar  de  qualquer  trabalho  de  pesquisa

fomentar  questionamentos,  “tempestades  de  ideias”  e,  nessa  dinâmica  ser  provocado  e

provocador  ao  mesmo  tempo.  Por  isso,  é  imprescindível  compreender  a  legitimidade  e

importância do debate,  trazendo para a discussão inquietações e apontamentos de como a

nossa sociedade pensa as nossas crianças. Primeiramente, não se pode deixar de pontuar que

os  estudos  realizados  com crianças  de  modo  geral  são  milhares,  incontáveis.  Entretanto,

percebo que a escolha pelo estudo com a população infantil, ainda é visto com estranhamento.

É o que observo quando sempre me perguntam quem são os sujeitos da minha pesquisa.

Curiosamente,  na  própria  Antropologia  os  trabalhos  relacionados  com crianças  ainda  são
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recentes, mas bastante expressivos. 

Notadamente há também uma grande preocupação de estudiosos no desvendamento

dos  caminhos da  infância  na  contemporaneidade,  mesmo com todas  as  suas  implicações.

Mary Del Priore (2009) ressalta que embora haja crianças em todas as partes do mundo, é pela

voz do adulto que sua história na maioria das vezes nos é contada. Havendo um abismo entre

o universo infantil e a visão desse mundo pela ótica do adulto. Conforme o ponto de vista da

autora, essa incompreensão não é um privilégio somente do Brasil, ela afirma que

Na  Colômbia,  os  pequenos  trabalham  em  minas  de  carvão;  na  Índia,  são
vendidos aos cinco ou seis anos para a indústria de tecelagem. Na Tailândia,
cerca de duzentos mil são roubados anualmente das suas famílias e servem à
clientela  doentia  dos  pedófilos.  Na  Inglaterra,  os  subúrbios  miseráveis  de
Liverpool produzem os “baby killers”, crianças que matam crianças. Na África,
40% das crianças, entre sete e quatorze anos trabalham. Esses mundos opostos
se contrapõem em imagens radicais de saciedade versus  exploração. Como se
não bastasse, as mudanças pelas quais passa o mundo real fazem delas também
suas  ternas  vítimas:  a  crescente  fragilização  dos  laços  conjugais,  a  explosão
urbana  com todos  os  problemas decorrentes  de  viver  em grandes  cidades,  a
globalização cultural, a crise do ensino antes os avanços cibernéticos, tudo isso
tem modificado, de forma radical, as relações entre pais e filhos e entre crianças
e adultos (DEL PRIORE, 2009, p. 9).

Historicamente,  é com o advento da idade moderna que o “interesse” pela criança

começa a delinear-se no início do século XVIII. O surgimento da burguesia, a estruturação do

capitalismo no qual se evidencia a livre iniciativa e a concorrência e, também a Revolução

Industrial implicaram um novo tipo de sociedade e de família que passaram a se preocupar

mais com a educação e formação de suas crianças, anteriormente, vistas como “adultos em

miniatura”.  Conforme destaca Cunha (2002),  é somente por volta  do século XVIII que a

criança ganha da sociedade um novo  status,  passa a ser um ser diferente do adulto,  com

necessidades e características próprias, pelo que deveria se distanciar da vida dos mais velhos

e  receber  uma  educação  especial  que  a  preparasse  para  a  vida  adulta.  Partindo  desse

pressuposto  e,  da  lógica  do  capitalismo,  o  lucro,  nasce  também  um  “consumidor”  que

necessita ser atendido. 

É possível observar que as transformações vividas pela sociedade da época causaram

mudanças na estrutura familiar, tendo como base a divisão do trabalho entre seus membros
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que  passam  de  meros  cumpridores  de  obrigações  a  indivíduos  compostos  por  objetivos,

dotados de uma função existencial. E diante desse contexto, a criança passa a ter um prestígio

social nunca antes visto.

 Tais contribuições ajudam a entender que é relevante assumir novos olhares, assumir a

diversidade e promover uma revisão na compreensão de criança e de infância na historiografia

desse país. Procuramos entender o universo singular da infância, tomando como referência a

criança  em si,  o  seu  cotidiano,  as  relações  produzidas  e  vivenciadas,  seus  pensamentos,

percepções e suas próprias leituras de mundo. Convém frisar que, são pelas vozes de padres,

professores, médicos, psicólogos, legisladores que obtemos informações acerca da infância no

passado. Porém, essas vozes não são expressão do real universo infantil. Não reconhecer as

crianças como sujeitos sociais é naturalizar a sua condição infantil. 

É com os estudos realizados por Jean Jacques Rousseau (1712-1772) que encontramos

a mudança na visão da criança como um adulto em miniatura. Para tanto, elegeu a questão da

infância como sendo elemento central da educação. Partia da ideia de “educação natural” e

que a infância é uma idade autônoma e dotada de características específicas, bem diferentes

daquelas que são próprias da idade adulta. Convém destacar que para o autor, o homem é bom

por natureza, sendo este corrompido pela sociedade.

Não se conhece a infância: com as falsas ideias que delas temos quanto mais
longe vamos, mais nos extraviamos. Os mais sábios apegam-se ao que importa
que saibam os homens, sem considerar que as crianças se acham em estado de
aprender. Eles procuram sempre o homem na criança, sem pensar no que esta é,
antes de ser homem (ROUSSEAU, 1973, p. 6).

À luz dessa compreensão de infância, Rousseau escreve o livro Emílio que se propõe a

desvendar  os  caminhos  da  condição essencial  da  criança,  como ser  em si  mesmo,  como

conceito e como categoria analítica. Em Emílio, estão contidos os princípios essenciais da

educação natural, implicando dizer que, a educação do homem dever acontecer naturalmente

e distante das influências nocivas e corruptoras do meio social, considerando as necessidades

espontâneas das crianças.

Dessa  forma,  anteriormente  as  ideias  de  Rousseau,  a  criança  era  considerada  um

pequeno adulto e por isso era tratada por padrões adultos, vestindo-se com roupas de adultos e
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aprendendo  coisas  do  mundo  dos  adultos.  Diante  disso,  Rousseau  foi  de  certo  modo  o

pioneiro a considerar a criança enquanto tal e entendê-la a partir dos seus próprios termos,

como um ser em formação diferente do adulto.

Considerando o que nos orienta Rousseau sobre compreender a criança a partir  do

próprio mundo infantil, busquei possíveis travessias para uma aproximação com o mundo das

crianças, tal exercício me auxiliou na tomada de decisões sobre quais as formas de enxergar o

mundo  das  crianças,  que  não  a  partir  do  universo  do  adulto.  Nesse  esforço  de  reflexão,

percebi que diversos campos teóricos, tais como a Sociologia, Antropologia e a História têm

apresentado relevante papel na constituição da infância como categoria social no Brasil.

Convém frisar que o atendimento às crianças no país apresentou maior significação

nas  últimas  décadas  do  século  XX,  quando  a  criança  passou  a  ser  objeto  de  políticas

governamentais de caráter mais amplo: a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA) de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de

1996 trouxeram uma nova compreensão de infância: a criança como sujeito de direitos.

Cabe  ressaltar  que  os  estudos  sociológicos  também  contribuíram  pela  o

questionamento  e  rompimento  com o conceito  ideológico  de  infância  presente  por  muito

tempo na pedagogia. A Sociologia tornou possível conceber as crianças enquanto sujeitos com

papel ativo nas relações e interações que estabelecem no contexto no qual estão inseridas.

Importa dizer que, enquanto sujeitos sociais, é na relação dialética que a crianças se constitui

no mundo, e se são influenciadas pelo contexto em que vivem, ao mesmo tempo, também

influenciam e podem ser agentes de transformações sociais.

Somando-se a isso,  outra  importante  contribuição no processo de ruptura da visão

idealizada de infância  e criança,  foi  o referencial  sócio-histórico ou abordagem histórico-

cultural  fundamentada  nos  estudos  de  Lev  Semenovitch  Vygotsky,  o  qual  lançou

possibilidades  de  compreender  que  o  conhecimento  da  criança  é  constituído  com outros

sujeitos e em dado contexto, propiciado pela mediação e interações, tendo um duplo papel

nesse processo, ativa e criativa.  

As pesquisas com crianças no Brasil vêm cada vez mais sendo uma preocupação geral

para especialistas de diversas áreas. Todavia, o trabalho investigativo com a população infantil

requer cuidados essenciais, devendo ter um referencial teórico que entenda a infância como

categoria social, considerando suas aprendizagens, especificidades e particularidades. 
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Dentro  da  Psicologia  da  Aprendizagem,  podemos  encontrar  inúmeras  correntes

teóricas que ajudam na compreensão de “como se aprende”.  Sabemos que cada indivíduo

aprende de uma forma, porém descobrir como cada sujeito aprende não é uma tarefa das mais

fáceis, ao contrário, é algo bastante complexo. Por isso, nos deteremos nesse item sobre as

possibilidades e dilemas da aprendizagem, os fatores internos e externos, compreendendo que

estamos envolvidos nesse processo durante toda a nossa vida. 

Para os psicólogos interacionistas as crianças vão construindo os seus conhecimentos

mediante sua interação com o meio e a partir dessa interação que fatores internos e externos

se inter-relacionam continuadamente, resultando uma imbricada combinação de influências.

Os interacionistas discordam das teorias “inatistas”, pois entendem que estas negam o papel

do ambiente, e das concepções ambientalistas porque ignoram fatores maturacionais. Foi por

meio  da concepção interacionista  que busquei  compreender  os  sujeitos  desta  pesquisa,  as

crianças. Posto que seja a partir da interação das crianças com o mundo físico e social que as

características e peculiaridades desse mundo vão sendo conhecidas. 

Tomando como referência a concepção interacionista, entendo que os sujeitos crianças

da  comunidade  de  Acauã,  constroem suas  identidades  por  meio  da  interação  com outras

pessoas da comunidade, adultos e entre seus pares que, desde o nascimento, mesmo quando

bebê vão construindo suas características – modo de agir, de pensar, de sentir – e sua visão de

mundo, ou seja,  seu conhecimento.  A construção do conhecimento exige elaboração, uma

ação acerca do mundo. 

Para  pensar  os  sujeitos  do  nosso  estudo,  optei  por  trabalhar  com  a  concepção

interacionista  vygotskyana  conforme os  motivos  explicitados  no  decorrer  do  corpo  dessa

pesquisa.  Entretanto,  reconhecemos ser importante  trazer  uma breve análise,  apontando-se

contribuições para a nossa pesquisa, semelhanças e diferenças entre as duas correntes teóricas

no  interacionismo:  a  elaborada  por  Piaget  e  seus  seguidores  e  a  defendida  por  teóricos

soviéticos, em especial por Vygotsky. 

Há  muitos  estudos  acerca  da  temática  da  aprendizagem,  dentre  os  quais,  as

contribuições para o campo pedagógico advindas das pesquisas empreendidas pelo suíço Jean

Piaget  (1896-1980).  Em sua  epistemologia,  Piaget  (1971)  rejeita  as  ideias  defendidas  no

passado por filósofos como Platão, Descartes, entre outros. Para ele todo conhecimento tem

origem na experiência,  transformando o sujeito em “simples” produto do meio.  Nota-se a
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influência da biologia e do conceito de estrutura nos seus trabalhos, onde a estrutura é uma

inter-correlação  das  partes  dentro  de  um  todo  com  o  objetivo  de  exercer  determinada

atividade.  Em outros  termos,  entende-se  por  estrutura  um sistema  de  transformação  que

comporta leis enquanto sistema e que se conserva e se enriquece pelo próprio jogo de suas

transformações, sem que estas ultrapassem suas fronteiras ou recorram a elementos exteriores.

Por essa perspectiva, todo organismo ou ser vivo precisa de uma estrutura para funcionar, para

se reproduzir, para perpetuar. 

A vida psicológica do indivíduo possui também suas estruturas para poder viver, para

se adaptar a realidade. No processo de interação entre estrutura e meio, sempre algo será

acrescentado a estrutura. É nesta relação entre estrutura e meio que resulta o conhecimento ou

cognição – assimilação e acomodação. Assim, é possível afirmar que para a teoria piagetiana,

o  processo  de  adaptação  de  um  organismo  ao  meio  requer  assimilação  e  acomodação

constantes, configurando-se um processo permanente da auto-regulação feita pelo sujeito, ao

longo de seu desenvolvimento. Este processo de desenvolvimento do organismo foi dividido

por Piaget em períodos, os quais foram subdivididos em estágios de acordo com a idade da

criança: Período das Operações Sensório-Motoras (este foi dividido em seis estágios e vai do

nascimento até 8 anos), Período das Operações Concretas (que vai dos 2 aos 11/12 anos),

Período das Operações Formais (este período é compreendido entre os 12 anos até a idade

adulta).

Nos estudos de Piaget, uma questão evidenciada e que para nós faz sentido quando a

pesquisa  é  com  crianças,  foi  a  concepção  de  que  a  criança  possui  uma  lógica  de

funcionamento mental própria e que difere – qualitativamente – da lógica do funcionamento

mental do adulto. 

Revisitamos  as  principais  ideias  dos  trabalhos  de  Piaget  para  destacar  que  a

compreensão  de  “aprendizagem”  nem sempre  foi  explicada  da  mesma  forma,  há  muitas

divergências,  como  também  semelhanças  entre  as  diversas  correntes  teóricas  que  se

propuseram a problematizar o campo da aprendizagem das crianças. Os debates em torno da

aprendizagem ainda  continuam sendo  um tema  polêmico  que  desperta  muito  interesse  e

preocupação para todos aqueles que pretendem desenvolver estudos com a temática. Há de se

citar como exemplo, as críticas feitas às ideias de Piaget no que se refere ao “desprezo” deste

em relação ao papel do meio sócio-cultural no desenvolvimento cognitivo da criança. Tais
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críticas possuem fundamentação sim, porém não se configuram como representação de toda a

obra piagetiana. 

De acordo com Ives de La Taille (1992), as críticas têm fundamento em parte. Pois, ele

argumenta  que Piaget  em seu livro “Biologia  e  Conhecimento” afirma que a  inteligência

humana se desenvolve no indivíduo somente dentro das “interações sociais” em geral. Neste

mesmo livro, o autor nos diz que a questão das influências sociais passa por dois momentos,

entre os quais estaria a definição de que se deve entender por ser social e ainda, a verificação

de  como  os  fatores  sociais  apresentam  contribuições  para  explicar  o  desenvolvimento

intelectual, ou seja, “o processo de socialização”. Ives de La Taille (1992) ainda revela que no

livro “O juízo moral da criança”, complementa a questão das influências sociais na formação

da  “criança  como  ser  cooperativo  e  social”.  É  a  questão  ética  como  valor  superior  da

sociedade.

Procurando entender os percalços do caminho trilhado pela aprendizagem no decorrer

dos tempos, merece nossa atenção a reflexão sobre importante condição do pesquisador das

ciências humanas de reconhecer seus próprios limites, explicitar o ponto de vista de onde se

pretende realizar a investigação, se inquietar, se indagar. De modo que busquei optar por uma

compreensão  interdisciplinar,  dialógica  e  dialética  de  aprendizagem.  Reconhecemos  as

contribuições dos trabalhos de Piaget para se pensar a aprendizagem. Porém, escolhemos para

pensar o “aprender” a partir da noção de aprendizagem conferida nas pesquisas de Vygotsky,

porque  este  baseou  sua  psicologia  na  sociologia  e  na  história,  entende  que  a  criança  é

“produtora” de cultura e reconhece a brincadeira como o que caracteriza a infância.

Estudioso bastante referenciado na área educacional e em áreas afins, Vygotsky (1896-

1934)  é  também um interacionista,  assim  como Piaget.  Entretanto,  enquanto  este  último

enfatiza  o  desenvolvimento  das  estruturas  cognitivas  como  os  requisitos  básicos  para  a

aprendizagem, Vygotsky destaca a  influência do meio ambiente,  ou seja,  da dimensão da

história, da cultura e da sociedade de uma pessoa como elementos mediadores através dos

quais ocorre sua aprendizagem. A relevância dos estudos vygotskyanos nos auxiliaram no

entendimento acerca das crianças de Acauã enquanto seres ativos, sujeitos da história e da

cultura dessa comunidade. Os sujeitos dispõem de possibilidades a partir do ambiente em que

vivem e que dizem respeito ao acesso que o ser humano tem a “instrumentos” físicos (como a

cadeira, enxada, a faca, entre outros) e simbólicos (como a cultura, valores, crenças costumes,
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tradições, conhecimentos) desenvolvidos em gerações precedentes.

A pesquisa que  foi  proposta  parte  das  vozes dos  sujeitos,  crianças  da comunidade

quilombola de Acauã, importando destacar que a forma como a fala é utilizada na interação

social com adultos e demais colegas mais velhos desempenha um relevante papel na formação

e  organização  do  pensamento  complexo  e  abstrato  do  indivíduo.  O  pensamento  infantil,

amplamente orientado pela fala e pelo comportamento dos mais experientes, gradativamente

adquire a capacidade de se auto-regular. Assim, a medida que as crianças crescem, elas vão

internalizando a ajuda externa que se torna cada vez menos necessária; a criança mantém,

nesse momento, o controle acerca da sua própria conduta. É justamente por meio da própria

fala, que o ambiente físico e social pode ser mais bem apreendido: a fala modifica, assim, a

qualidade do conhecimento e pensamento que se tem do mundo em que se está inserido. A

palavra  dá  forma  ao  pensamento,  criando  novas  modalidades  de  atenção,  memória  e

imaginação. 

Ao reconhecer à imersa diversidade nas condições histórico-sociais em que as crianças

vivem, Vygotsky não aceita a possibilidade de existir uma sequência universal de estágios

cognitivos, como propõe Piaget. Em seus estudos, os fatores biológicos preponderam sobre os

sociais somente no início da vida das crianças e as oportunidades que se abrem para cada uma

delas são muitas e diversificadas.

É possível afirmar que ao internalizar instruções, as crianças modificam suas funções

psicológicas: percepção, atenção, memória, capacidade para solucionar problemas. É desse

modo  que  formas  historicamente  determinadas  e  socialmente  organizadas  de  operar  com

informação influenciam o conhecimento individual, a consciência de si e do mundo. Nesse

sentido,  por exemplo,  a  visão de mundo e as consequentes maneiras  de interagir  com as

crianças  “adotadas”  pelos  adultos  no século  XV diferem das  utilizadas  nos  dias  de  hoje,

especialmente  se  as  comparamos  com  as  do  mundo  urbano  contemporâneo,  fortemente

influenciado  pelos  meios  de  comunicação  de  massa.  Pois,  revelam  formas  diferentes  de

organizar, planejar e atuar sobre a realidade.

Assim sendo, a medida que o indivíduo se relaciona com o ambiente é que ele vai

aprendendo,  modificando  seu  comportamento  e  orientando  o  desenvolvimento  do

pensamento. É importante ressaltar que, por meio desse processo, ocorre a transformação das

funções  psicológicas  elementares  em  superiores  através  da  linguagem,  que  desde  o
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nascimento reflete como a criança percebe o mundo, permite a comunicação, organiza e mede

sua conduta, expressa o pensamento e ressalta a relevância reguladora dos fatores culturais

existentes  nas  relações  sociais  (MARTINS, 1997).  É a  vontade  que se configura como a

principal responsável pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

O pensamento e a linguagem juntos criam as condições para o desenvolvimento do

pensamento linguístico e da fala intelectual. É por isso que é necessário que a criança tenha

contato com pessoas mais experientes para adquirir e ampliar a linguagem e possibilitar que

ela interprete situações ou fatos a partir da sua própria experiência.

É mediante a dinâmica desse percurso que o sujeito aprende a resolver seus conflitos.

O autor entende que o desenvolvimento é resultado de uma grande influência das experiências

do indivíduo. Porém, vale frisar que cada um dá um significado particular a essas vivencias. O

jeito de cada um apreender o mundo é individual. O desenvolvimento e aprendizado estão

interligados,  visto que nós só nos desenvolvemos se aprendemos. O desenvolvimento não

depende tão somente da maturação, porém é resultado dos aprendizados que tiver no decorrer

da vida dentro de seu grupo cultural.

Há de se resaltar que Piaget e Vygotsky entenderam o conhecimento como adaptação e

como construção individual  e  concordaram que a aprendizagem e o desenvolvimento são

autorregulados.  Ambos  viram  o  desenvolvimento  e  a  aprendizagem  da  criança  como

participativa,  não  ocorrendo  de  forma  automática.  Piaget  estava  interessado  em  como  o

conhecimento é construído; sua teoria é um acontecimento da invenção ou construção que

ocorre na mente do indivíduo, enquanto Vygotsky estava interessado na questão de como os

fatores  sociais  e  culturais  influenciam  e  determinam  a  aprendizagem.  Embora  ambos

considerassem  o  conhecimento  como  uma  construção  individual,  para  Vygotsky  toda

construção  é  mediada  pelos  fatores  sociais.  Assim,  a  criança  constrói  seu  próprio

conhecimento internalizando a partir do que é oferecido. Por essa ótica, a sociedade permite o

processo de transmissão da cultura e os educadores são os facilitadores, mediadores. 

Nessa perspectiva, a aquisição da linguagem do meio social é vista como resultado

entre  o raciocínio e  pensamento em nível  intelectual.  A interação e  a linguagem tem um

relevante destaque nos estudos empreendidos por esse autor, uma vez que irão contribuir no

desenvolvimento dos processos psicológicos. Para ele, significados linguisticamente criados

constroem significados  sociais  compartilhados.  O  sujeito  exerce  papel  ativo  e  interativo,
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construindo  conhecimento  por  meio  de  relações  intra  e  interpessoais.  Por  fim,  será  a

aprendizagem que favorecerá o desenvolvimento das funções mentais superiores.

A realidade é co-criada pelos nossos processos de troca e observação, pelas decisões

que tomamos a respeito daquilo que optamos perceber; ela não existe independente dessas

atividades. Por essa razão, não podemos de forma alguma trazer as pessoas com palavras para

nossa versão da realidade, pois, verdadeiramente, nada é real para elas se não tiver sido fruto

da sua própria criação. Deve-se salientar que a pesquisa com crianças exige um trato especial

para a questão da aprendizagem, buscando reconhecer as potencialidades, as capacidades e

possibilidades desses sujeitos sociais.

Pelo que foi dito até o momento, as considerações sobre a aprendizagem trouxeram

muitas contribuições para se assumir o desafio de abordar o objeto da pesquisa – um sujeito,

conforme Bakhtin (2002) – no âmbito da antropologia. Os estudos com crianças, da maneira

como  compreendemos,  nos  remete  à  antropologia,  posto  que  esse  campo  se  proponha  a

apreender o outro em suas significações, sentidos e implicações.

Partindo  dessa  compreensão,  concebendo  as  crianças  enquanto  sujeitos  sociais,

estamos  conferindo  a  elas  o  papel  ativo  de  sujeitos  históricos,  cidadãos,  indivíduos  que

produzem  cultura.  Para  tanto,  no  intuito  de  subsidiar  o  entendimento  do  nosso  estudo,

principalmente  no  que  se  refere  aos  caminhos  da  aprendizagem infantil,  tomamos  como

referência teórica, como já mencionada, a abordagem histórico-cultural de Vygotsky (2000,

2007, 2008), além das relevantes contribuições de Pino (2005), Rego (2010), Smolka (2004),

entre outros autores. 

A perspectiva  histórico-cultural  –  também conhecida  como teoria  sócio-histórica –

concebe o desenvolvimento interligado a processos de mudanças e de transformações que

ocorrem no decorrer da vida dos sujeitos. Por essa razão, o desenvolvimento é percebido de

maneira  entrelaçada  às  práticas  culturais  e  educativas,  e  nesse  processo  tem-se  a

aprendizagem. Para Pino (2005) as contribuições de Vygotsky para a psicologia se devem à

compreensão de que o desenvolvimento psicológico é um processo histórico e o psiquismo é

de natureza cultural.

As  crianças  iniciam  seu  aprendizado  antes  mesmo  de  entrarem  para  a  escola,

justamente o aprendizado dos conceitos espontâneos. Por essa razão, qualquer situação de

aprendizado apresenta uma história prévia, em outras palavras, as crianças já possuem suas
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primeiras hipóteses acerca dos conteúdos a serem trabalhados, as quais somente não podem

ser percebidas pelos “psicólogos e professores míopes”. Vygotsky afirma que o aprendizado e

o desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida dos sujeitos.  

Os sujeitos se produzem na e por meio da linguagem, ou seja, é mediante a interação

com outros sujeitos que as formas de pensar são constituídas através da apropriação do saber

da comunidade em que está inserido esse sujeito. A relação entre homem e mundo é uma

relação permeada de mediações, em que, entre o sujeito e o mundo existem elementos que

auxiliam a atividade humana. Estes elementos mediadores são os signos e os instrumentos. O

trabalho humano, que une a natureza ao homem e cria, então, a cultura e a história do homem,

desenvolve  a  atividade  coletiva,  as  relações  sociais  e  a  utilização  de  instrumentos.  Os

instrumentos são utilizados pelo trabalhador, ampliando as possibilidades de transformar a

natureza, sendo assim, um objeto social.

O desenvolvimento e aprendizagem dizem respeito às experiências desse sujeito no

mundo  com  base  nas  interações,  assumindo  o  pressuposto  da  natureza  social  do

desenvolvimento  e  do  conhecimento  especificamente  humano.  De  modo  que,  nessa

abordagem, o sujeito é apreendido como concreto, situado, datado; privilegia-se o papel da

mediação, da linguagem, do contexto e das relações sociais (BRANCO E SMOLKA, 2004).

Destaca-se  ainda,  o  papel  importante  do  significado  do “brincar” para  a  criança,  dada  a

compreensão de que o “brincar” é uma das formas da criança participar na cultura sendo,

portanto, sua atividade cultural típica. Assim como para o adulto é o trabalho.

Para  entendemos  melhor  a  singularidade  da  brincadeira  como  uma  maneira  de

atividade  da criança,  é  necessário  entender  o  caráter  essencial  dessa  atividade.  Assim,  as

crianças bem pequenas tendem a querer satisfazer seus desejos imediatamente, enquanto as

crianças na Educação Infantil apresentam desejos que não são possíveis de serem realizados

imediatamente. 

Para que se resolva essa tensão entre querer realizar os desejos imediatamente e não

poder fazê-lo, a criança envolve-se num mundo ilusório e imaginário chamado: a brincadeira.

Nesse viés, Vygotsky (1991) afirma que

A imaginação é um processo psicológico novo para a criança; representa uma
forma especificamente humana de atividade consciente,  não está  presente  na
consciência de crianças muito pequenas e está totalmente ausente em animais.
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Como todas as funções da consciência, ela surge originalmente da ação. O velho
adágio de que o brincar da criança é imaginação em ação deve ser invertido;
podemos dizer que a imaginação, nos adolescentes e nas crianças em idade pré-
escolar, é o brinquedo em ação (VYGOTSKY, 1991, p. 106).

Entretanto, para Vygotsky (1991), nem todos os “desejos não satisfeitos” dão origem

as brincadeiras.  As crianças que são muito pequenas podem fazer coincidir  a situação de

brinquedo e a realidade. Posto que na situação imaginária, as crianças se comportam pelas

regras que têm sua origem na própria brincadeira.

É  imprescindível  destacar  que  a  partir  das  contribuições  desses  autores,  pudemos

apreender com maior clareza o processo de desenvolvimento da criança a partir das relações

sociais  e  das  interações  com demais  sujeitos,  através  de  mediações  culturais  e  históricas

intrínsecas  ao  contexto  do  qual  é  parte  integrante.  Por  meio  dessa  perspectiva  é  que

compreendemos que as crianças inseridas no contexto quilombola, crescem em uma relação

identitária  e  de  aprendizado  que  tem  íntima  relação  com  os  laços  de  parentesco,  a

comunidade, o pertencimento étnico-racial e a cultura negra.

Concordamos com Kramer (1982) quando esta afirma que a dependência da criança

perante o adulto é um fato social e não natural, e o sentido dessa dependência é variante de

acordo com a classe social: as relações entre crianças e adultos são heterogêneas, é muito

diverso o valor dado às crianças. Por isso, parece-nos evidente que querer tratar a população

infantil abstratamente, sem considerar as condições de vida, a desigualdade social existente

entre essa população, é mascarar a significação social da infância. 

Para debruçarmos-nos nas questões da infância e da criança foi preciso também buscar

aportes em vários campos teóricos, tais como a História e a Antropologia, que vem somando

esforços para a compreensão da constituição da infância enquanto categoria social. Observa-

se já nos estudos da Sociologia da infância a preocupação em concebemos a criança como

ator social e não como mero objeto. 

Entendemos  que  os  estudos  da  História  e  da  Antropologia  nos  forneceram

imprescindíveis elementos para a compreensão da infância. Nesse sentido, destaca-se por sua

vez,  a  ênfase que o campo antropológico confere a  dimensão da cultura,  reconhecendo a

necessidade de pesquisar a diversidade, de estranhar o familiar e de apreender o “outro” nos

seus próprios termos. 
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É  justamente  a  antropologia  que  vai  trazer  elementos  importantes  para  uma

modificação na reflexão acerca da educação e dos estudos da infância em especial. Com isso,

é a pesquisa etnográfica – exercício de encontro com o outro e, portanto, consigo mesmo –

que fornecerá estratégias e procedimentos metodológicos, influenciando de forma singular os

estudos acerca do cotidiano escolar, da construção da identidade, diversidade na escola, da

prática pedagógica e das interações sociais entre as crianças e adultos.

Com base nas reflexões presentes no decorrer do estudo, fica evidente que o sujeito

constrói seus sentidos e significados em meio às interações produzidas em dado espaço e

tempo. Partindo dessa compreensão, compartilhamos da mesma ideia que Smolka (2004) ao

conferir  as  crianças  o  papel  ativo  de  produtoras  de  significados  e  sentidos  mediante  as

relações com o “outro” e com o meio cultural e social nos quais está inserida, por sua vez nos

diz 

(...) começam a viver e a fazer sentido das práticas de cada dia (...). Vivem os
cuidados, os carinhos, os afetos, as distâncias, as ausências, as contingências, as
contradições que vão se impondo. Vão sentindo e sofrendo, de diversas formas,
as múltiplas relações com os outros e com o mundo. E vão sendo afetadas por
essas relações (SMOLKA, 2004, p.35). 

Desta  feita,  buscamos  desenvolver  durante  nosso  estudo  uma  forma  de,  com

sensibilidade e respeito, conhecer e compreender essas crianças. Já nos referimos no corpus

dessa pesquisa que o estudo com crianças é uma tarefa bastante complexa. Pois, exigem do

pesquisador uma descentralização do mundo adulto, um desprendimento e ruptura com ideias

que concebem as crianças passivas e o universo infantil vazio de sentidos.

Durante as observações realizadas por entre os quintais de Acauã também passei por

um processo  de  ricas  e  significativas  aprendizagens que  por  meio  das  crianças  deixaram

marcas que estarão presente em minha bagagem para o resto da vida e, mesmo frente aos

desafios  postos  no  decorrer  dessa  travessia,  me  tornei  aprendizes  desses  sujeitos.

Amadurecemos nas nossas visões de mundo, aguçamos sentidos, nos permitimos o exercício

de alteridade com esse outro que é criança.

Por sua vez, a Antropologia vem nos ajudar nesse exercício, de forma particular e

plural, considerando o seu importante papel nos estudos relacionados ao universo da criança,

ela nos ajuda com relevantes elementos que norteiam à compreensão do estudo desses sujeitos
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sociais, nos fazendo entender a dimensão da cultura, a necessidade de pesquisar a diversidade,

de estranhar o familiar e de apreender o outro nos seus próprios termos. 

Dessa  forma,  é  a  antropologia  mediante  seu  trabalho  de  campo,  observação

participante e  questionamento quanto ao processo de pesquisar,  que  forneceu importantes

instrumentos para se pensar a educação, e em especial, os estudos da infância. Os estudos

antropológicos  vão  trazer  a  diversidade  para  a  agenda  do  debate,  mostrando  como  a

diversidade e pluralidade faz parte do processo de constituição da singularidade dos seres

humanos. 

A sociologia  da  infância  mediante  seus  apontamentos  nos  fizeram  atentar  para  a

compreensão de que a fala da criança no decorrer da história foi sempre negada e silenciada

pela fala dos adultos. Assim, ao movermos esforços nesse estudo em buscar como pensar

essas falas, estamos nos posicionando de forma crítica em relação a aqueles que ainda hoje

negam esse direito as crianças. 

Diante dos desafios dessa travessia, não é raro nos depararmos com afirmações “como

essa criança não sabe de nada...” Em outras como, “ela ainda é criança não sabe falar...”

Mesmo  ainda,  quando  consegue  uma  oportunidade  para  se  expressar  verbalmente,  suas

palavras  são  desconsideradas  e  menosprezadas;  na maioria  das  vezes,  em tom violento  e

ameaçador, outras, com doçura e piedade.

Diante da diversidade de vertentes teóricas dentro de cada área, atualmente a infância

se configura uma temática interdisciplinar, entendimento esse compartilhado por grande parte

daqueles  que pensam a criança,  rejeitando a visão naturalizada da mesma.  É notório que

muitos  pesquisadores  e  estudiosos  dessa  temática têm buscando conhecer  a  infância  e  as

crianças com um conceito de infância e uma prática de pesquisa que podem ter enfoques

teórico-metodológicos variados, porém com as quais as crianças não são vistas ou tratadas

como meros objetos.  

Conforme  Cohn  (2009),  as  análises  antropológicas  com  crianças  que  têm  como

relevante  referência  os  estudos  de  Margaret  Mead  realizados  na  década  de  1930,  já

sinalizavam desde aquela época uma preocupação com a pesquisa com crianças. O estudo

desenvolvido  por  Mead  (1962)  era  com  crianças  manus,  o  resultado  desse  trabalho  se

configurou em uma densa etnografia, no contexto dos debates da Escola de Personalidade e

Cultura.  Escola esta  que volta  suas  preocupações para os padrões  culturais  e na inserção
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gradual  das  crianças  em  um  sistema  cultural  específico,  apontando  os  processos  de

transmissão de conhecimento – “adestramento” – como fundamentais para o desenvolvimento

da formação psíquica e social das crianças.

Nota-se  que  desde  essa  época,  os  estudos  com  crianças  têm  demonstrado  sua

particularidade,  uma  condição  social  que  lhe  é  específica,  e  que  por  isso,  dever  ser

contextualizada  histórica  e  socialmente.  Nessa  perspectiva,  um  estudo  a  respeito  da

particularidade  infantil  é  sistematizado  no  levantamento  histórico  desenvolvido  por  Ariês

(1988),  cujos  resultados  demonstram  como  a  criança  é  representada  socialmente  e

diversamente desde o século XVII. 

O estudo de Ariês (1988) nos possibilitou entender que o processo de construção da

infância e da criança é fundamentalmente histórico e social.  Por essa razão, consideramos

importante o debate promovido por Mauss (2002) que atenta para o fato de a pessoa não ser

“uma categoria universal do espírito humano”, devendo assim ser apreendida a partir de uma

análise específica, contextualizada historicamente e socialmente, levando em consideração o

pensamento do “outro”.

Assim  sendo,  foi  a  partir  de  todas  essas  contribuições  para  esse  estudo  que

direcionamos nosso olhar para buscar captar em sua dimensão social, cultural e política, uma

criança com características específicas conferidas pelo contexto social na qual está imersa.

Mais ainda, diante de suas práticas culturais, da linguagem, relações sociais vivenciadas no

seu contexto, pensamos uma criança que constrói cotidianamente sua identidade e desde a

mais tenra idade aprende os significados e sentidos de ser negra em uma sociedade fortemente

preconceituosa e discriminatória.

Os estudos sobre a construção da identidade negra desenvolvidos por Gomes (2008),

aponta-nos para a questão de que devemos entender a identidade negra como um processo que

não se dá tão somente a começar do olhar de dentro, do próprio sujeito negro sobre si mesmo

e seu corpo, porém também na relação com o olhar do outro, do que está fora. A construção da

identidade se dá nas interações com o outro, quer seja na escola, na família, em qualquer

espaço social. Todavia, conforme ressalta a autora, essa relação está longe de se apresentar

harmoniosa,  visto  que  a  construção  da  identidade  negra  brasileira  passa  por  processos

complexos  e  conflituosos.  Por  meio  dos  processos  de  significações,  a  identidade  para  se

constituir  necessita  de  que  socialmente,  lhe  seja  atribuído  um  significado.  Portanto,  a
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identidade  é  construída  pela  significação  não  apenas  da  semelhança,  mas  também  da

diferença. 

Gomes (2008) ao discutir  a  constituição da identidade negra se fundamenta em D

´Adesky (2001)  salientando  que  a  identidade,  para  se  constituir  como expressão  do real,

pressupõe uma interação na qual a identidade é constituída socialmente. O indivíduo não se

constrói sozinho, está imerso em uma relação dinâmica, entre diálogos e negociações. Com

efeito, a ideia que o indivíduo faz de si próprio, de seu “eu”, perpassa por intermediações cujo

reconhecimento é adquirido por meio dos outros e em dado grupo, como resultado de sua

ação.

Lembremos que para Weber (2000) o que define um grupo étnico, mais que um dado

de cunho objetivo, é uma crença de caráter subjetivo em uma origem comum (Poutignat &

Streiff-Fenart,1998).  É  este  conjunto  de  crenças  compartilhado  através  das  produções

culturais, das narrativas, da história oral, entre outros, que reforça este sentimento de pertença

nos indivíduos.

Os  estudos  de  Stuart  Hall  (2009)  revelam  uma  preocupação  no  que  se  refere  a

complexidade da modernidade e sob esse contexto a identidade dos sujeitos sociológicos. Hall

(2009) explica que essa noção de sujeito sociológico compreende que o núcleo interior do

sujeito não é independente e sim desenvolvido em meio as interações com outros sujeitos.

Destacasse que, embora, traga o viés da interação entre o “eu” e o “outro”, a relação existente

entre o sujeito e a estrutura social; a concepção de Hall ainda se fundamenta em uma essência

interior.

Ao explicar a concepção de identidade do sujeito pós-moderno, Hall (2006), aponta

que  essa  identidade  que  tem  base  em  uma  essência  está  se  fragmentando.  Assim,  essa

concepção traz a ideia de identidades plurais, identidades que se formam e se transformam

sucessivamente com as mudanças estruturais e institucionais.

Entendemos que existem sim identidades pessoais e coletivas, porém não significa que

elas se contrapõem (VIEIRA, 2009). O que ocorre é que elas se complementam ao seu modo,

fazendo  parte  de  um  mesmo  processo  que  como  já  frisamos,  é  tenso  e  complexo.

Compreendemos que as identidades “pessoais” são características e aspectos que o indivíduo

vai assimilando e buscando novas formas de significações para si mesmo, importando dizer

que estão relacionadas com a subjetividade de cada indivíduo. Porém, as identidades coletivas
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não apenas a pessoa se conhece parte, mas também, o grupo a reconhece. Assim, a definição

da identidade está sempre atrelada e dependente da identidade do outro.

É  importante  considerar  que  as  crianças  inseridas  em  dado  contexto  vão

processualmente  assimilando  o  que  as  pessoas  ao  seu  redor  apontam  positiva  ou

negativamente acerca de suas características, tais como, “cor da pele e do tipo de cabelo” e, na

maioria das vezes, o que se poderia ser compreendido como potencial, é visto como inferior.

Por sua vez, ter características consideradas negativas pode fazer com que a criança negra

internalize desde a mais tenra idade que é diferente negativamente, já que possui atributos

como  a  “cor  da  pele”  e  “tipo  de  cabelo”  que  a  inferioriza  perante  crianças  não-negras

(FONSECA, 2000).

Partindo dessas considerações, ressalto a relevância de trazer para o debate a temática

das  relações  étnicorraciais  na  escola  e  em  demais  espaços  e  a  partir  desse  movimento

oferecemos referenciais de identificação positiva as crianças, em especial, as crianças negras.

Historicamente, são elas que vêm no decorrer dos tempos, sofrendo na maioria das vezes um

processo de inferiorização e silenciamento de suas identidades positivas. Imagine o que é para

um indivíduo construir a identidade em uma sociedade que o discrimina? Sabendo que as

identidades são produções sociais, a identidade negra como uma construção social é resultante

de uma situação de conflito que envolve discriminação, exploração, exclusão social, opressão

individual e coletiva. Não é nada fácil essa tarefa para um adulto negro, sendo mais complexa

ainda para as crianças. 

O  fato  é  que  nenhum  indivíduo  vive  a  realidade  social  sozinho,  essa  vivência  é

constantemente  compartilhada  com o  outro  por  meio  da  interação.  Entendemos  que  essa

compreensão é um ponto-chave para se entender o processo de constituição da identidade de

sujeitos específicos e que possuem uma história. O autor Anselm Strauss (1999) afirma que,

para poder estudar a identidade, é preciso atentar ao conceito de interação que ocorre entre as

pessoas  como  membros  de  grupos,  mais  especificamente,  nas  interações  em  ambientes

institucionais. A questão é: será possível que a criança expressa seu pensamento, verbal ou

não, sobre sua identidade na escola da mesma forma como expressaria em outros espaços não

institucionalizados? Ou vice versa. Nos espaços institucionalizados, essa identidade adquiriria

outras  “máscaras”?  Essa  e  tantas  outras  inquietações  me  fizeram cada  vez  mais  notar  a

complexidade da questão e a necessidade de conhecer tanto a identidade da criança estando
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esta em grupo, entre seus pares, ou em outras circunstâncias, observando que há diferenças

nas explicações públicas e nas explicações que se este sujeito dá a si próprio.

Podemos  afirmar  que  encontramos  no Brasil,  no  campo antropológico,  estudos  de

grande relevância no que se refere a temática das crianças. Há uma crescente e significativa

produção acadêmica, dentre a qual podemos destacar as pesquisas de Clarice Cohn (2000),

Neusa Gusmão (1997) e Pires (2007). Portanto, não são poucos os historiadores, sociólogos e

antropólogos que com sensibilidade se dedicaram ao estudo com crianças, buscando dar voz e

extrair do anonimato a população infantil brasileira.

Na comunidade quilombola de Acauã, há 120 crianças moradoras do pequeno distrito,

suas famílias vivem há gerações no mesmo lugar acarretando laços de parentesco umas com

as outras. A maioria das crianças de Acauã em idade escolar frequenta a escola municipal

Maria Francisca Catarina – de Educação Infantil  e  Ensino Fundamental I  – localizada na

própria comunidade, são 55 crianças no total que estudam na escola. A instituição de ensino,

embora atenda em sua maioria as crianças de Acauã, também recebe as crianças que moram

nos distritos vizinhos – áreas rurais – como: Lagoa do Carpina e Sítio Xavier.

Notadamente, a escola era um espaço onde as crianças estavam na maioria das vezes

no seu entorno. As crianças que estudavam pela manhã, durante a tarde também apareciam

para  conversarem com seus  pares.  As  que  estudavam a  tarde  tinham o mesmo costume.

Corriam, brincavam e ficavam sentadas debaixo das árvores próximas a escola. A escolha da

escola como o lugar onde eu poderia ter maior acesso às crianças não foi por acaso, pois o

espaço e o cotidiano escolar me eram familiares devido ao meu interesse desde longa data

pela  educação  de  crianças  e  que  acarretou  minha  inserção  no  curso  de  Pedagogia  e

posteriormente a opção também pelo estudo com crianças ao ingressar na pós-graduação do

programa de Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Durante o período de trinta dias em que estive em campo, frequentei as aulas nos dois

turnos – manhã e tarde – participando de atividades de sala de aula e extra-classe. Nas minhas

caminhadas pela comunidade, constantemente havia duas ou três crianças, às vezes até mais,

que  apareciam  de  repente.  Perguntavam  para  onde  eu  estava  indo,  mas  antes  da  minha

resposta, elas já estavam ao meu lado como guias, me acompanhando de perto ou de longe

com um olhar curioso pelas ruas do quilombo. Ao me vê logo gritavam “Olha Rose!”.

O primeiro contato, melhor dizendo, a primeira aula que participei foi no dia 16 de
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abril. No turno matutino – turma de Educação Infantil e 1º e 2º anos – a aula foi bastante

divertida, surpresas e ao mesmo tempo curiosas com minha presença; as crianças (figura 4)

foram  muito  receptivas.  A  professora  Nazaré,  moradora  e  uma  das  representantes  da

comunidade quilombola, abriu espaço durante a aula para que eu me apresentasse e explicasse

o motivo da minha vinda a comunidade, e em particular, a escola. Após a minha apresentação,

as crianças também se apresentaram, e entre risos e olhares, elas falaram seus nomes e em

tom de brincadeira teceram alguns comentários uns com os outros.

Por essa ocasião, a professora Nazaré deu prosseguimento com as atividades de rotina.

Fui sentar em uma das cadeiras da parte de traz da sala, tirei meu diário de campo da mochila

e comecei a escrever as primeiras observações. Ao levantar a minha cabeça, uma das crianças

estava já na minha mesa perguntando por que eu estava escrevendo. Respondi que estava

escrevendo sobre o que as crianças estavam fazendo. Então, ela perguntou de novo, se eu era

professora.  Eu respondi que não. Olhou para mim com estranhamento e disse “você veio

estudar com a gente? Você é aluna? Você faz também dever?” A conversa foi interrompida

quando a professora começou a escrever no quadro a primeira atividade do dia, ela correu

para a cadeira para fazer a tarefa.

Figura 23 - As crianças da Educação Infantil, 1º Ano e 2º Ano
da manhã. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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Durante  o  recreio  das  crianças,  eu  respondi  mais  perguntas  do  que  propriamente

perguntei.  Eu  era  a  novidade  do  momento.  Deixei  que  elas  me  levassem  ao  sabor  das

palavras. No recreio as crianças corriam livremente ao redor da escola, não havia muros e elas

brincavam de tica-tica nos quintais próximos. Após o recreio, elas estavam mais eufóricas e

falavam umas  com as  outras  sem parar,  umas  corriam pela  sala,  outras  sentadas  riam e

brincavam na própria mesa. 

O espaço pequeno da sala parecia multiplicar as vinte e seis vozes, cheias de energia e

animação circulavam cheias de vida pela sala. As atividades realizadas nesse dia foram tarefas

relacionadas com a área de português e artes, as mesmas eram diferenciadas para cada nível

de aprendizagem da criança, posto que a escola como já dito no corpo desse trabalho, atende a

uma proposta multisseriada.

Depois  que a  aula  terminou às  11h30 da manhã,  fiquei  mais  um pouco na  escola

conversando com a professora Nazaré. Nesse dia, e nos demais dias que se seguiram a minha

participação nas aulas, pude observar que a maioria das crianças voltavam para suas casas

sozinhas, independentemente, outras iam embora em grupos; uma ou duas crianças ficavam

esperando outras crianças virem buscá-las, haviam também aquelas que moravam em distritos

vizinhos, iam também sozinhas até a beira da estrada e de lá pegavam o ônibus da prefeitura

que  as  levassem para  os  distritos  de  Lagoa  do  Carpina  e  Sítio  Xavier.  Essa  postura  de

independência e autonomia das crianças não somente na volta da escola,  mas também na

Figura 24 - As crianças e a professora Nazaré, moradora de
Acauã. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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chegada; se configurava um ponto muito importante para se pensar sobre a noção de sujeitos

de si mesmos. 

Com o tempo entre elas, percebi que se mostravam extremamente a vontade com a

minha presença, prestativas ao meu pedido de ajuda, ou quando eu perguntava sobre suas

famílias ou pedia para que elas me levarem para conhecer a comunidade. Nesses momentos,

pude perceber que as crianças faziam essa tarefa demonstrando muito orgulho em me mostrar

Acauã. 

Confesso  que  nos  primeiros  dias,  as  idas  e  vindas  do  campo de  pesquisa  por  da

motocicleta,  renderam-me fortes  dores  nas  pernas  devido  as  chamadas  “costelas  de  vaca

magra” da estrada de terra. Essa expressão, ouvida pela primeira vez durante uma conversa

com Seu João, membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poço Branco, quando certa

ocasião ele me transportou até Acauã. Quando perguntei o que significava a expressão usada

por  ele,  o  mesmo  explicou  que  “costelas  de  vaca”  eram  as  ondulações  na  terra  seca,

semelhantes  às costelas expostas  dos animais  no período de estiagem. No caso Seu João

tomou como referência a vaca,  mas os efeitos são observados também em outros animais

como, por exemplo, cavalos, éguas, cachorros, entre outros.

Figura 25 - Pela manhã, os primeiros a chegarem...na escola.
Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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A minha chegada ao quilombo foi recebida com muita curiosidade pelos pequenos

moradores de Acauã. Seu João estacionou a motocicleta de frente. Era o meu primeiro dia de

observação da aula,  todas  as crianças  estavam concentradas  na porta  da escola.  Aguardei

alguns minutos, também com curiosidade e expectativa, a chegada da professora e o início da

aula. Nesse ínterim, escutei algumas crianças falando que eu era a nova professora da escola.

Ao chegar a escola durante o turno vespertino no dia 16 de abril – 3º e 4º anos do Ensino

Fundamental I – a professora Anunciada (figura 8) me informou que durante a semana seria a

aplicação das provas do 1º bimestre. Durante essa mesma aula, a professora abriu também

espaço para que eu me apresentasse e explicasse para as crianças sobre a minha pesquisa. 

De acordo com a professora, há no total cerca de vinte e duas crianças estudando nesse

turno, dentre as quais uma apresentava Necessidades Especiais, conforme informação dada

pela  mãe  da  criança.  Porém,  a  professora  afirmou  que  A minha  chegada  estava  sendo

aguardada, pois algumas das crianças já me conheciam, pois há alguns meses atrás, eu havia

visitado a  comunidade e  naquela ocasião conversei  com algumas crianças  que brincavam

perto da escola.

    

Figura  26  -  A  estrada  principal:  a  caminho  da  comunidade
quilombola de Acauã. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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A aula da tarde foi animada, embora fosse já o segundo dia de prova, as crianças

estavam  tranquilas  e  a  atividade  avaliativa  do  1º  bimestre  foi  aplicada  com  muita

espontaneidade;  por  isso,  fiquei  em um canto  da  sala  observando  o  desenvolvimento  da

atividade. Mas, de vez em quando, havia uma ou outra criança que virava para trás e sorria

para mim. Eu retornava o sorriso. Será que elas achavam divertida a minha presença ali entre

elas? Acredito que sim. Por minha vez, eu também me divertia. 

Observei que discretamente algumas crianças passavam pela minha mesa e tentavam

lê  o  que  eu  havia  escrito.  A  curiosidade  era  enorme.  Eu  escutava  os  “cochichos  e

especulações” diversas sobre a minha presença ali. Porém, havia aquelas que não olhavam a

nem por um instante para mim. Depois, em roda de conversas com as crianças, eu soube que

algumas  crianças  tinham certo  receio  de mim, pois  pensavam que eu era  uma Assistente

Social  e  que  por  ventura  levaria  elas  para  alguma  instituição  assistencial  longe  de  suas

famílias. 

Era  curiosa  essa  associação  que  elas  faziam  da  minha  pessoa,  pois  de  fato  sou

assistente social de formação, embora não exerça a profissão. No imaginário social de muitas

crianças e também adolescentes, o papel da assistente social é de levar as crianças para o

conselho tutelar e por consequência, para instituições fechadas, onde elas não poderão sair.   

Figura 27: As crianças com a professora Anunciada, moradora
de Poço Branco. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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Conforme  já  foi  explicitado  no  decorrer  desse  trabalho  a  escola  municipal  Maria

Francisca Catarina da Silva atende uma proposta multisseriada, o que significa dizer que, as

crianças da educação infantil estudam com os do ensino fundamental em uma mesma classe.

No contexto da educação do campo, a proposta pedagógica do programa tem por finalidade

promover  condições  para  o  trabalho  com diferenças  regionais  e  com as  populações  que

constituem os povos do campo, tendo como objetivo contribuir para a superação da visão

tradicional e preconceituosa acerca do espaço rural e seus habitantes. 

Figura 28 - As crianças do 3º e 4º ano do turno da tarde.
Foto: Rosinete Paulino, 2013.

Figura 29 - Escola Municipal Maria Francisca Catarino da 
Silva. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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A escola desempenha importante papel para as crianças de Acauã, ela é mais que uma

instituição de ensino. Para além, a escola é algo vivo, dinâmico e que implica em uma relação

afetiva, mais ainda, se mistura com a própria história da comunidade quilombola. Pois, muitas

gerações de famílias estudaram na escola. A escola é o lugar onde, as crianças se reúnem não

somente para estudar, mas para vivenciarem experiências umas com as outras, troca de ideias,

respeito mútuo, entre outros. É de suma importância compreender que a escola também é

espaço da socialização, de aprendizagem da alteridade, de vivência do “outro”.

Entretanto, vale salientar que mesmo que a questão central do nosso estudo não seja a

escola,  porém,  a  observação participante  na  rotina  escolar,  trouxe uma vivência  de suma

importância para podermos apreender os sentidos e significados do processo de constituição

identitária das crianças de Acauã.

Dados os primeiros passos, uma questão importante se apresentava latente para ser

pensada e resolvida. Para iniciamos efetivamente o trabalho de campo era preciso pensar,

antes de tudo, quais os instrumentos para a produção dos dados que seriam mais adequados

em  uma  pesquisa  com  crianças?  Levando  em  consideração  tal  questão,  optamos  pelos

seguintes instrumentos: observação participante, participação nas atividades de sala de aula e

extraclasse, diário de campo, análise dos desenhos e escritas das crianças, audiogravações,

conversas informais e elaboração de atividades para serem aplicadas com as crianças.

Nesse  viés,  buscamos  redirecionar  nosso  olhar  para  o  outro  com  a  finalidade  de

conhecê-lo e se conhecer no outro. Com isso, em meio as minhas andanças pela comunidade

de Acauã que compreende um espaço geográfico de três ruas, pude perceber como as crianças

se orgulhavam dos lugares que representavam as conquistas dos moradores e que também

eram referências para toda a comunidade. Entre dizeres e saberes das crianças, foi através dos

olhos e das falas dos pequenos, dia após dia que eu aprendia o meu dever de casa com elas....

A “sabatina” foi intensa, porém muito significativa para o desenvolvimento do nosso trabalho

de pesquisa. Com isso, nos foi possível entender as práticas e as aprendizagens vividas pelas

crianças de Acauã.

Para  compreendemos  melhor  as  crianças  e  suas  construções  sociais,  elaboramos

diversificadas atividades para serem desenvolvidas com elas, no intuito de subsidiar nossa

investigação. Para tanto, uma das atividades desenvolvidas com as crianças que estudavam no

3º e 4º anos no turno da tarde, foi a leitura da história “Menina Bonita do Laço de Fita” da
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autora Ana Maria Machado. A atividade foi dividida em três partes: a leitura da história, a

discussão e por último a realização de uma tarefa escrita sobre o texto lido. 

Assim sendo, levei o livro e mostrei para as crianças que revelaram que ainda não

conheciam a história, e pelo que pude perceber durante a narração, muitas eram as sensações e

significados contidos nos olhares atentos dos nossos interlocutores. Logo o término da leitura

da história, abrimos espaços para comentários sobre o que elas haviam achado da história. Se

haviam gostado daquela história? Por que o coelho queria ser da cor da menina? Se assim

como o coelho, as crianças também achavam bonita a cor da menina? A tempestade de ideias,

porém também de tamanha riqueza de sentidos e leituras de mundo. Na ocasião, uma das

crianças da tarde falou que “ser negro é ser bonito, é ser bom”. Diante dessa afirmação, outras

crianças  concordaram,  mesmo  as  crianças  que  eram  brancas.  Essa  atividade  serviu  para

podemos analisar o modo como a criança pensa o seu pertencimento étnicorracial.

Durante  os  passeios  pela  comunidade,  e  em meio  as  rodas  de  conversas  com as

crianças que conheci A Casa de Farinha como era chamada por todos, lugar onde se produz a

farinha para o consumo e também venda. Alguns moradores mais antigos trabalham na casa.

Mas, conforme um dos meus informantes “mirins”, A Casa de Farinha tem dois donos, um de

Acauã e o outro de Poço Branco. Ainda de acordo com ele, “a casa está pra ver de quem é,

mas, é daqui da gente”, afirmou. 

Outro  lugar  em que  conheci  através  das  lentes  infantis  foi  a  Rádio  Melancia  que

atualmente está desativada, mas de acordo com as crianças a rádio já funcionou e fez muito

sucesso no passado. Havia a Associação Municipal do Quilombo de Acauã (AMQA), onde

ocorrem as reuniões, eventos importantes, entre outras atividades realizadas pela comunidade.

A construção da Igreja Católica está em fase de construção – observa-se que a maioria das

crianças são católicas – a obra tem sido erguida com a ajuda dos moradores e também da

doação de materiais de pessoas de fora de Acauã. Não poderíamos deixar de fazer referência

ao time de futebol da comunidade o Bola Preta Futebol Clube, como é chamado por algumas

crianças. Os relatos desses espaços eram sempre muito ricos para nossos estudos, feitos com

muito entusiasmo e sinceridade. 

Nesse universo de interações, em todos esses espaços acabados ou inacabados, em

meio aos mais velhos e aos jovens da comunidade, lá estavam elas – as crianças, muitas vezes

invisíveis em meio ao mundo do adulto, mas elas insistiam em serem notadas, as crianças.
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Falam com autoridade e “com jeito de gente grande”, expressão usada no mundo dos adultos

para  se  referirem  há  determinadas  crianças.  Apontavam  as  direções  exatas,  fazendo  das

explicações um capítulo à parte já que sempre viam acompanhadas de um sorriso maroto. Não

raro brigavam entre  seus  pares para ganha a  oportunidade de falar  primeiro,  ou então se

“queixando” de algo insulto de mau gosto de outras crianças. Mas, depois faziam as pazes e

mais uma vez estavam juntas, brincando por entre os quintais e cercas.

Não posso deixar de rememorar uma expressão utilizada por Josefa Catarino da Silva,

a Tia Zefa que sempre me dizia sorrindo durante as conversas nos fins de tarde, “hoje tá tudo

mudado, são crianças maluvidas demais...” A foto foi tirada durante a tarde, mas as crianças

que aparecem são da turma da manhã, elas estavam brincando próxima a escola e quando me

viram no quintal de Tia Zefa. Foram se aproximando curiosas e com uma pergunta: “Olha

Rose o que você tá fazendo aí?” Respondi que estava conversando com Tia Zefa sobre o

quilombo  de  Acauã.  Tia  Zefa  ao  utilizar  a  expressão  “maluvidos”  fazia  referência  ao

comportamento das crianças que não paravam um só instante,  principalmente,  correndo e

passando gritando de um lado para outro por entre a cerca do seu quintal. Importar dizer que,

a casa de Tia Zefa era do lado da escola. 

Neste processo investigativo,  buscamos captar os significados,  saberes apreendidos

pelas crianças nas relações sociais e culturais que desenvolvem com a comunidade, familiares

Figura 30 - As crianças "maluvidas" de hoje. Foto: Rosinete
Paulino, 2013.
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e  concomitantemente  com seus  pares.  Para  Weber  (2000),  os  significados  são  de  grande

relevância, posto que dão a definição as relações sociais, sobre esse prisma ele vai construir a

noção de grupo étnico, afirmando que “chamaremos grupos étnicos aqueles grupos humanos

que, em virtude de semelhanças no habitus externo ou nos costumes, ou em ambos, ou em

virtude” 

de  colonização  e  migração,  nutrem  uma  crença  subjetiva  na  procedência
comum, de tal modo que esta se torna importante para a propagação de relações
comunitárias,  sendo indiferente  se existe  ou não uma comunidade de sangue
efetiva (WEBER, 2000, p.270).

Tomando como referência esses aspectos, Acauã se afirma enquanto grupo étnico em

decorrência de uma consciência política que ressurge no contexto atual na luta pelas questões

políticas e sociais de afirmação de uma identidade negra, quilombola, que vem reivindicar

direitos negados no decorrer da história desses sujeitos.

Por  meio  das  observações  realizadas  durante  a  pesquisa  de  campo  nos  diferentes

espaços  da  comunidade,  que  os  instrumentos  de  produção  de  dados  se  configuraram

relevantes meios para conhecemos com maior propriedade os sujeitos do nosso estudo. 

Diante  disso,  buscamos nortear  esforços  para  saber  como vai  sendo construído  os

significados das crianças sobre si próprias, sobre a sua história, sobre sua comunidade, sua

Figura  31  -  Os  sujeitos  da  pesquisa  no  dia  da  Imisão  de
Posso. Fonte: INCRA/RN, 2013.
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cultura, seus saberes. Pensamos que apreendendo suas significações e sentidos identitários

construídos  nas  interações  do seu cotidiano,  entre  adultos  e  entre  seus  pares,  poderíamos

desvendar o modo bastante particular da criança de ser e estar no mundo. 
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CAPITULO 2 – A CAMINHO DA ESCOLA: O DIREITO À EDUCAÇÃO

2.1 – A ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA CATARINA DA SILVA: “UMA 

VITÓRIA DA COMUNIDADE”

  

A escola se configura como espaço para a educação do cidadão, é sem dúvida um dos

principais instrumentos de formação para cidadania, fazendo cada sujeito compreender e ser

inserido  na  sociedade,  “Educar  nessa  perspectiva,  é  entender  que  direitos  humanos  e

cidadania  significam  prática  de  vida  em  todas  as  instâncias  de  convívio  social  dos

indivíduos...” (VEIGA, 2003, p.50). A esse respeito à Constituição de 1988 postulou que a

escola tem papel fundamental nesse processo do ser cidadão, afirmando no seu art. 205, que a

"educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o

exercício da cidadania". Como se vê, é também papel da escola o preparo para o exercício da

cidadania, isto é, a tarefa de implementar cidadania por meio da educação consiste, assim,

dever de todos – cidadãos, escola, família e governo.

Para Libâneo (2002, p. 7), além desse papel, cabe a escola e a todos os envolvidos no

processo educativo uma conjugação de forças visando à formação completa do educando.

Para tanto, o autor afirma que,  

É preciso  que  a  escola  contribua  para  uma  nova  postura  ético-valorativa  de
recolocar  valores  humanos  fundamentais  como  a  justiça,  a  solidariedade,  a
honestidade, o reconhecimento da diversidade e da diferença, o respeito à vida e
aos  direitos  humanos  básicos,  como  suportes  de  convicções  democráticas.
(LIBÂNEO, 2002, p. 7)

No  que  se  refere  às  escolas  de  gestão  municipal  localizadas  em  terras  de

remanescentes  de  quilombo,  a  proposta  pedagógica  dever  ter  como  referência  valores

culturais, sociais, históricos e econômicos dessas comunidades. Por isso, a escola deve se

constituir  como  um  espaço  de  diálogo  entre  conhecimento  escolar  e  a  realidade  local,
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valorizando o desenvolvimento sustentável, o trabalho, a cultura, a luta pelo direito à terra e

ao território.

A Escola Municipal Maria Francisca Catarina da Silva está localizada na comunidade

quilombola de Acauã, distrito do município de Poço Branco-RN. A escola é mantida pela

gestão  municipal,  ministra  a  educação  infantil  (pré-escola)  e  ensino  fundamental  I  (anos

iniciais, porém até o 4º ano), que iniciou suas atividades educacionais no distrito em 1984 a

partir  de  sua  inauguração,  atendendo  somente  duas  turmas  de  1º  e  2º  ano  do  ensino

fundamental, a qual teve implantado no primeiro ano de funcionamento o sistema de ensino

da Escola Ativa. Segundo os moradores mais antigos e registros da própria escola, a fundação

da mesma ocorreu na década de 1984, na gestão do ex-prefeito João Ferreira da Cruz Filho,

devido à  necessidade de várias  crianças,  filhos  de pequenos agricultores,  que não tinham

como  se  deslocarem  para  outras  localidades.  A  origem  do  nome  da  escola  foi  uma

homenagem à mãe do “cacique” João Catarino que residia na “Cunhã das Antigas”. Dona

Maria Francisca Catarina da Silva teve uma grande importância para a comunidade prestando

seus  serviços  como  “Pateira  Curiosa”,  além  disso,  era  respeitada  por  todos  como  “Mãe

Maria”.

De acordo com conversas que tive com a Dona Nazaré,  a escola na época de sua

fundação funcionava no prédio que é hoje a Associação de Moradores do Quilombo de Acauã

Figura  32  -  O  prédio  da  Escola  Municipal  Maria  Francisca
Catarina da Silva. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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(AMQA).  Posteriormente  é  que  a  escola  foi  transferida  para  o  local  que  atualmente  se

encontra,  na rua do meio,  ao lado da casa da Tia Zefa.  Atualmente a  escola atende uma

clientela que reside nas seguintes distritos: Lagoa do Carpina, Sítio Xavier e principalmente

Acauã onde a escola está localizada.

No ano de 2006, o ex-prefeito Roberto Lucas de Araújo resolve criar o Decreto de Lei

007/2006 que tornou regularizada a escola pública municipal Maria Francisca Catarina da

Silva.  A escola  também passa  a  partir  dessa  época  a  ser  reconhecida  pelo  Ministério  da

Educação e Cultura (MEC) e cadastrada no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio

Teixeira  (INEP).  Nos  dias  de  hoje,  como  pude  perceber  em  conversas  com  minhas

interlocutoras, a situação mudou, mas não tanto, pois, muitas crianças da comunidade têm que

ainda  se  deslocarem  para  estudar  na  sede  municipal  de  Poço  Branco,  isso  quando  não

abandonam seus estudos devido as grandes dificuldades de acesso à escola pública. Conforme

observei  a  escola  Maria  Francisca  Catarina  da  Silva  não  apresentava  condições  de

infraestrutura para poder receber no seu prédio um elevado número de alunos. Durante o ano

letivo no qual foi realizado o meu trabalho de campo, a escola atendia 48 crianças no total,

distribuídas em dois turnos de aulas distintos. No turno matutino estavam matriculadas 26

crianças, enquanto no horário vespertino estudavam 22 crianças. 

No  decorrer  das  três  décadas  de  existência,  a  escola  municipal  Maria  Francisca

Catarina da Silva, inserida em um contexto de remanescentes de quilombo, sofreu influências

das transformações que ocorreram em seu entorno em consequência de reivindicações a nível

local  quanto  nacional.  Diante  desse  contexto,  os  moradores  de  Acauã,  incluindo  sua

população de crianças, conviveram e, ainda convivem com diferentes conflitos, não somente

pela sobrevivência no lugar, porém também pelo direito à posse dos territórios que ocupam há

gerações.

Independente da imprecisão temporal dos relatos orais, a comunidade do quilombo de

Acauã atribui a origem de sua história a partir da ocupação das terras no passado por José

Acauã, escravo fugido do cativeiro (Valle, 2006), bem como da chegada dos antepassados das

famílias  atuais  de  Acauã  que  descendiam  de  ex-escravos  e  que  viviam  no  lugar  como

agricultores nas duas margens do rio Ceará Mirim. Por essa razão a comunidade do quilombo

de Acauã considera ter uma ancestralidade comum e se autodenomina herdeira das terras pela

relação  histórica  estabelecida  com  esta,  mantendo  fortes  laços  de  consanguinidade,
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casamentos e vínculos estreitos de parentesco num esforço de perpetuar sua identidade. Na

comunidade quilombola de Acauã, essa ancestralidade é atribuída justamente às famílias de

ex-escravos que viviam no lugar, principalmente, a família dos Catarino, a qual se constituiu

um dos troncos da árvore genealógica do local, sendo reconhecida pela posse e uso das terras,

lutando pela sobrevivência e pela continuidade do grupo. 

Conforme  constatei  na  história  oral  e  em documentos  da  escola,  como  o  Projeto

Político  Pedagógico  (PPP),  como  também nas  listagens  de  chamada  contendo  os  nomes

completos dos alunos e alunas da escola, pode-se afirmar que o sobrenome dos Catarino foi o

que mais apareceu nos nomes das crianças e nas pessoas que eram líderes da comunidade. É

oportuno dizer que durante o período em que desenvolvi o trabalho de campo, o Diário de

Classe11 ainda não havia chegado à instituição de ensino e por isso as professoras usavam

listagens de frequência em seus cadernos de planejamento para fazer os registros das crianças.

Como já  observado,  o  sobrenome dos  Catarino  aparece  em maior  número  no  nome das

crianças, confirmando que na comunidade de Acauã foi por meio do nome próprio “Catarina”

que se pessoalizou um nome de família (Valle, 2006), os Catarino. 

Dentre as 48 crianças que estudavam na escola, desde a educação infantil até as turmas

do 3º e 4º ano do ensino fundamental, este último nível máximo que a escola oferecia em

2013,  identifiquei  que  havia  21  crianças  com o  sobrenome  dos  Catarino.  As  demais  20

crianças pertenciam às famílias que também eram descendentes das famílias de ex-escravos

que viviam na antiga Acauã e que igualmente compunham a historicidade da comunidade,

entre as quais podemos citar: família dos Rodrigues, Quirino, dos Gomes. Importa sublinhar

que 7 crianças não eram moradoras da comunidade, mas oriundas de outros distritos como:

Lagoa do Carpina e Sítio Xavier. Estudavam em Acauã por causa da localização da escola,

pois, era a instituição de ensino mais próxima de suas casas. A prefeitura mantinha um ônibus

para fazer o transporte dos alunos dos distritos para outras localidades, atendendo os alunos

que se deslocavam para estudar na escola de Acauã e principalmente aqueles que em maior

quantidade iam estudar na sede do município de Poço Branco, onde havia escolas de ensino

fundamental e médio. No entanto, quando o ônibus quebrava, ou quando iniciava o período de

chuvas se tornava mais difícil o deslocamento desses alunos para poder chegar à estrada por

11 O  Diário  de  Classe  representa  um  documento  oficial  de  registro  de  frequência,  desenvolvimento  e
aproveitamento  discente,  nele  deve  está  descrito  os  conteúdos  mensais  e  anuais  desenvolvidos,  atividades
pedagógicas propostas, projetos e demais informações necessárias ao trabalho pedagógico. 
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onde  o  transporte  passava.  Nesses  eventos,  o  transporte  era  inviabilizado.  Quando  isso

acontecia, cada um ia do jeito que podia, utilizando cavalos e motocicletas.

Convém salientar que, mesmo as crianças que não tinham o sobrenome dos Catarino

apresentavam relação de parentesco com esse tronco familiar. Pude constatar que esses laços

familiares  apareciam  nos  desenhos  e  na  escrita  espontânea  das  crianças,  por  meio  da

referência a “tio”, “tia”, “primo”, “vó”, “vô” com sobrenome dos Catarino, revelando o valor

simbólico da união familiar que se evidenciava ao longo da história da comunidade.

Nesse  sentido,  a  história  oral  dos  “Negros  de  Acauã”,  revelava  que  por  meio  de

determinadas famílias, principalmente, do tronco familiar dos Catarino que se encontravam

importantes  elementos explicativos  da trajetória  genealógica e familiar  da comunidade do

quilombo de Acauã, onde o valor simbólico atribuído ao lugar de origem, aos laços familiares

e o sentimento de pertença era mantido e continuado pelo modo como o grupo se organizou

socialmente e construiu sua identidade desde o lugar de origem até o lugar onde habitam

atualmente.  Notadamente,  essa  ancestralidade  se  refletia  no  cotidiano  da  escola  Maria

Francisca Catarina da Silva.  Portanto,  era  por  meio dos sobrenomes das famílias  de seus

alunos  e  alunas,  que  a  escola  se  constituía  também  guardiã  da  história  da  comunidade

quilombola de Acauã.   

Figura 33 - Dia de prova para os alunos do 3º e 4º ano. Foto:
Rosinete Paulino, 2013.
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A escola Maria Francisca Catarina da Silva era uma instituição de gestão municipal,

embora estivesse situada em terras de remanescentes de quilombo, zona rural do município de

Poço Branco. Além disso, havia outras particularidades da escola da comunidade de Acauã, a

mesma também se caracterizava por ser uma escola rural multisseriada. Assim, quando fui

pela primeira vez para a escola, eu não fazia ideia de que as turmas eram multisseriadas,

nunca  havia  estado com professores  e  turmas  que viviam essa “estranha”  modalidade  de

ensino. No entanto, como eu havia trabalhado como professora da rede municipal da cidade

do Natal e em consequência desse envolvimento na área da educação, a dinâmica escolar se

configurava como algo bastante familiar para mim, por isso, à medida que fui participando do

cotidiano da escola Maria Francisca Catarina da Silva com turmas multisseriadas procurei

praticar o estranhamento, transformar o familiar em exótico. Conforme Malinowski (1980, p.

46) “o pesquisador de campo baseia-se inteiramente na inspiração proporcionada pela teoria”.

Desta maneira, nesse primeiro contato procurei me orientar teoricamente tendo como base o

conhecimento  apreendido  no  decurso  dos  meus  estudos  e  leituras.  Assim  sendo,  tentei

exercitar uma difícil tarefa que conforme DaMatta:   

Tirar a capa de membro de uma classe e de um grupo social específico para
poder  –  como  etnólogo  –  estranhar  alguma  regra  social  familiar  e  assim
descobrir  (ou  recolocar,  como  fazem  as  crianças  quando  perguntam  os

Figura 34 - As crianças do 3º e 4º ano, turmas da professora
Anunciada. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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‘porquês’) o exótico no que está petrificado dentro de nós pela reificação e pelos
mecanismos de legitimação. (DAMATTA, 1987, p. 157) 

Por essa razão, busquei realizar o exercício que nós, antropólogos, denominamos de

“estranhamento”, que é a tentativa de distanciamento do que se configurava para mim muito

familiar, o fato de ter sido professora e lecionado para crianças durante anos na rede pública

da cidade do Natal, por exemplo. De modo que, tentei apreender e transformar esse familiar –

o fato de ter lecionado em uma escola de ensino fundamental e também ser pedagoga – como

algo exótico,  estranho. Foi dessa forma que, ao ser informada pelas minhas interlocutoras

professora Nazaré e professora Anunciada acerca da modalidade de turmas multisseriadas da

escola, tentei praticar o estranhamento e continuei ouvindo seus relatos e explicações sobre as

particularidades do que vinha a ser uma escola com turmas multisseriadas. Pelo que pude

compreender a principio, as escolas multisseriadas eram (e ainda são) aquelas em que um

mesmo professor atende alunos de diferentes idades em uma mesma turma. A origem dessa

modalidade de escolas se remete a longa data, fazendo parte da história bastante complexa da

educação rural brasileira.

Historicamente, de acordo com Atta (2003), citado por Santos e Moura (2010, p. 41)

“as  classes  multisseriadas  surgem no  Brasil  após  a  expulsão  dos  Jesuítas,  vinculadas  ao

Estado, ou sem esse vínculo, mas convivendo, no tempo com os professores ambulantes que,

de fazenda em fazenda, ensinavam as primeiras letras”. Haja vista, que os professores nesse

contexto histórico reunião crianças de diversas localidades próximas e ensinavam-lhes a ler,

escrever e a contar. Diante desse evento que se repetiu até o surgimento oficial das classes

multisseriadas por meio do governo imperial, propostas pela Lei Geral do Ensino em 1827.

Ainda conforme Santos  e  Moura  (2010),  tomando como referência,  ainda  outros  autores,

apontavam para o fato de que essa lei determinava que em quaisquer lugares onde houvesse

um número satisfatório de pessoas deveriam existir, então as escolas de primeiras letras. O

autor Ghiraldelli Jr. (2001) afirma que é a partir do século XIX, movido pela Lei de outubro

de 1827, que o Estado passou a incentivar a adoção do Método de Ensino de Lancaster12 o

qual utilizava o meio de ensino da monitoria como forma de garantia da aprendizagem de

12 O método Lancaster, conforme Crestani  (2008) foi o primeiro método oficial de ensino implementado no
Brasil, que marca o início da descolonização e da instituição do Estado Nacional. É também conhecido como
método de ensino mútuo ou monitorial,  ou seja,  os alunos mais avançados ensinam aqueles  que ainda não
aprenderam. Foi instituído com o ensino oficial no decreto de 15/10/1827 e pendurou até 1946.
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diferentes níveis de aprendizagem e idades, presentes numa mesma classe.    

É assim que durante o período republicano, em meados da década de 1920 que houve

a expansão dos Grupos Escolares13 que se constituíram como um projeto político e social da

República,  caracterizado  como  um  fenômeno  tipicamente  urbano,  pois  na  área  rural

predominou as escolas isoladas por muito tempo. Considerados símbolo da modernização

educacional e objetivando a formação do novo homem, de acordo com o ideário republicano,

os  grupos  escolares  se  organizavam de  modo  seriado,  classes  homogêneas,  separando os

estudantes por sexo, faixa etária e níveis de aprendizado esperado para cada etapa do ensino

primário.

Os Grupos Escolares ou também conhecidos como Escolas Graduadas, se constituíam

como uma nova forma de organização do ensino, sendo responsável pela popularização do

sistema  de  ensino  seriado  implantado  nos  centros  urbanos  –  inclusive  chamados  de

“urbanocêntricos”,  segundo  Corrêa  (2005)  –  pré-julgados  como  modalidade  de  ensino

eficiente, como afirmam alguns autores, e que esse pudesse substituir o regime multisseriado

de ensino. 

O  contexto  histórico  brasileiro  compreendido  entre  a  década  de  1960  e  1980  foi

marcadamente o período onde se observava que não havia exigências específicas na formação

dos professores atuantes em escolas do meio rural. Nessa época, o que predominavam ainda,

nas escolas localizadas em áreas rurais, eram escolas de primeiras letras que funcionavam na

casa das professoras ou em espaços cedidos pelos proprietários de fazendas. Notadamente,

nos dias atuais, verifica-se que essas são características ainda visíveis por estudiosos desse

campo  de  pesquisa  e  que  possivelmente  se  deparam  com  escolas  que  apresentam  uma

infraestrutura precária, posto que estas em sua maior parte sejam oriundas de espaços cedidos

pelas próprias professoras que iniciaram o ensino das primeiras letras à população do campo e

que continuam atuando em um local que não recebe algum investimento do sistema, mesmo

havendo políticas públicas que garantem os direitos dessas instituições. 

A década  de  1950  se  configurou  como  campo fecundo  da  propagação  do  ideário

13 Os Grupos Escolares, também conhecidos como Escolas Reunidas, conforme Carvalho (2004, p. 68) tinha
como objetivo “esboçar uma escola que atendesse os ideais que propunham construir uma nação baseada em
pressupostos civilizatórios europeizantes  que tinha na escolarização do povo iletrado um de seus pilares de
sustentação”.  Os  Grupos  Escolares  reunião  pequenas  escolas  multisseriadas  em  prédios  escolares  maiores
extinguindo assim, as escolas chamadas isoladas, além de trazer consigo a presença do cargo de diretor, e o
estabelecimento de modificações na didática e no currículo.
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republicano de que o discurso “urbanizador” havia se consolidado em relação ao campo, e

consequentemente, sobre as escolas multisseriadas, pois acreditavam que os dois espaços –

urbano e o rural – iriam se fundir e a sociedade se tornaria apenas urbana. Isso significava que

“o campo é (ou era) uma divisão sociocultural a ser superada, e não mantida” (Moreira apud

Abrão, 1989). 

Convém sublinhar, que a origem da concepção de educação rural no Brasil, é datada

desde 1889 com a Proclamação da República. Importando dizer que foi após a proclamação

da República, em 1889, que a organização escolar brasileira passou por intensa influência da

filosofia positivista14 francesa, impulsionada pela transição de uma sociedade oligárquica para

urbano-industrial.  O  ideário  educacional  presente  nessa  época  caracterizava-se  pela

compreensão de que a partir das reformas da educação pautada na instrução e formação dos

homens cultos e cidadãos livres, se teria um novo modelo de homem e de pensamento que iria

superar o atraso intelectual e cultural do país. 

No  entanto,  nesse  período  a  escola  ainda  não  era  acessível  a  toda  a  população

brasileira.  Por  esses  tempos,  a  ideia  era  de  promover  a  estimulação  e  exaltação  da

industrialização da sociedade moderna, sem nenhuma preocupação com as demais formas de

organização social, isto é, com aqueles que residiam e produziam no meio rural. Conforme o

Anuário Estatístico do Brasil15 do Instituto Nacional de Estatística16 (INE) a porcentagem de

pessoas analfabetas em 1900 era de 75%, sendo predominante, a população do campo. Porém,

a escola  e  a  educação eram para  a  elite  econômica e  intelectual  da época,  sem qualquer

atenção as características específicas do contexto rural onde a população brasileira vivia. 

A educação do homem do campo, entre os anos de 1920 até meados 1970, não era uma

das  preocupações  do  nosso  país,  durante  esse  período,  o  Brasil  passou  por  quatro

14 O Positivismo ou também chamado de organicismo, é uma corrente filosófica e teórica da sociologia, surgida
na  primeira  metade  do  século  XIX,  criada  pelo  francês  Auguste  Comte  (1798-1857).  A vertente  teórica
positivista teve origem do “cientificismo”, ou seja, da ideia no poder absoluto e exclusivo da razão humana para
conhecer a realidade e explicá-la sob a forma de leis naturais. De acordo como os positivistas, a razão pretendia
substituir as explicações teológicas,  filosóficas  e de senso comum por meio das quais,  até então,  o homem
explicava a realidade. Além disso, o próprio Comte deu inicialmente o nome de “física social” às suas análises
da sociedade, antes de criar o termo Sociologia. O positivismo teve forte influências no Brasil, tendo como sua
representação máxima, o emprego da frase positivista “Ordem e Progresso” na bandeira brasileira.
15 Disponível em http://www.ibge.gov.br .  Acesso em  23 de agosto de 2014.
16 A história do IBGE começa em 1936, com a regulamentação do Instituto Nacional de Estatística e Cartografia
(INE). Após a extinção do INE, em 1938, este é incorporado, junto ao Conselho Brasileiro de Geografia, dessa
fusão é criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
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constituições  –  Constituição  de  1934,  Constituição  de  1937,  Constituição  de  1946,

Constituição de 1967 – cuja quais não se observavam um tratamento da legalidade e atenção à

educação do cidadão que vivia e trabalhava no meio rural, sobretudo a garantia dos direitos

específicos às escolas multisseriadas do campo. Nesse caminhar, reproduzia-se e se fortificava

a ideia pautada na crença de que o ensino multisseriado deveria ser combatido a todo custo,

pois representava o atraso; enquanto o ensino seriado era exaltado como modelo a ser seguido

e efetivado em todo o país. 

No  entanto,  mesmo  com pouca  ou  nenhuma  atenção  voltada  para  a  educação  do

campo, pode-se verificar que foi somente a partir de 1930, que a concepção de educação do

campo  se  configura  em,  de  fato,  um conjunto  de  políticas  com definições  elaboradas  e

pensadas  para  este  atendimento.  Historicamente,  no  que  se  refere  à  natureza  jurídica

educacional, um dos primeiros tratamentos de maior amplitude ocorreu na Constituição de

1934, quando os Pioneiros da Escola Nova17 que representavam uma nova configuração de

forças advindas do movimento crescente de insatisfação de diversos  setores da sociedade

reivindicavam reformas educacionais urgentes, no sentido de reformulação e remodelação da

escola. Dentre esses setores estavam intelectuais, cafeicultores, classe média e mesmo ainda

classes populares urbanas. Todavia, as reformas ou tentativas destas não beneficiavam os que

residiam  e  trabalhavam  nas  áreas  rurais,  com  exceção  dos  herdeiros  das  elites  agrárias

brasileiras.

No  compasso  dos  avanços,  mas  também das  lacunas  que  ocorreram na  educação

brasileira no decorrer dos anos se observa que o tratamento dado à temática da educação do

campo deixa evidente a negligência com que os governantes, especialmente, a elite brasileira,

historicamente trataram a educação voltada ao campo denominada como “educação rural”. 

Destarte,  foi  somente  a  partir  dos  anos de  1970,  com a  Lei  n.  5.692/71,  que  nos

17 A Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino que se desenvolveu na primeira metade do século
XX que foi principalmente influente na Europa, América e no Brasil, também denominada “Escola Ativa” ou
“Escola  Progressista”.  Os  primeiros  grandes  inspiradores  da  Escola  Nova  foram  o  escritor  Jean  Jacques
Rousseau (1712-1778) e  os pedagogos Heinrich Pestalozzi  (1746-1827) e Freidrich Froebel (1782-1852).  O
grande expoente do movimento na América foi o filósofo e pedagogo John Dewel (1859-1952). A característica
dominante do escolanovismo está ligada a aprendizagem ativa da criança. De acordo com seus educadores, a
infância  deve  ser  vista  como  uma  idade  pré-intelectual  e  pré-moral,  na  qual  os  processos  cognitivos  se
entrelaçam  estreitamente  com  a  ação  e  o  dinamismo,  não  só  motor,  como  psíquico,  da  criança.  Esta  é
espontaneamente ativa e  necessita,  portanto,  ser  libertada dos vínculos da educação da família  e  da escola,
permitindo-lhe a livre manifestação de suas inclinações primárias. (CAMBI, 1999, p. 514). 
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defrontamos com uma época na qual o sistema seriado de ensino era transferido da União para

a  esfera  municipal,  iniciando,  de  fato,  o  surgimento  de  políticas  públicas  educacionais18

voltadas à autonomia das instituições de ensino. O contexto brasileiro da década de 1970

passava por mudanças na organização escolar e nos sistemas de ensino, ao mesmo tempo em

que na Colômbia19 era criado o Programa “Escuela Nueva”20 (PEN) em 1975. Conforme Nota

Técnica Sobre o Programa Escola Ativa (2011), documento elaborado pelo Fórum Nacional

de Educação do Campo (FONEC), em 18 de abril de 2011, o Programa Escuela Nueva foi

criado  para  atendimento  das  classes  multisseriadas  nas  regiões  que  apresentavam  baixa

densidade populacional e pouca qualidade educacional. Foi justamente tomando como modelo

o programa colombiano “Escuela Nueva”, cuja adaptação e implementação, deu origem ao

projeto piloto Programa Escola Ativa (PEA) a partir de 1997 no Brasil.    

Diante do exposto, não se pode deixar de observar que de 1500 até o século XX, as

escolas do campo passaram por muitas problemáticas e desafios, desde as condições precárias

de seu funcionamento até as dificuldades do seu acesso. No entanto, foi também a partir do

século XX até os tempos atuais que notamos significativos avanços relativos à conquista de

direitos que vêm contribuindo para a valorização das escolas multisseriadas no campo. Porém,

mesmo  com  pequenos  avanços,  torna-se  fundamental  mudanças  no  quadro  histórico  da

educação do campo caracterizado pela precariedade, ausência de políticas públicas para as

populações que nesses lugares vivem. 

Por isso, se configura importante, que a escola do campo garanta, de fato, aos sujeitos desse

18 A Lei  nº  5.692/71  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDBEN)  e  o  Fundo de  Manutenção  e
Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  (FUDEF),  políticas  públicas  ampliadas  a  partir  da  Constituição
Federal de 1988 que proporcionaram uma estruturação da educação municipal.
19 A conjuntura  política  de  crescente  violência  vivida  pela  Colômbia  na  década  de  1960  foi  responsável
diretamente por criar os meios necessários para o desenvolvimento do Programa Escuela Nueva. Durante essa
época a educação rural passou a ser concebida cada vez mais como instrumento de pacificação e civilização da
população do campo, como também da diminuição do êxodo rural naquele país. Diante dessas especificidades e
das problemáticas em torno do processo de reforma agrária, a educação desempenhava um papel central para a
obtenção de adesão de bases políticas para governos de ocasião. Nos anos de 1980 a violência que se espalhava
pela sociedade da Colômbia com a participação de novos atores  como as  guerrilhas  e  grupos paramilitares
também ameaçava o poder político e a credibilidade do Estado no contexto rural. Assim, com objetivos bem
delineados, passava a ser implementada a difusão das escolas pelos municípios rurais, se configurando como
uma maneira de consolidar o poder e a presença do Estado nessas regiões.   
20 O Programa Escuela Nueva tem seus elementos de fundação inspirados no modelo Escola Unitária, promovido
pela Unesco – Orealc na década de 1960 e implementado pela Colômbia, entre outros países da América Latina,
como no caso, do Brasil. No que se refere a sua metodologia, esta se caracterizava em guias autoinstrutivos
(cartões de aprendizagem) e nos princípios pedagógicos do movimento da Escola Nova ou também denominada
Escola Ativa, proposta por Freinet, entre outros. Suas principais características eram instrução individualizada,
aprendizagem ativa, uso de guias, escola primária completa, ensino multisseriado e promoção automática. 
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contexto  não  somente  o  direito  do  acesso  à  educação  básica  e  superior,  mas  também a

qualidade desta. 

Notadamente,  houve  muitas  tentativas  governamentais  para  que  as  escolas

multisseriadas fossem extintas,  porém, elas aparecem em números expressivos por todo o

território  brasileiro  (ver  Gráfico  1),  fazendo  parte  até  hoje  da  educação  no  Brasil,  mais

precisamente,  da  realidade  social  muito  comum  dos  contextos  onde  vivem  os  povos  do

campo, principalmente, em regiões como o Norte e Nordeste. Convém ressaltar que nestas

regiões,  há  baixa  densidade  demográfica  tendo  como consequência  um baixo  número  de

alunos, que segundo os governos, tornaria inviável a criação de escolas seriadas no campo,

sendo esta uma das principais justificativas para a  extinção destas.  Nesse sentido,  Arroyo

(1999) explica qual a ideia que acompanha a concepção da escola multisseriada quanto à

qualidade no processo ensino e aprendizagem, revelando que

A palavra multisseriada tem um caráter negativo para a visão seriada urbana.
Como se a escola urbana seriada fosse boa, o modelo; e a multisseriada fosse
ainda algo que vamos destruir  para um dia criar a  escola  seriada no campo.
(ARROYO, 1999, p. 26-27) 

Com efeito,  mesmo havendo divergências  e  debates  sobre a  questão,  ainda é  essa

concepção negativa apontada pelo autor que se configura predominantemente enraizada no

modo  como  se  compreende  a  modalidade  da  escola  multisseriada  e  do  ensino  desta  a

população do campo no Brasil.  Por outro lado,  torna-se importante ressaltar  o importante

papel  dos  movimentos  e  organizações  sociais  do  campo,  bem  como  a  emergência  da

concepção de educação forjada a partir da luta pela terra e também por políticas públicas

exigidas  por  seus  atores  sociais,  os  trabalhadores  rurais  sem-terra,  que  desde o  início  da

década  de  1980,  reivindicavam o  direito  à  educação  e  a  escola  pública  para  cada  novo

acampamento ou assentamento da Reforma Agrária.

 Nesse  contexto,  o  Movimento  Nacional  pela  Educação  do  Campo  desempenhou

relevantes contribuições, entre as quais, a valorização da modalidade de escola multisseriada.

No cenário político de meados dos anos de 1990, com o Movimento Sem-Terra (MST), o

surgimento  do  Movimento  Nacional  pela  Educação  do  Campo e  das  suas  reivindicações

oriundas de uma longa agenda de lutas que se tem origem outra concepção de educação,
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chamada de “Educação do Campo21” que tinha como propósito a superação, teórica e prática,

da concepção de educação rural historicamente empreendida no Brasil.  Nos dias atuais, o

movimento pela Educação do Campo se encontra estruturado na esfera nacional, apresentando

à sociedade civil  e ao Estado diversas proposta presentes em sua pauta,  entre as quais,  a

construção  da  autonomia  e  respeito  às  identidades,  saberes,  valores  e  memórias  das

populações do campo. 

Diante  da  complexidade  e  dos  desafios  da  educação  do  campo,  as  escolas  de

modalidade multisseriadas aparecem com maior predominância no campo e se configuram

como responsáveis pela educação nos anos iniciais da primeira etapa do Ensino Fundamental

da Educação Básica dos povos que vivem na área rural. Conforme já explicitado e de acordo

com os dados do Censo Escolar de 2012 (Gráfico 1) são as regiões Nordeste e Norte onde

podemos identificar o maior número de escolas multisseriadas,  sobretudo, nos Estados da

Bahia, Pará e Maranhão. 

De acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), atualmente, existem mais

de 45 mil escolas multisseriadas no país. Destas, 42.711 estão localizadas na zona rural e

3.005 em área urbana. São 1.040.395 matriculados na zona rural e 91.491 na urbana. No que

se  refere  aos  dados  correspondentes  ao  Rio  Grande  do  Norte,  há  1.714  escolas  com

modalidade multisseriada conforme evidencia o Gráfico 1.

21 A expressão “Educação do Campo” emerge pela primeira vez em documento oficial normativo, no ano de
2008, na Resolução CNE/CEB nº 02, de 28 de abril, onde são estabelecidas diretrizes complementares, normas e
princípios  para  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas  de  atendimento  da  educação  do  e  no  campo  e  o
Programa na Reforma Agrária  – PRONERA. Nesse instrumento do Conselho Nacional de Educação,  como
também, sobretudo as “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo”, estabelecidas na
Resolução CNE/CEB 1, em 3 de abril de 2002, aparecem incorporadas propostas do Movimento de Educação do
Campo.
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Dessa  forma,  a  escola  municipal  Maria  Francisca  Catarina  da  Silva  além  de  se

encontra  localizada  em território  de  remanescentes  de  quilombo,  também estava  inserida

dentro da realidade predominante a muitas escolas do campo com a modalidade de ensino

multisseriada.  A  infraestrutura  da  pequena  escola  contava  com  um  prédio  com  três

dependências: uma (01) sala de aula que atendia todas as turmas multisseriadas, uma (01)

cozinha e um (01) banheiro usando por todas as crianças, independente do sexo, também era o

único  banheiro  disponível  para  as  duas  (02)  professoras  e  as  duas  (02)  merendeiras  que

também eram responsáveis pelo serviço de limpeza das dependências da escola, cada uma

trabalhava  em um turno.  No  que  se  refere  à  composição  do quadro  de  trabalhadores  da

educação lotados na escola definia-se por:

01  professora  de  nível  superior  em Pedagogia  e  com especialização  em Psicopedagogia,

pertencente ao quadro de docentes efetivos da prefeitura municipal;

01 professora de nível médio (Magistério), pertencente ao quadro de docentes efetivos da

prefeitura municipal;

01 Assistente de Serviços Gerais (ASG) de nível médio;

01 Assistente de Serviços Gerais (ASG) de nível fundamental incompleto.

O prédio da escola (FIGURA 35) era de alvenaria, pintado de cor branca, portas e

   Fonte: MEC/INEP/Deed - Censo Escolar de 2012.



117

janelas pintadas de cor avermelhada, existia uma pequena rampa que dava acesso a porta da

frente que na maior parte das vezes vivia fechada por causa dos raios do sol que entrava pela

janela,  as  crianças  entravam  pela  porta  de  trás.  Na  fachada  principal  se  lia  o  nome  da

instituição pintada de cor vermelha, ao lado se observava a logomarca da prefeitura de Poço

Branco e no entorno do prédio muitas folhas secas se misturavam com uma areia fina onde as

crianças brincavam durante o recreio, por fim as árvores e plantas que existiam do lado e atrás

do prédio compunham o cenário da iniciação escolar dos sujeitos do quilombo de Acauã.

Desde  o  primeiro  dia  em que avistei  a  escola,  eu  a  comparava  com a  de  uma estrutura

semelhante à de uma casa que precisava de reformas.

Figura  35  -  Quilombo  de  Acauã:  Escola  Municipal  Maria
Francisca Catarina da Silva. Foto: Rosinete Paulino, 2013.

Figura 36 - Sala de aula com as crianças do 3º e 4º anos: ao
fundo  bebedouro  quebrado,  água  improvisada  no  garrafão
plástico. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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ESPAÇOS INTERNOS DA ESCOLA

 

Figura  38  -  Instalação  sanitária.  Foto:  Rosinete  Paulino,
2013.

Figura 37 - Área de trás e lateral da escola. Foto: Rosinete
Paulino, 2013.
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Figura 39 - Armário das professoras. Foto: Rosinete Paulino,
2013.

   Figura 40 - Cozinha. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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Figura 41 - Na sala de aula: crianças da Pré-escola, 1º e 2º
anos. Foto: Rosinete Paulino, 2013.

Figura 42 - Na sala de aula: crianças do 3º e 4º anos. Foto:
Rosinete Paulino, 2013.
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Conforme pudemos visualizar nas imagens e de acordo com as informações obtidas

por meio dos relatos das professoras, a escola nunca passou por uma reforma de fato, foi

somente pintada e o telhado passou por uma limpeza, pois havia muitas fezes de morcegos

que se alojavam no telhado do prédio. No decorrer da minha pesquisa, observei que havia

Figura 44 - Os livros paradidáticos ficavam disponíveis em
caixas para o manuseio dos alunos. Foto: Rosinete Paulino,
2013.

Figura 43 - Espaço aberto na parte de trás da escola, onde
algumas crianças se reuniam para brincar durante o recreio.
Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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muitas restrições de espaço físico. Não existia quadra para práticas esportivas ou atividades

lúdicas, também não havia parquinho para as crianças da educação infantil. Durante o recreio,

os alunos utilizavam o espaço aberto da parte de trás da escola (FIGURA 43) ou brincavam

correndo no entorno do prédio. 

Na escola não existia a figura do diretor/diretora ou de uma coordenação pedagógica.

O apoio da Secretaria Municipal de Educação ocorria por intermédio do acompanhamento

pedagógico que era realizado por seus técnicos e supervisores mensalmente. As professoras

assumiam diariamente o papel de diretor e coordenação, tanto em situações de indisciplina ou

demais conflitos e problemas que ocorressem no cotidiano escolar. Também não havia sala de

professores,  permaneciam todo  o  horário  na  única  sala  da  escola.  Não  havia  espaço  de

secretaria ou a figura de um secretário escolar. No caso dos pais ou responsáveis por algum

aluno  necessitar  de  uma  declaração  ou  de  informações  específicos  que  competiam  à

secretaria, teriam que se deslocar para a Secretaria Municipal de Educação localizada na sede

do município de Poço Branco. 

A escola não possuía laboratório de informática ou de ciências,  como também não

existiam computadores e internet para uso dos alunos e das professoras. Não havia biblioteca

e também não existia de sala de leitura, no espaço improvisado do “cantinho da leitura” havia

caixas com livros paradidáticos os quais eram utilizados pelos alunos (FIGURA 44). Havia

livros didáticos que eram usados pelos alunos do 3º e 4º anos, estes ficavam empilhados em

duas pequenas mesas de madeira do lado do armário. Não existiam equipamentos, como por

exemplo:  aparelho  de  DVD,  impressora,  copiadora,  retroprojetor  ou  televisão.  No que  se

referem à  acessibilidade,  mesmo  não  havendo  crianças  com diagnóstico  de  necessidades

especiais, as dependências da escola não era acessíveis aos alunos que porventura tivessem

alguma deficiência, somente havia uma rampa na porta da frente da escola. Não havia muros

ao redor da escola.

A instituição contava com apenas uma instalação sanitária, porém esta se encontrava

inadequada para o atendimento,  pois a descarga estava quebrada,  porém mesmo assim as

crianças  e  adultos  (professoras  e  merendeiras)  a  utilizavam.  Em  relação  ao  saneamento

básico, o abastecimento de água e energia era oriundo da rede pública. A coleta de lixo era

realizada periodicamente e o destino de parte do esgoto era a fossa. Entretanto, vale salientar

que a água usada na cozinha, para a lavagem de pratos, copos e demais utensílios, escorria em
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um cano para o quintal da escola e não para a fossa, formando em consequência disso poças

de água servida. 

Como não havia refeitório, as crianças comiam nas próprias mesas da única sala de

aula, mas havia alguns alunos que preferiam sentar no chão debaixo do alpendre da parte de

trás da escola,  pois era  o lugar mais arejado que a sala de aula,  já que esta não possuía

ventilação, não havia ventiladores e a iluminação era insatisfatória. O local onde era feita a

merenda se constituía em uma pequena cozinha, sem ventilação e com pouca iluminação,

funcionava  precariamente,  continha  um  velho  e  enferrujado  fogão  de  duas  bocas,  uma

geladeira, uma pia e um armário (igual ao que se encontrava na sala de aula e servia para

guardar os materiais das professoras – FIGURA 39) que era utilizado como depósito para o

armazenamento dos alimentos usados na merenda escolar das crianças. Conforme observei, o

armário tinha sido improvisado para guardar os alimentos, encontrava-se muito desgastado

pela ferrugem e com buracos que possibilitavam a passagem de formigas, baratas e outros

insetos. 

Durante a pesquisa, constatei que a escola não oferecia para as crianças da Educação

Infantil uma merenda diferenciada conforme rege as diretrizes para essa primeira etapa de

ensino.  Convém frisar  que  a  alimentação escolar  é  regulamentada  por  diretrizes  federais,

seguindo os parâmetros estipulados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

(FNDE)22.  O  FNDE  é  o  órgão  responsável  pela  normatização,  assistência  financeira,

coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização e execução

do Programa Nacional  de  Alimentação Escolar  (PNAE)23,  determinando seus  princípios  e
22 O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é uma autarquia vinculada ao Ministério da
Educação, criada pela Lei nº 5.537 de 21 de novembro de 1968, e alterada pelo Decreto Lei nº 872, de 15 de
setembro de 1969, é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC).
Segundo a própria autarquia, seus objetivos visam alcançar a melhoria e garantir uma educação de qualidade a
todos, principalmente a educação básica da rede pública.  Atualmente, o FNDE se configurou como o maior
parceiro dos 26 estados,  5.565 municípios  e  do Distrito  Federal.  Os repasses  de dinheiro são divididos em
constitucionais  automáticos  e  voluntários  (convênios).  Considerado  como inovador  no  modelo  de  compras
governamentais, o FNDE é reconhecidamente uma instituição de referência na educação brasileira, apresentando
diversos projetos e programas em execução: Alimentação Escolar, Livro Didático, Dinheiro Direto na Escola,
Biblioteca da Escola, Transporte Escolar, Caminho da Escola, Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. Disponível em: www.fnde.gov.br.
23 O  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE),  conhecido  como  Merenda  Escolar,  consiste  na
transferência de recursos financeiros do Governo Federal, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e
municípios, para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. A origem do programa é
datada da década de 1940. Porém, foi em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, que o direito à
alimentação escolar para todos os alunos do Ensino Fundamental foi assegurado. Atualmente, os beneficiários da
Merenda Escolar  não são somente alunos do ensino fundamental,  mas também alunos da educação infantil
(creches e pré-escolas), da educação indígena, das áreas remanescentes de quilombos e os alunos da educação
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diretrizes.

 O  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE)  tem caráter  suplementar,

conforme previsto no artigo 208, incisos IV e VII, da Constituição Federal, o qual determina

que o dever do Estado com a educação é efetivado mediante a garantia de “educação infantil,

em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade” (inciso IV) e “atendimento ao

educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de

material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde” (inciso VII). Segundo

o PNAE, atualmente, o valor repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para

cada aluno é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino, conforme podemos

constatar nos dados da tabela24 abaixo.

CRECHE R$ 1,00

PRÉ-ESCOLA R$ 0,50

ESCOLA INDÍGENA E
QUILOMBOLA

R$ 0,60

ENSINO
FUNDAMENTAL, MÉDIO

E EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

R$ 0,30

ENSINO INTEGRAL R$ 1,00

ALUNOS DO PROGRAMA
MAIS EDUCAÇÃO

R$ 0,90

ALUNOS QUE
FREQUENTAM O
ATENDIMENTO
EDUCACIONAL

ESPECIALIZADO NO
CONTRATURNO

R$ 0,50

           Fonte: PNAE/MEC, 2014.

especial,  matriculados  em  escolas  públicas  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  municípios,  ou  em
estabelecimentos mantidos pela União, bem como os alunos de escolas filantrópicas, em conformidade com o
Censo  Escolar  realizado  pelo  INEP  no  ano  anterior  ao  do  atendimento.  Disponível  em:
www.portaldatransparência.gov.br.
24 Os valores per capita que constam na tabela estão atualizados e foram reajustados pela última vez em 2012. 
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Dessa forma,  quando o artigo 208, incisos IV e VII,  considera dever  do Estado à

responsabilidade pela educação, está se referindo aos três entes federados, isto é, nível federal,

estadual e municipal. Assim, conclui-se então que estes entes deverão dar uma contrapartida

para  complementar  os  cardápios  quando  estes  fecharem  em  um  valor  maior  do  que  os

indicados na tabela. O programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por

meio dos conselhos de Alimentação Escolar (CAEs), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da

União (TCU) e pelo Ministério Público. 

No ano de 2009, a sanção da Lei nº 11.947, de junho, trouxe novos avanços para o

PNAE, como a extensão do Programa para toda a rede pública de educação básica, inclusive

aos alunos participantes do Programa Mais Educação, e de jovens e adultos, alem da garantia

de que do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE no mínimo 30% deverá ser

investido  na  aquisição  de  gêneros  alimentícios  diretamente  da  Agricultura  Familiar  e  do

Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma

agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, de acordo com o

artigo 14, da Lei 11.947/2009. 

O  FNDE em 201225,  no  âmbito  do  PNAE,  promoveu  outra  relevante  mudança  e

reajustou o valor repassado aos alunos matriculados em creches e pré-escolas, sob a diretriz

da política governamental de priorização da educação infantil. Considerando que na fase pré-

escolar,  fornecer  uma  alimentação  de  qualidade  é  condição  básica  para  o  perfeito

funcionamento do organismo como um todo, especialmente, sabendo-se que de 0 a 5 anos é

que se formam os hábitos alimentares, e que de 0 a 2 se configura o período em que se forma

o cérebro da criança. 

Entende-se que a alimentação além de ser uma necessidade, também é um prazer. Pois,

é  por  meio  dela  que  é  possível  relacionar  e  aprofundar  noções  de  quantidade,  tamanho,

densidade, textura, cor e forma; elaborar diversas relações a partir das transformações dos

alimentos ou perceber as variadas sensações, como fome, saciedade, temperaturas, gostos;

além  de  possibilitar  outros  tipos  de  aprendizados  em  matemática,  ciências  e  higiene.  A

25 Conforme Resolução nº 8, de 14 de maio de 2012, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), que altera os valores per capita da educação infantil, no âmbito do PNAE. A resolução foi assinada pelo
presidente do Conselho Deliberativo do FNDE, Aloisio Mercadante. O último reajuste havia sido feito no ano de
2009. Disponível em: www.fnde.gov.br.   
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alimentação é integrada a outros processos educativos, como a progressiva autonomia que a

criança vai adquirindo que vai desde a dependência total do adulto até comer sozinha, do uso

dos talheres, da escolha de sabores e quantidades.

Outros importantes avanços ocorreram em 2013 a partir da inclusão do atendimento

para os  alunos que frequentam o Atendimento  Educacional  Especializado (AEE),  para  os

alunos da Educação de Jovens e  Adultos  na modalidade de ensino  semipresencial  e  para

aqueles matriculados em escolas de tempo integral.

Nos  relatos  da  professora  Nazaré,  era  recorrente  a  preocupação  e  insatisfação  em

relação à questão da alimentação dos alunos da escola, principalmente, com as crianças da

educação infantil. Foi esta interlocutora que nos apresentou a cada “canto” das dependências

da  escola.  A professora  em uma das  nossas  conversas  fez  referência  ao  Programa Brasil

Quilombola26, mas não entrou em detalhes acerca do que era este programa. Ao continuar sua

fala,  Dona  Nazaré  salientou  que  sabia  que  existiam  muitas  leis  que  resguardavam  os

quilombolas  e que também eram direcionadas para a  melhoria  da escola em território de

remanescente de quilombo, como no caso, da comunidade de Acauã. 

A merenda devia ser diferenciada esta na lei porque aqui é uma comunidade
quilombola, não é de hoje que o descaso da prefeitura é grande aqui com a gente
da comunidade mesmo assim a gente reclama até quando tiver forças. Trabalhar
nessas condições é difícil, é luta, você tá vendo aí as coisas. A escola foi uma
vitória da comunidade, mas agora tem que ter melhorias também (NAZARÉ,
ACAUÃ, 2013).

A professora explicou ainda que a escola tem muitos problemas, a alimentação é um

dos  muitos  problemas  que  circundam  há  anos  a  instituição  de  ensino.  As  inadequadas

condições da escola também eram visíveis para os sujeitos da nossa pesquisa. Em uma das

aulas que observei, um dos alunos do 4º ano fez a seguinte análise sobre o lugar onde 

26 O Programa Brasil Quilombola (PBQ) foi lançado em 12 de março de 2004, com o objetivo de consolidar os
marcos da política de Estado para as áreas quilombolas. Como desdobramento foi instituída a Agenda Social
Quilombola (Decreto 6621/2007), que agrupa as ações voltadas às comunidades em várias áreas, tais como:
Acesso  a  terra,  infraestrutura  e  qualidade  de  vida,  inclusão  produtiva  e  desenvolvimento  local,  direitos  e
cidadania. A coordenação geral do Programa é de responsabilidade da Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (SEPPIR), que atua em conjunto com os 11 ministérios que compõem o seu comitê gestor. Com
a Gestão Descentralizada do PBQ ocorre com a articulação dos entes federados,  a partir  da estruturação de
comitês  estaduais.  Sua  gestão  estabelece  interlocução  com órgãos  estaduais  e  municipais  de  promoção  da
igualdade  racial  (PIR),  associações  representativas  das  comunidades  quilombolas  e  outros  parceiros  não
governamentais. Disponível em: www.seppir.gov.br. 
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estudava:

Lá em Poço Branco a escola deles é maior, tem um monte de coisas, mas eu
gosto da escola daqui. É pertinho daqui ali perto daqui da pra vê olha! Fica ali
atrás daquele quintal lá no fim. Tá vendo? Se tivesse campo era bom demais pra
os  meninos  jogar  e  ter  campeonato  do  Ponte  Preta  nosso  time  (JOÃO
ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO, 10 anos,  4º ano, Acauã, 2013).

Nesta fala de um dos estudantes da escola, observei que o mesmo fez uma referência

em oposição  aos  que estudam e moram em Poço Branco,  considerando especificidades  e

modos de viver e ser daqueles que estudavam em Poço Branco e não moravam em Acauã. Foi

por meio desse aluno que eu, mais tarde, fui informada da existência do time de futebol da

comunidade quilombola de Acauã, a Ponte Preta.
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2.2 – O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

O meu  acesso  ao  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)27 da  escola  municipal  Maria

Francisca Catarina da Silva somente ocorreu nas últimas semanas do meu trabalho de campo.

Quando indaguei sobre a existência do PPP para a professora Nazaré, ela me falou que não

havia recebido a cópia do projeto e que este estava com a professora Anunciada. Mais tarde,

fui  informada  pelas  professoras,  Dona  Nazaré  e  Dona  Anunciada,  que  ambas  haviam se

reunido  algumas  vezes  em  2011  para  construir  coletivamente  o  presente  documento,

juntamente  com  a  comunidade  escolar  e  os  demais  sujeitos  inseridos  na  educação  do

município. Entretanto, as professoras, ao mesmo tempo afirmavam que não contaram com a

ajuda dos pais e responsáveis pelas crianças, como também explicitaram que não houve uma

consulta prévia ou participação da comunidade local sobre a construção do documento. Não

tive acesso aos arquivos da escola no que se refere a  esboços não conclusos  de Projetos

Pedagógicos  iniciados  em  anos  anteriores.  Além  disso,  não  foi  possível  detectarmos

documentos que comprovassem a participação coletiva no processo ou o conhecimento pleno

por parte de todos os segmentos envolvidos na elaboração do documento.

Notadamente, o que se efetiva na maior parte das escolas, é a ausência de diálogo,

conexão e parceria com a comunidade local. A participação da família dos educandos e da

comunidade quilombola na construção do PPP não pode ser negligenciada, pois estes têm

direitos de participar de todas e qualquer atividades ou ações efetivadas pela e na escola.

Possivelmente,  este ainda é o grande entrave e o desafio das escolas brasileiras.  Torna-se

preciso que a legislação educacional vigente não seja somente uma documentação burocrática

e estática, mas que seja transformada em prática, em realidade de fato.  
27 O Projeto Político Pedagógico (PPP) se constitui um importante documento que reflete a proposta educacional
da  escola.  É  por  meio  do  PPP que  a  comunidade  escolar  pode  desenvolver  um  trabalho  coletivo,  cujas
responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para execução dos objetivos estabelecidos. Neste sentido, a
Lei 9.394/96 no inciso I do Artigo 12 estabelece que, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de
ensino, os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, o
Projeto Político Pedagógico. O PPP vai além dos procedimentos legais, se configura como resultado do diálogo
entre  aos  diferentes  segmentos  que  constituem sua  comunidade  escolar,  objetivando organizar  e  planejar  o
trabalho  administrativo-pedagógico,  buscando  soluções  para  os  problemas  diagnosticados.  Assim,  por  sua
dimensão o PPP deve representar a visão, a missão, os objetivos, as metas e as ações que determinam o caminho
do sucesso e da autonomia a ser trilhado pela instituição escolar.  
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O processo de construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) é fruto da coesão de

forças  dos  diferentes  sujeitos  envolvidos  (professores,  funcionários,  representantes  da

comunidade, pais e alunos) e ainda da vontade de promover a igualdade e a qualidade na

gestão  escolar.  Dessa  forma,  sendo  em prol  do  bem comum da  escola,  estabelecer  uma

interligação entre o fazer pedagógico, a escola e a sociedade se apresenta fundamental para a

construção desse documento. Todavia, mais do que um documento, o PPP é a expressão da

cultura  da  escola,  imbuído de  crenças,  valores,  significados,  modos  de pensar  e  agir  das

pessoas que participam da sua construção.

 Sendo resultado de um processo de construção social, o PPP é oriundo da luta de

educadores e da sociedade como um todo que há décadas reivindicam a liberdade, identidade

e autonomia da escola, assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº

9394/69,  antiga  LDBEN,  em seu  artigo  12,  em que  afirma  que  “os  estabelecimentos  de

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de

elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Nesse sentido, cabe a escola a responsabilidade

de refletir e nortear caminhos possíveis para sua prática pedagógica, sem esquecer que as

ações são desconstruídas e construídas de forma participativa, envolvendo todas as pessoas,

devendo está em consonância com as especificidades do contexto no qual está inserida. 

Assim, o Projeto Político Pedagógico surge da necessidade organizacional da escola, a

fim  de  que  esta  cumpra  o  seu  papel  de  instituição  formadora,  responsável  pelo

desenvolvimento social, crítico, reflexivo do homem, por meio da educação. Por isso, longe

de ser uma tarefa fácil,  o PPP voltado para construir  e assegurar uma gestão democrática

requer um esforço coletivo e de todos os envolvidos nesse processo de construção, implica em

planejamento  de  todas  as  ações  no  âmbito  escolar,  exige  uma reflexão  da  concepção  da

educação e a interface desta com a sociedade, bem como da execução das ações prevista,

avaliação, retomada e postura reflexiva acerca das práticas norteadas pelo projeto.    

Conforme observei  no  relato  das  professoras  e  no  PPP da  escola  Maria  Francisca

Catarina da Silva, não foram contempladas algumas atividades que poderiam contribuir no

processo de construção do documento, tais como: mobilização da comunidade para ser sujeito

na construção da proposta, registros das práticas e as experiências de educação existentes nas

comunidades  quilombolas,  identificação  das  pessoas  ou  órgãos/instituições  que  podem

contribuir com o processo de desenvolvimento da luta dos quilombolas por educação. 
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O  Projeto  Político  Pedagógico  da  escola  deixava  muitas  lacunas,  pois,  pouco

expressava a especificidade étnico-cultural da comunidade quilombola na qual a instituição de

ensino estava inserida. A exceção era a origem do nome da escola que homenageava a mãe do

“cacique” João Catarino, a “parteira curiosa” Mãe Maria, respeitada por todos e referenciada

até hoje pela comunidade quilombola de Acauã. Entretanto, tal referência não bastava para

que se efetivasse, de fato, uma proposta política pedagógica que contemplasse a diversidade

étnico-cultural da comunidade, as realidades sociolinguísticas, conteúdos que evidenciassem a

história e a realidade do quilombo, bem como os modos próprios de constituição dos saberes e

da cultura da comunidade quilombola na qual estavam inseridas as crianças que estudavam na

escola.  O que  mais  se  ressaltava  era  a  referência  ao  município  de Poço Branco e  não a

comunidade quilombola de Acauã,  como no caso de uma das metas e ações do PPP (ver

Anexo 1) onde se lê:

METAS:  Resgate  da  cultura  do  município,  valorizando  a  diversidade
sociocultural.
AÇÕES:  Desenvolver  atividade  voltada  para  o  conhecimento  da  cultura  do
município enfatizando a cultura local. (PPP, 2011, p.16)

O PPP enquanto forma de planejamento, tem caráter mais do que técnico, é antes de

tudo uma ação política. Entre outras razões já citadas, o documento da escola se apresentava

distante  de  uma  proposta  política  pedagógica  construída  com  os  quilombolas  e  para  os

quilombolas, fundamentada nos saberes, conhecimentos e respeito às suas matrizes culturais.

Não  havia,  de  fato,  um  tratamento  de  uma  educação  diferenciada  onde  se  trabalhava  a

realidade a partir da história de luta e resistência dos moradores da comunidade quilombola de

Acauã.  Notadamente  se  evidenciava  a  ausência  de  propostas  com  base  nas  vivências,

organização coletiva,  ancestralidade,  relação e conflitos com a terra e com o sagrado que

deveriam ter  sido contempladas no PPP da escola municipal Maria  Francisca Catarina da

Silva. 
A Educação Escolar Quilombola segue a proposta política de um currículo construído com os quilombolas e para os quilombolas, baseado nos saberes, conhecimentos e respeito às suas  matrizes culturais. Trat a-se de uma educação diferenciada onde se trabalha a realidade a partir da história de luta e resistênci a desses povos bem como dos seus valores civilizatórios. A Educação Escolar Quilombola está fundamentada na vivênci a e organização coletiva, valores ancestrais, relação com a terra e com o sagrado, dos quais precisam se incorporados no espaço escolar das escolas quilombolas e das escolas que atendem estudantes  quilombolas.

A educação para povos e comunidades quilombolas encontra-se em processo de estruturação. Desse modo, articular meios para que esses estudantes tenham suas especificidades atendidas no espaço escol ar, é um passo significativo para construção da cidadania.

Convém frisar que não se quer dizer, que o processo de construção de um Projeto

Político  Pedagógico  seja  algo  fácil,  ao  contrário,  é  um  trabalho  árduo  que  envolve

mobilização, articulação e participação de todos os sujeitos envolvidos no processo. Além

disso, o PPP não é algo que se encerra na conclusão do documento. Mas sim, que está em
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constante construção e desconstrução. No que consiste ao panorama nacional, é importante

perceber  que  a  educação  para  povos  e  comunidades  quilombolas,  ainda,  encontra-se  em

processo de estruturação. Por isso, a articulação de instrumentos para que estudantes possam

ter  suas  especificidades  reconhecidas  e  valorizadas  no  espaço  escolar,  representa  um

importante passo para a construção da cidadania tão propagada na Constituição brasileira.

De acordo com o Ministério da Educação, a orientação dada para a elaboração do

Projeto  Político  Pedagógico  de  cada  escola  é  a  de  que  este  documento  terá  por  base  as

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica28 e as demais referentes a

cada etapa desse nível de ensino. No caso da escola da comunidade do quilombo de Acauã,

seriam as diretrizes pensadas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem como na

modalidade de ensino da Educação do Campo, devido à inserção da instituição em área rural.

O  documento  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Escolar

Quilombola29,  já  havia sido aprovado anteriormente pelo Conselho Nacional  de Educação

(CNE), porém, somente foi assinado em 2012, instituindo orientações para que os sistemas de

ensino  atuem  no  sentido  de  construção  de  projetos  político-pedagógico  adequados  à

especificidade  das  vivências,  realidades  e  historicidade  das  comunidades  quilombolas  do

Brasil. Entretanto, é preocupante o processo de construção do PPP nas escolas, nas quais não

se observa na maior parte das vezes uma sintonia entre os conteúdos construídos e os anseios

das comunidades quilombolas participantes fundamentais desse projeto. Outra questão que

também se encontra no bojo dessa problemática consiste no grande índice de analfabetos nas

comunidades  quilombolas.  Conforme  dados  do  cadastro  único  dos  programas  sociais  do

governo federal, 23,5% dos quilombolas que estão inscritos no sistema não sabem ler.

A  aprovação  das  diretrizes  atende  a  legislação  brasileira  e  as  convenções

internacionais das quais o Brasil faz parte, é fruto de um processo iniciado desde o ano de

2010, durante os debates da Conferência Nacional de Educação (CONAE) que acarretaram na

inclusão da educação quilombola como modalidade da Educação Básica, implicando dizer

que,  a  regulamentação  da  educação  escolar  quilombola  nos  sistemas  de  ensino  deve  ser

28 A Educação  Básica  consiste  no  primeiro  nível  do  ensino  escolar  no  Brasil.  Compreende  três  etapas:  a
Educação Infantil (para crianças com até cinco anos), o Ensino Fundamental (para alunos de seis a 14 anos) e o
Ensino Médio (para alunos de 15 a 17 anos). 
29 As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola constam da Resolução nº 8 do CNE,
Câmara de Educação Básica, publicada no Diário Oficial da União do dia 21 de novembro de 2012, seção 1,
página 26.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11970&Itemid=
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consolidada  em todo o Brasil  e  assim seguir  orientações  curriculares  gerais  da Educação

Básica. Nesse percurso, o debate teve continuidade e ganhou mais força e amplitude em 2011,

na Câmera de Educação Básica (CBE) do CNE. 

As  diretrizes  também  devem  incluir  as  orientações  do  Parecer  CNE/CP 3/2004,

contido na Resolução CNE/CP 1/2004, sobre a obrigatoriedade do ensino de história e da

cultura afro-brasileira nos currículos  das escolas públicas e privadas da Educação Básica,

como estabelece a Lei nº 10.639/2003. Para subsidiar as diretrizes curriculares nacionais para

a  educação  quilombola,  houve  uma  fusão  de  forças  que  contou  com a  participação  das

comunidades remanescentes, de educadores, pesquisadores e representantes dos movimentos

sociais, além do governo federal. No Brasil as comunidades remanescentes de quilombos são

múltiplas e diversificadas, estão espalhadas por todo o território brasileiro, tanto no campo

quanto  nas  cidades.  De  acordo  com  os  dados  da  Fundação  Cultural  Palmares,  existem

atualmente, 3.754 comunidades quilombolas identificadas, a maioria concentrada nos estados

do Maranhão, Bahia e Minas Gerais.

Sendo  um  marco  regulatório  no  âmbito  da  educação  para  todas  as  comunidades

quilombolas  brasileiras,  as  diretrizes  também  orientam  que  o  percurso  formativo  dos

estudantes deve ser aberto e contextualizado, não apenas os componentes curriculares centrais

obrigatórios, previstos na legislação e nas normais educacionais, mas também, de acordo com

cada PPP escolar, estabelecer, outros componentes flexíveis e variáveis que possibilitem o

atendimento de diversos interesses, necessidades e características dos estudantes. Segundo as

diretrizes, as escolas de todo o país deverão ser seguir as orientações, desde escolas regulares

e as modalidades de ensino, com a Educação Escolar Quilombola, a Educação Especial, a

Educação do Campo, a Educação Indígena e a Formação Profissional. Assim sendo, a ideia de

um  currículo  com  abertura  e  flexibilidade  não  é  algo  exclusivo  da  Educação  Escolar

Quilombola, no entanto, pelas suas especificidades ela se torna um campo mais fecundo para

sua efetivação. 

Ainda  segundo  as  diretrizes,  a  Educação  Escolar  Quilombola,  enquanto  direito,

ministrada tanto pelas escolas localizadas em terras de remanescentes de quilombo ou aquelas

que atendam a estudantes oriundos dessas comunidades deverão seguir os eixos orientadores

gerais  da  educação  brasileira  e  também  se  referenciar  nos  valores  das  comunidades

quilombolas, como as tradições, a cultura, o mundo do trabalho, a terra, a territorialidade, a
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oralidade  e  a  memória.  Nesse  sentido,  compreende  uma  proposta  curricular  que  adota  a

transversalidade30 na  relação  entre  componentes  curriculares  e  disciplinas.  Tal  proposta

curricular é entendida como forma de organização do trabalho didático-pedagógico, em que

temas, eixos temáticos são integrados as disciplinas e às áreas ditas convencionais de modo a

estarem presentes em todas elas.

Por  essa  razão,  o  papel  do  PPP  em  uma  escola  situada  em  uma  comunidade

quilombola,  como  era  o  caso  da  comunidade  do  quilombo  de  Acauã,  se  apresentava

fundamental.  Um PPP que,  de  fato,  contemplasse  sua  cultura,  sua  ancestralidade  e  seus

valores  com vista  a  valorização  do passado e  recriação do presente,  realizando a  devida

conexão  entre  os  tempos  históricos,  como  um dos  caminhos  possíveis  na  construção  da

identidade quilombola. Considerando que a educação é um dos direitos humanos básicos para

a formação da pessoa, os quilombolas no decorrer dos anos vem lutando para conquistar não

apenas o direito ao acesso, sobretudo, as condições de permanência e bom aproveitamento,

bem como a  luta  de  cada  quilombola  para  ser  reconhecido e  respeitado como sujeito  de

direitos na sua diferença e na igualdade social.

Na  comunidade  do  quilombo  de  Acauã,  bem  como  em  outros  quilombos

contemporâneos, a cultura e o trabalho são campos norteadores que garantem a articulação

entre os seus moradores. Portanto, para as pessoas que vivem nos quilombos, manter suas

terras, suas tradições e garantir o direito ao trabalho faz parte de um complexo processo de

afirmação da identidade quilombola.

30 A proposta  de  um ensino  baseado na  transversalidade  está  presente  nos  PCN´s (Parâmetros  Curriculares
Nacionais), a partir de cinco temas transversais para a educação nacional, são eles: ética, pluralidade cultural,
saúde, orientação sexual e meio ambiente. De acordo com o MEC, o principal objetivo dos temas transversais foi
tornar a aprendizagem significativa para tanto se buscou aproximar a escola da realidade vivida pelos alunos, isto
é, trazer as disciplinas, os professores, os conteúdos escolares e aproximá-los do mundo do estudante, vistos
como sujeitos históricos. 
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2.3 – O DIREITO À PALAVRA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE ENSINAR E 

APRENDER EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA

No Brasil,  as escolas ou turmas multisseriadas não existem apenas no contexto do

campo,  elas  também estão  presente  nas  cidades  conforme já  explicitamos  no decorrer  da

nossa pesquisa.  Porém, mesmo em menor proporção, há escolas seriadas em áreas rurais.

Entretanto, as escolas com modalidade multisseriadas fazem parte de uma realidade que se

apresenta  predominante  em áreas  rurais  brasileiras.  Tais  instituições  de  ensino  ou turmas

contam  com  somente  um  educador  que  assume  a  responsabilidade  educativa  pelo

direcionamento  do  trabalho  pedagógico,  muitas  vezes,  desconhecendo  as  necessidades

específicas que se apresentam na condução desse tipo de escola ou turma.

Neste sentido, durante o andamento da minha pesquisa, diariamente, constatei que essa

forma de  organização  escolar  se  apresentava  muito  complexa,  como  também um grande

desafio  diante  da  situação  de  precariedade  e  abandono  em  que  se  encontrava  a  escola

municipal da comunidade do quilombo de Acauã. Possivelmente parte de um retrato nacional

no  qual  se  evidencia  o  tratamento  de  descaso  dado  a  educação  escolar  ofertada  para  as

populações  que  vivem e  trabalham no  campo.  Para  as  duas  professoras  que  atuavam na

escola,  os problemas eram inúmeros e os desafios se apresentavam na mesma proporção.

Todavia,  em  seus  relatos,  ambas  se  referiram  também  as  possibilidades  e  ações  que  as

mesmas viam construindo em conjunto com os sujeitos que estudavam na escola, entre as

ações estavam à articulação com a família/comunidade e a parceria desta com a instituição. 

A escola  municipal  Maria  Francisca  Catarina  da  Silva  contava  no  seu  quadro  de

docentes  como  duas  professoras,  Dona  Nazaré  e  Dona  Anunciada,  como  eram  mais

conhecidos  tanto  na  comunidade quilombola  de  Acauã como na  sede  municipal  de  Poço

Branco. A professora Nazaré Barbosa da Silva, também chamada de Dona Nazaré, tinha 56

anos, lecionava há muitos anos e como ela própria afirmou “já perdi até as contas do tempo

que faz”. Além de exercer a função de professora, Dona Nazaré era uma das lideranças da

comunidade do quilombo de Acauã,  atuando ativamente  na  Associação de  Moradores  do

Quilombo de Acauã. Casada, mãe de três filhos (dois homens e uma mulher) já adultos e avó
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de um neto, a professora tinha formação de nível médio (Magistério). Mas, atualmente, estava

dando  continuidade  aos  seus  estudos  e  fazia  o  curso  superior  de  Pedagogia

(licenciatura/presencial) nos fins de semana por meio de uma faculdade particular na própria

sede  municipal  de  Poço  Branco.  A mensalidade  do  curso  era  paga  com  seu  salário  de

professora.  Dona  Nazaré  também  estava  participando,  como  aluna,  de  um  programa  do

governo federal denominado de Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, conhecido

como PNAIC. O programa é integrado, cujo objetivo é a alfabetização em Língua Portuguesa

e Matemática, até o 3º ano do Ensino Fundamental, que foi lançado em junho de 2012 e

implantado em todas as escolas da rede municipal da área urbana e rural do Brasil, no ano de

2013. Cada professor, participante do programa, recebe do governo federal uma bolsa mensal

no valor de R$ 200,00. O PNAIC propõe como fundamentais componentes:

Formação continuada, presencial, para os Professores Alfabetizadores, com foco
na  alfabetização;  Incentivo  aos  professores  para  participar  da  formação;
Distribuição de recursos materiais do MEC, voltados para a alfabetização e o
letramento,  articulados  pela  formação  (PNLD,  PNBE,  Jogos  Pedagógicos);
Aumento  da  quantidade  de  materiais  didáticos  entregues  por  sala  de  aula;
Disponibilização  de  soluções  digitais  de  apoio  à  alfabetização  (jogos,
conteúdos); Mobilização da sociedade e da comunidade escolar; Monitoramento
e  acompanhamento  pelos  conselhos  de  educação  e  escolares;  Aplicação  de
avaliações diagnósticas (Provinha Brasil) pelas próprias redes, com retorno de
resultados,  no início e ao final  do 2º ano; Realização de avaliações externas
anuais  para  todos  os  alunos  concluintes  do  3º  ano;  Apoio  pedagógico
complementar por meio do Mais Educação; Incentivo para as escolas que mais
avançarem,  face  aos  objetivos  de  alfabetização;  Gestão  e  monitoramento  do
programa, em colaboração com estados e municípios. (PNAIC, MEC, 2013).

A escola, conforme já explicitamos, contava no seu quadro docente com a professora

Maria Anunciada Freire, Dona Anunciada, 52 anos, lecionava desde 1999 e conforme suas

contas  faziam  15  anos  que  exercia  a  profissão  docente.  Moradora  de  Poço  Branco,  era

divorciada, tinha dois filhos e um neto. A professora tinha formação de nível superior em

Pedagogia (licenciatura) e especialização em Psicopedagogia. Atualmente, a educadora era

estudante  do  curso  de  Mestrado  em  Educação  (profissionalizante)  oferecido  por  uma

faculdade particular, as aulas ocorriam uma vez no mês na sede municipal de Poço Branco.

De acordo com a professora, o custo do curso era alto, mas a mesma considerava que era
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muito importante para a sua formação docente, como também para reajuste do seu salário de

funcionária pública de acordo com o plano de cargos e carreiras municipal.  Questão esta

também apontada pela professora Nazaré como um dos motivos para a busca de continuidade

nos estudos. Dona Anunciada, assim como Dona Nazaré, estava participando do PNAIC que

ocorria de 15 a 15 dias. Ainda conforme ambas, trabalhar e estudar nos fins de semana era

uma tarefa  árdua,  somando-se a  isso o  trabalho solitário  e  as  condições  adversas  que  as

mesmas  encontravam  no  cotidiano  da  escola.  Entre  as  dificuldades  elencadas  pelas

professoras, estavam: a dificuldade de se elaborar um planejamento que estivesse relacionado

com as reais condições da escola, o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem, o

acúmulo  de  cargos  (as  professoras  eram  também  diretor,  secretário,  coordenador,  entre

outros), dificuldade de acesso ao material didático e as bibliotecas. 

Segundo  as  professoras,  havia  muitos  entraves  que  prejudicavam  o  processo  de

aprendizagem dos estudantes e também comprometiam a efetivação do plano de ação do PPP.

Neste mesmo documento, foram registrados fatores que eram considerados “pontos fortes”

para o favorecimento das ações pensadas para a escola. Entre os quais estavam evidenciados: 

Envolvimento  de  funcionários  tentando  solucionar  problemas  na  instituição
escolar, trabalho de equipe buscando melhorias para um bom funcionamento da
escola. A escola mantém uma boa comunicação com a comunidade em geral,
pois os mesmos estão sempre dispostos a ajudar nas atividades promovidas pela
escola. Parceria da saúde na escola, orientação com relação à saúde bucal. (PPP,
ACAUÃ, 2011)

A busca de superação dos desafios do cotidiano escolar impostos a prática docente era

algo  constante  nas  falas  de  ambas  as  professoras.  Nesse  sentido,  as  professoras  viam na

continuação de seus estudos e na qualificação docente uma maneira de melhoria do trabalho

pedagógico em sala  de aula  como a possibilidade de mudanças  internas como externas  à

escola. No decorrer da pesquisa na comunidade do quilombo de Acauã, mais precisamente na

escola, observei que as professoras se organizavam de forma a não centralizar a aprendizagem

em si,  buscavam promover as trocas  entre  os grupos de alunos no intuito de favorecer a

aprendizagem, considerando que a diversidade pode se torna um atributo da prática educativa.

Em  muitas  aulas,  também  ocorreram  tarefas  diversificadas  em  grupos,  uma  vez  que  a
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aprendizagem se dá por meio das relações sociais. O que se percebeu de fato nos esforços das

educadoras foi à maneira de entendimento acerca das possibilidades de ensinar e aprender em

diversos espaços do próprio contexto quilombola, ou seja, ambas sabiam da necessidade de

identificar,  reconhecer  e  compreender  que  nem sempre  era  possível  controlar  o  ritmo  da

aprendizagem dos sujeitos, pois este processo não ocorria apenas dentro do espaço escolar.   
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CAPÍTULO 3 – APRENDENDO COM A INFÂNCIA: COM A PALAVRA AS 

CRIANÇAS       

3. 1 – “PORQÊ NOS ÇAMOS NEGROS DE ACAUÃ”: CONHECENDO NOSSOS 

SUJEITOS

Em abril de 2013, quando passei a ter a convivência e a experimentar com os sujeitos

o espaço e  o cotidiano escolar,  como também a realizar  as  primeiras  observações  desses

moradores em outros espaços de saberes da comunidade quilombola de Acauã, observei que

esses  sujeitos  embora  fossem  a  grande  maioria,  não  eram  todos  de  cor  negra  como  o

imaginário social aponta quando se pensa em uma comunidade remanescente de quilombo.

Sem dúvida  nenhuma que não  são  poucas  as  pessoas  que  pensam que  nas  comunidades

quilombolas apenas morem pessoas negras. Ainda se percebe que a muito dessa visão de que

somente a cor revela a identidade do sujeito quilombola. Nesse sentido, se apresenta de suma

importância  ressaltar  que  nas  comunidades  quilombolas  a  “cor”  ou  as  características

fenotípicas  não  são  elementos  suficientes  para  a  identificação  dos  moradores  destas

comunidades,  posto  que  também nesses  contextos  sociais  podem-se  encontrar  pessoas  de

características físicas e cor de pele que vai do branco ao negro. 

Por  essa  razão  que  o  que  faz  com  que  esses  indivíduos  sejam  vistos  como

“quilombolas” 31 é a auto-atribuição32 , isto é, o reconhecimento por eles próprios de que eles

são quilombolas, acrescido também do reconhecimento dos outros em relação a eles. Portanto,

esses  aspectos  convergem  para  uma  direção,  a  da  questão  identitária,  que  se  configura

relacional, do reconhecimento do outro como diferente de mim. De modo que, é a consciência

31 Conforme o aparato jurídico o termo “quilombolas” se configura como: Conceito que não pode está vinculado
mais à legislação colonial escravocrata, tendo em vista que: a) historiografia reconhece a diversidade cultural e
de organização dos quilombos, que não se constituíam apenas de escravos fugitivos; b) a Associação Brasileira
de  Antropologia  (ABA)  estabeleceu,  com  base  em  estudos  empíricos,  um  marco  conceitual,  a  servir  de
fundamento para o tratamento jurídico; c) Também está constatada a diversidade de posses existentes, por parte
das comunidades negras, desde antes da Lei de Terras de 1850, de que são exemplos as denominadas “terras de
santo”, “terras de índios” e “terras de preto”.
32 A  legislação  reconhece  como  critério  para  determinação  de  comunidades  como  quilombolas  a
autoidentificação. Esse critério está reconhecido no artigo 2º do Decreto 4.887/2003. Estando presente também
na Convenção 169 da OIT que estabelece o critério da autoidentificação como fundamental para identificar os
sujeitos de sua aplicação.
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de  sua  identidade  quilombola  que  deve  ser  considerada  como  critério  fundamental  para

determinar as pessoas que vivem em comunidades quilombolas. É o sentimento de pertença a

uma comunidade quilombola que identifica o sujeito quilombola, ou seja, é quilombola quem

se sente quilombola. 

Havia nas classes, matutina e vespertina, também brancos, mestiços, entre outros. No

quilombo Acauã, as novas gerações eram o resultado da dinâmica da sua organização social

cuja ampliação do parentesco não se limitava somente as uniões e casamentos entre primos,

lógica muito comum na comunidade, mas era também uma constância os matrimônios com

pessoas de fora do quilombo e que os descendentes dessas uniões por afinidade passavam a

fazer parte (quando aceitos) da comunidade quilombola. 

Notadamente os sujeitos da nossa pesquisa que estudavam na escola eram galhos das

mesmas árvores genealógicas fundadoras do lugar, mas havia variações tanto em suas origens

dentro ou fora da comunidade quilombola quanto possivelmente em suas histórias de vida. De

um universo de 48 crianças que estudavam na escola municipal Maria Francisca Catarina da

Silva, selecionei para fins de melhor analise de dados um grupo limitado de sujeitos, optei

pelos que estudavam no 3º e 4º ano, dentre esses sujeitos fiz um subgrupo, no qual selecionei

um  grupo  de  crianças  que  eram  da  família  dos  Catarino  e  de  outras  famílias  que  se

configuravam como parte da história oral do lugar. 

Entretanto, também coloquei nesse subgrupo duas crianças que não era da comunidade

quilombola e que por determinadas histórias de vida passaram a morar no quilombo de Acauã.

O fato e a convivência dos dois com seus pares na escola me chamou atenção e por esse

motivo eles fizeram parte do grupo selecionado. O grupo se destacava não somente pelas

famílias as que pertenciam, como também pelas peculiaridades de suas histórias de vida e

pelo posicionamento crítico diante da questão identitária quilombola. Havia 7 (sete) sujeitos

que era de outras comunidades rurais, mas não quilombolas, somente um desses entrou para o

grupo  de  análise.  Dessa  forma, elaborei um  bloco  com  4  (quatro)  atividades  diferentes

conforme as séries existentes na escola. Observando que os nossos sujeitos gostavam muito

de desenhar, organizem questões em que eles, além de se expressarem por meio da escrita,

também fizessem desenhos. Essa estratégia, uso dos desenhos e da própria escrita dos nossos

sujeitos,  foi  de  suma  importância  para  entendemos  quem  eram  aqueles  sujeitos  e  como

construíam suas identidades. Assim, o bloco de atividades foi aplicado em dois dias distintos,



140

nos quais tive o apoio e a colaboração das professoras Dona Nazaré e Dona Anunciada.

Primeiro ponto observado foi a existência de crianças que eram fruto da dinâmica de

ampliação  do  parentesco  com  pessoas  de  fora  do  quilombo,  como  no  caso  dos  irmãos,

Ivanilson  Teixeira,  11  anos  e  Julia  Teixeira,  9  anos,  ambos  filhos  de  mãe  de  fora  da

comunidade com o padrasto quilombola.  Tanto Ivanilson quanto a irmã, vieram morar no

quilombo de Acauã com a mãe depois da união desta com o padrasto quilombola. Dessa união

entre a mãe dos irmãos e o padrasto, nasceu um novo fruto, o irmão mais novo. 

Na escola, Ivanilson era um garoto de expressão séria, apresentava comportamento

bastante instável, ora estava mais introspectivo, outras vezes mais agressivo tanto nas palavras

como nas atitudes em relação aos colegas e com a professora Anunciada. De acordo com a

mesma, a família havia relatado que ele também apresentava em casa comportamento “muito

difícil”. O pai morava em um bairro da área urbana do município de Poço Branco. Antes de

vim morar na comunidade quilombola, ele, seus irmãos e sua mãe moravam no mesmo bairro

onde  o  pai  ainda  morava.  Ivanilson  sabia  lê  e  escrever,  era  um  menino  branco,  olhos

castanhos claros, cabelo curto e liso, também em tom de castanho claro. Vinha sempre para as

aulas,  usando  bermuda,  camiseta  e  um chinelo.  Não  trazia  mochila  escolar,  carregava  o

caderno e lápis na mão.      

Como já dito, ele era irmão de Julia que era uma menina de comportamento tranquilo,

mas com modos e fala de um adulto, gostava de conversar com todos os colegas. Em uma das

poucas  conversas  que  tive  com  Julia,  digo  “poucas”  porque  ela  estava  sempre  mais

interessada em conversar com seus pares, além de que me olhava cautelosamente na maioria

das vezes. Na ocasião ela me relatou que cuidava do irmão mais novo e ajudava nos afazeres

domésticos para ajudar os pais. Convém destacar que, essa situação conforme observei nas

conversas e na dinâmica do quilombo também se repetia no cotidiano de outras crianças da

comunidade. Sendo assim, busquei mais informações sobre o caso, porém, ela disse que ia

brincar  com uma amiga e  com um “tchau” encerrou a conversa.  Julia  eram uma menina

branca, tinha 9 anos, estava alfabetizada, tinha cabelo de tamanho médio e de cor castanho

escuro assim como os olhos, também fazia o 4º ano como seu irmão Ivanilson, que por sinal,

já havia sido retido nesta mesma série. 

Vale lembrar que no Brasil, de fato, é comum à ocorrência de trabalho infantil dentro

de  casa.  Muitas  crianças  acabam tendo que realizar  uma carga  muito  grande de  afazeres
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domésticos, o que pode se configurar, também, como infração penal. Contudo, caso a criança

ou adolescente somente ajude os pais a organizar a própria casa, como tarefa educativa, não se

configura como trabalho infantil e, portanto, não é crime.

Torna-se importante evidenciar que o trabalho infantil, não é um problema que ocorre

apenas  no Brasil,  mas em vários  países  do mundo,  configurando-se como grande mazela

social  que  pode  trazer  graves  consequências  como  baixo  rendimento  escolar,  repetência,

abandono dos estudos, falta de interesse de boa parte das crianças, entre outros agravantes

acarretados pela forma indireta ou direta de trabalho infantil33. Segundo o IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística), os dados do Censo de 2010 apontam que o trabalho

infantil diminuiu 13,44% no país entre 2000 e 2010. Ainda conforme o instituto, os dados

gerais revelam que houve uma diminuição no trabalho infantil na faixa etária entre 10 e 17

anos. No ano de 2010, havia 3,4 milhões de crianças e adolescentes nessa idade ocupados, o

que representava 3,9% das 86,4 milhões de pessoas ocupadas com 10 anos ou mais de idade.

Em 2000, eram 3,94 milhões. Na área rural, proporcionalmente, está concentrada o maior uso

de mão de obra infantil.

No entanto, mesmo com a queda do número de crianças e adolescentes no trabalho

infantil, os milhões de sujeitos que se encontram nessa condição fazem parte de um problema

social  extremamente  alarmante.  Principalmente,  quando esse  mesmo instituto  de pesquisa

indicou também por  meio  do Censo de 2010 que  a  maior  parte  do trabalho infantil  está

concentrada no Nordeste e atinge,  sobretudo, as crianças negras.  Porém, não é necessário

irmos  muito  distante  para  nos  deparamos  com  essa  situação,  pois,  há  muitas  crianças

trabalhando nas cidades, vendendo doces em ônibus ou em semáforos, realizando pesadas e

exaustivas atividades domésticas em troca de moradia, comida e até mesmo de drogas. 

  

33 Trabalho infantil é toda forma de esforço físico e mental desempenhado  por crianças e adolescentes que não
possuem idade mínima legal permitida para o trabalho conforme legislação de cada país. Grande parte dos países
possui leis trabalhistas que condenam o trabalho infantil. Essa prática é ilegal e reconhecida como crime.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com relação ao trabalho infantil  é

bastante claro em seu artigo 60 na Lei nº 8.069/1999 (Constituição Federal) quando preconiza

que “É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de

aprendiz, a partir de quatorze anos”. Para além, a proteção às crianças e aos adolescentes está

expressa de forma clara e precisa no artigo 227 da Constituição Federal Brasileira ao afirmar

que

É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao laser, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda  forma de  negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e
opressão. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Artigo 227, 1988)

Dessa  maneira,  o  conteúdo  desse  artigo  originou-se  nos  54  artigos  da  Convenção

Internacional dos Direitos da Criança, dentre os quais se torna a síntese, e deu origem, por sua

vez, aos 276 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que é a Lei nº 8.069/90 a

qual regulamenta o dispositivo constitucional por meio de seu artigo 4º que diz

Figura 45 - Ivanilson Teixeira, 11 anos: sentado à frente,
vestindo  camiseta  branca  com  listras  vermelhas  e  azuis,
bermuda de tecido xadrez. Atrás dele encontra-se Rademax, 10
anos. Em pé, João Roberto, 10 anos, de camiseta regata verde
claro.    Foto: Rosinete Paulino, 2013.



143

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e
comunitária. (ECA, Artigo 60,  , 1990)

 Durante as aulas, na maioria das vezes, Ivanilson sentava próximo ao colega de classe

Rademax, 10 anos, era um menino negro, cabelo castanho escuro, liso e com franja, era uma

criança alegre e inteligente, adepto das “brincadeiras e conversas paralelas” no decorrer das

aulas, neto de “Seu” Juvino Catarino e de Dona Zuleide, irmã da professora Nazaré. Rademax

se encontrava em processo de alfabetização, lia e escrevia com certa dificuldade. Ele sempre

fugia das minhas perguntas, meio tímido sorria balançando a cabeça ou ficava calado, sem me

olhar nos olhos. Rademax, além de ser confidente nas conversas com Ivanilson, também era o

companheiro do jogo de xadrez, pois ambos eram apreciadores dos jogos e, principalmente,

do jogo de tabuleiro que jogavam no dia da recreação que ocorria semanalmente em dia de

sexta-feira. 

Conforme se pode observar (FIGURA 46) o jogo de xadrez34 que havia na sala de aula

estava incompleto, pois somente contava com 7 peças pretas e 7 brancas, quando deveria ter

32 peças no total, 16 peças para cada jogador. Além disso, o tabuleiro também estava rasgado

nas  extremidades.  Porém,  mesmo  faltando  peças,  os  garotos  usavam a  criatividade  e  se

concentravam no jogo como se todas as peças estivessem ali materializadas frente a frente aos

seus olhos e era assim que se divertiam nas partidas de xadrez. 

Alex Sandro Catarino era da turma do 4º ano, tinha 9 anos e estava alfabetizado, era

um menino negro,  cabelo castanho escuro,  curto e crespo, olhos também na cor castanho

escuro. Era neto de “Seu” Maurino e de “Seu Eloi”. Gostava de desenhar e conversava mais

com os colegas de maior afinidade e visivelmente estranhava a minha presença entre seus

pares, principalmente quando me via tirando fotos ou gravando as aulas.

34 O  xadrez  é  um jogo  de  tabuleiro,  de  caráter  competitivo,  sendo  também considerado  como  esporte.  É
disputado entre dois jogadores,  utilizando-se de um tabuleiro e 32 peças,  sendo 16 peças pretas e 16 peças
brancas. As peças são representadas por peões, torres, cavalos, bispos, um rei e uma rainha. Cada jogador é
representado  por  peças  de  cores  opostas,  geralmente  são  utilizadas  pretas  e  brancas.  O objetivo  do  jogo é
conquistar o “rei” de seu adversário.
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Havia sete crianças que não moravam na comunidade quilombola de Acauã, conforme

já  explicitei  no  decorrer  desse  trabalho,  esses  sujeitos  estudavam  na  escola  devido  a

proximidade dessa instituição com os distritos onde moravam. Dentre esses sujeitos, optei por

analisar as respostas e desenhos de um que se destacava. Era uma menina chamada Lorena de

Melo. Tinha 8 anos, alfabetizada, era da turma do 3º ano, morava na comunidade rural de

Lagoa do Carpina, utilizava como meio de transporte, para chegar as aulas, o ônibus escolar

que pegava os estudantes dos distintos distantes para as escolas municipais. Ela era morena,

cabelo castanho escuro longo e liso, usava óculos de grau. Era uma criança calma, esperta,

falava pouco, gostava de lê os livros paradidáticos que ficavam disponíveis na caixa próximo

a porta. Nas duas atividades contemplando perguntas e desenhos que foram realizadas nos

dias 03 e 08 de maio com os sujeitos do 3º e 4º anos que estavam presentes nesses dias (a

análise das respostas e dos desenhos foi feita somente com um grupo reduzido de sujeitos).

Nestas atividades Lorenas expressou sua opinião e explicou (ver anexo):

Pergunta: Você sabe por que a nossa comunidade tem o nome de Acauã?

Resposta: Porque moram quilombolas.

Pergunta e desenho: Você conhece Seu Raimundo? Seu Eloi? Tia Zefa?

Resposta: Desenhou tia Zefa e Seu Raimundo no alpendre do quintal de tia Zefa e escreveu

“Orgulho trabalhador”.

Figura 46 - Jogo de Xadrez: Rademax e Ivanilson. Foto: 
Rosinete Paulino, 2013.



145

Pergunta: O que é ser quilombola? Você se considera, uma criança quilombola? Por quê?

Resposta: Ê ser negro, não porque não sou da comunidade.

Lorena evidenciou nas suas respostas a concepção que permeia o imaginário social de

que ser quilombola “ê ser negro”, isto é, tomando como referência somente o critério da cor

da pele  para definição do sujeito  quilombola.  Todavia,  ela  acrescentou a  ideia  de que na

comunidade quilombola havia o “orgulho trabalhador”, para além trouxe em suas palavras um

importante elemento identitário que era o sentimento de pertencimento a sua comunidade que

ia além do critério da cor da pele – Lagoa do Carpina – ao responder que não era uma criança

quilombola porque não era daquela comunidade. 

Rosalba Rodrigues  da Silva,  tinha 9 anos e  era  do 4º ano,  alfabetizada,   era  uma

menina negra, cabelos loiros e crespos, olhos castanho escuro. Era muito simpática e conversa

muito com os colegas, sentava às vezes perto de onde eu estava na sala, quando não havia

mais cadeira disponível na frente do quadro. Pois, gostava mesmo era de sentar nas primeiras

cadeiras próximas a professora Anunciada. Era bastante prestativa para com a professora e em

boa parte das aulas se oferecia para ser ajudante do dia. Também gostava de fazer desenhos,

fazia com bastante capricho e atenção. 

André Murilo Santana da Silva, era um menino negro de 9 anos de idade, fazia o 3º

ano, alfabetizado, tinha cabelo crespo castanho escuro e olhos dessa mesma cor. Era bastante

alegre e conversa muito com seus pares. Mas, quando a professora iniciava as tarefas no

quando, ele passava a se concentrar nos deveres. Murilo, como era chamado entre seus pares,

realizou a atividade que apliquei com capricho e riqueza de detalhes. Conforme esse sujeito, a

comunidade tinha o nome de Acauã “porq teni um porsão d negru” (Porque tem uma porção

de negros). Com relação aos moradores mais antigos da comunidade quilombola, ele ilustrou

no seu desenho Tia Zefa com um carrinho de mão e escreveu “ela ta caregano pau” (ela ta

carregando  pau),  o  cacique  João  Catarino  (já  falecido)  não  foi  citado  na  atividade

encaminhada,  mas Murilo  lembrou e ainda acrescentou escrevendo “ele  tacavano” (ele  ta

cavando). Também ilustrou “Seu” Eloi Catarino andando com um cajado (“Seu” Eloi andava

com a ajuda de um cajado e passava quase todos os dias de frente a escola para cuidar de sua

plantação), registrando ao lado“ele tapaçino” (ele ta passeando).
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Geovana da Silva Catarina tinha 10 anos, era alfabetizada e estava no 4º ano, era uma

menina negra, olhos castanhos escuros, cabelo liso e da mesma cor dos olhos. Ela era órfã,

não tinha irmãos e desde a morte dos pais, vivia sobre os cuidados e a guarda dos avôs. Era

uma menina  agitada,  extrovertida  e  inteligente,  além de  gostar  muito  de  fazer  amizades,

conversava muito com seus pares e comigo. Participava muito das aulas, dando uma opinião

ou mesmo fazendo alguma brincadeira.  Sentava  na  maior  parte  das  vezes  perto  de mim,

tecendo um rol de perguntas sobre como era Natal, o que fazia, onde eu morava, entre outras.

As perguntas eram intermináveis. Também me convidou para conhecer sua casa que havia

sido pintada recentemente de cor rosa. Vivia curiosa para saber, o que segundo ela “tanto eu

escrevia”. 

Certo dia, durante uma aula, ao retornar do banheiro, encontrei ela tentando lê o meu

diário de campo que eu havia deixado na mesa. Quando me viu retornar, não se intimidou,

apenas deu um sorriso maroto dizendo “não dá pra entender sua letra é um monte de coisas”,

em seguida retornou para sua cadeira. A professora Anunciada nesse dia a chamou atenção por

essa ação. Na maioria das vezes, era circulava pela sala de aula inteira, conversando com um

ou com outro colega. Não costumava faltar um dia de aula, só quando estava muito doente.

Enquanto estive na comunidade quilombola de Acauã, esse dia não existiu. Geovana trazia

em, algumas aulas, guloseimas e doces que fazia questão de distribuir com a turma inteira

Desenho 1 - André Murilo, 9 anos.
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promovendo uma verdadeira euforia e festa. Na atividade que apliquei sobre a comunidade

quilombola, ela escreveu “eu garto de aqúa” (eu gosto de Acauã), na sua ilustração sobre os

moradores  mais  antigos  do  quilombo,  ela  desenhou  Tia  Zefa,  “Seu”  Eloi  Catarino  e

acrescentou ao desenho outros moradores que eu não havia me referido tais como “Mario”

(Maurino Catarino). 

Mirella Catarina da Silva tinha 9 anos, alfabetizada, fazia o 4º ano, era uma menina

negra, cabelo longo e liso castanho escuro, ia sempre com o cabelo amarrado em um penteado

“rabo de cavalo”, tinha olhos também castanhos escuros. Ela calada, mas sorridente. Conversa

em tom baixo com seus pares quando não tinha tarefa.  Durante os deveres,  procurava se

concentrar e ficar atenta às aulas. Na atividade aplicada, ela disse “Eu gosto de Acauã porque

acauã e uma comunidade boa porque e bonita”. Na sua ilustração sobre o conhecimento dos

moradores que eram mais antigos na comunidade, ela além de desenhar evidenciou o grau de

parentesco  com esses  moradores,  escrevendo:  “vô  Marino”  (avô  Maurino  Catarino),  “tia

Nair”, “Tia Zefa”, “Eloi” e “Raimundo”. 

Renan Luis Catarino da Silva tinha 10 anos, alfabetizado, fazia também o 4º ano, era

um  menino  branco,  de  cabelo  curto  crespo  castanho  escuro.  Era  adepto  das  “conversas

paralelas”  durante  as  aulas,  mas  quando  ela  repreendido  pela  professora,  voltava  a  se

concentrar nas tarefas. Costumava sentar mais na frente. Não falava muito comigo, quando eu

Desenho 2 - Geovana, 10 anos.



148

indagava sobre algo, ele respondia de forma rápida e meio tímido saia de perto. Na atividade

aplicada, ele escreveu que a comunidade quilombola tem esse nome “porce eo nome” (porque

é o nome). Nos desenhos, ele ressaltou o parentesco, ilustrando e escrevendo: “vo eloia” (vô

Eloi  –   com um pedaço de  pau que  servia  de cajado para  ele  andar),  “ti  Mauninu” (tio

Maurino), “tia Anai” (tia Anair), “Tia Zefa” (sentada debaixo do alpendre do seu quintal),

“João” (João Catarino) e por fim, desenhou “ta nasare” (tia Nazaré). 

Cleiton Catarino da Silva tinha 8 anos, fazia o 3º ano, alfabetizado, era um menino

negro, cabelo curto crespo castanho escuro, olhos também castanhos escuros. Era um garoto

alegre, gostava de brincar e de conversar com seus pares. Na atividade aplicada, ele respondeu

que a comunidade tinha o nome de Acauã “por que os negros xamarão”. No seu desenho,

também evidenciou o parentesco ao escrever: “tiu elolha” (tio Eloi), “tia zefa” (Tia Zefa), “vo

marino” (vô Maurino) e “tianaìr” (tia Anair).

Tatyane Gomes da Silva tinha 10 anos de idade, fazia o 4º ano, era uma menina negra,

cabelo  longo e  liso  castanho  escuro,  olhos  da  mesma dos  cabelos.  Era  muito  sorridente,

gostava das “conversas paralelas”. Mas, também era uma criança que não deixava de realizar

as tarefas encaminhadas pela professora. Na maioria das vezes, ela sentava no lado oposto ao

lugar onde eu costumava sentar. Tatyane nas atividades que apliquei afirmou que “eu goslo de

aquiõ” (eu gosto de Acauã), mas não evidenciou nenhum parentesco com os moradores mais

Desenho 3 - Renan, 10 anos.
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antigos, nomeou outros parentes quando desenhou: “Tia Zefa”, “Zeca”, “Paisaõ” (pai João) e

“ozefa” (Josefa).

João Roberto Silva do Nascimento tinha 10 anos, fazia o 4º ano e estava alfabetizado,

era  um menino  negro,  cabelo  castanho  escuro,  curto  e  liso.  Tinha  olhos  também de  cor

castanho escuro. João Roberto era uma criança muito comunicativa, inteligente e participativa

nas aulas. Tinha sempre uma explicação ou uma opinião para tudo que se indagava e até

mesmo quando não se indagava, ele fazia questão de tecer algum comentário, uma crítica.

Mas,  quando  não tinha  resposta,  ele  afirmava  não  saber.  Gostava  muito  de  desenhar,  de

conversar e tinha muitas amizades na sala. Porém, quando era o momento dos deveres, ele se

concentrava e fazia todas as tarefas. 

Não costumava sentar perto de mim, porém mesmo assim vinha conversava comigo.

Foi em uma dessas conversas que ele falou que tinha 10 irmãos e o pai trabalhava como

“mototaxista” em Poço Branco. Em uma das aulas na qual realizei a gravação da aplicação de

uma das atividades, ele participou ativamente expressando com clareza e desenvoltura o seu

pensamento. Quando indaguei na ocasião o que era ser quilombola, ele falou “é ser negro, ser

bonito”, “ser trabalhador”. Nesse mesmo dia, eu também perguntei para a turma como um

todo quem era quilombola, ele e a maioria das outras crianças levantaram afirmativamente a

mão e em coro gritaram “eu!”. Ivanilson estava presente na aula nesse dia e, também levantou

a  mão  afirmando  ser  quilombola.  Mas  João  Roberto  não  aceitou  a  autoidentificação  de

Ivanilson e disse alto: “ele não é não. Não é negro. Ele não é daqui!”.

Portanto,  para  João  Roberto,  não  bastava  Ivanilson  morar  na  comunidade  e  seu

padrasto ser  quilombola,  para ser  aceito  ele  precisaria  ser  negro e  ter  parentesco  com as

principais  famílias  que  deram  origem  ao  lugar.  Convém  lembrar,  que  o  sentimento  de

pertencimento a uma identidade social é reforçada com o compartilhamento, a solidariedade e

a  convivência  duradoura,  aspectos  que vão determinar  o parentesco  por  afinidade  que  se

estende aos “de fora” do grupo, que poderão ser aceitos, ou não, como membros do grupo ou

comunidade. Em outro dia, no qual apliquei a segunda atividade, perguntei oralmente se eu

que era uma pessoa “de fora” poderia ficar morando na comunidade quilombola e me tornar

uma quilombola. Algumas crianças não se manifestaram, outras expressão de imediato seu

pensamento, como por exemplo, Geovana que falou “Você casa aqui!”. João Roberto, por sua

vez, fez outra argumentação dizendo: “Você pode vim morar aqui, nós aceita porque você se
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parece  com a  gente  daqui,  da  mesma cor...”.  Ivanilson  também estava  nesse  dia,  porém,

preferiu não falar nada. 

João Roberto Silva do Nascimento não tinha na escrita do seu nome o sobrenome

“Catarino”. Mas, era da família dos Catarino. João Roberto era bisneto do respeitado João

Catarino já falecido. Na atividade em que eu apliquei sobre o porquê da comunidade ter o

nome Acauã, ele escreveu “porqê nos çanos negros de acauã” (porque nos somos negros de

Acauã). Na mesma atividade quando perguntando se conhecia os moradores mais antigos da

comunidade quilombola, ele evidenciou o parentesco com a família dos Catarino, destacado

não somente por desenhos, mas também por meio da escrita o grau de parentesco que havia

entre  ele  e  aquelas  pessoas.  Ilustrou  como  contexto  do  seu  desenho  a  cidade,  assim  se

referindo “eles tau na cidade” (eles tão na cidade). O desenho continha os seus parentes que

eram pessoas  importantes  e  referência  para  a  comunidade.  Dessa  forma,  ele  desenhou  e

escreveu: “tia Nair”, “neu avô maerino” (meu avô Maurino), “neu bizavor João” (meu bisavô

João), “tia Senfa” (Tia Zefa), “vó maria” (vó Maria) e “ti elonho” (tio Eloi).  

Todos esses sujeitos e outros que não citei nesse texto por razão já explicada nesse

capítulo, que conviveram comigo durante a minha pesquisa de campo, foram os principais

atores  da  composição  desse  mosaico  social.  Cada  sujeito  com  seu  jeito  de  ser,  suas

peculiaridades,  sensações,  sentimentos,  emoções,  subjetividades  que procurei  compreender

Desenho 4 - João Roberto, 10 anos.
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para poder explicar em caracteres quem eram cada um deles. Nada mais difícil, então eu a

cada  dia  buscava  estratégias  de  aproximação  e  de  observação  para  coletar  mais  dados.

Todavia,  a  dinâmica  desses  sujeitos  era  outra,  tudo  acontecia  muito  rápido  e  em muitos

lugares ao mesmo tempo.

 O dia da recreação era nas sextas-feiras, era um dia tido como especial e aguardado

por  todos  esses  sujeitos  com  grande  expectativa.  Não  somente  pelos  sujeitos  da  minha

pesquisa, mas por mim também. Digo isto porque era o dia em que eles estavam em um

estado  mais  espontâneo  e  natural  diferente  das  regras  convencionais  estabelecidas  no

cotidiano escolar, tais como, “não levantar da cadeira”, “não conversar com o colega”, “não

brincar na aula”, entre outras. Esse era o dia em que eu, enquanto pesquisadora podia fazer

mais  observações sem com que eles  se  incomodassem ou ficassem tímidos com a minha

presença. Na sexta-feira, tanto no horário da manhã como à tarde, as crianças ficavam mais

livres, não faziam tarefas escritas nos cadernos ou nos livros, a palavra de “ordem” nesse dia

era o brincar a vontade. Todavia, não havia muitas opções de jogos lúdicos e brinquedos,

implicando dizer que não havia jogos para todos. Por isso, no dia da recreação, as brigas e

choros  entre  os  estudantes  eram  constantes.  Cada  professora  em  seu  horário  procurava

apaziguar as brigas e interceder com justiça e diplomacia em todos os grupos. Porém, na

maioria das vezes, sem sucesso, pois, as queixas e discussões não cessavam. Observei que não

era somente no dia da recreação, mas a convivência no dia-a-dia com esses sujeitos exigia

também muito esforço físico e  paciência  tanto das  professoras  como de mim. No dia  da

recreação  eu  ficava  o  tempo  todo  circulando  e  observando  os  diversos  grupos  que  se

distribuíam dentro e fora da escola. Ao fim de cada aula, principalmente, na recreação eu

estava completamente esgotada física e mentalmente. Mas, eu não era a única, observava com

atenção as professoras que apresentavam desgaste na voz e uma expressão de cansaço. 

A sexta-feira,  assim,  era  dia  em que,  os  sujeitos  recriavam seu  próprio  cotidiano

escolar, desenhavam utilizando as folhas dos próprios cadernos, uns brincavam de escolinha,

outros  preferiam  pegar  livros  para  lê  ou  ilustrar  a  história  contada,  também  ficavam

longamente conversando com seus pares ou inventando uma brincadeira imaginária na própria

cadeira  da  sala  de  aula.  Havia  aqueles  sujeitos  que  brincavam  de  “tica-tica”35,  corriam

35 Tica-tica ou tica-trepa é uma brincadeira onde um dos participantes é escolhido para ser o tica (pegador). As
outras crianças devem correr do tica e não podem ser pegas quando estão no alto ou em uma calçada, árvore ou
cadeira, por exemplo. Se uma das crianças for “ticada” (pega pelo tica) enquanto estiver no chão, ela vira o novo
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destemidos por entre os quintais próximos ao prédio da escola e principalmente, pelo quintal

de Tia Zefa, localizado ao lado da escola. No decorrer da minha convivência com as crianças

e com os moradores adultos do quilombo, fui observando que os quintais não eram espaços

isolados,  mas  espaços  repletos  de  subjetividades.  Eram  lugares  que  representavam

importantes espaços na organização social da comunidade quilombola de Acauã. O quintal

para os moradores dessa comunidade era mais que um lugar onde coexistiam árvores, plantas

medicinais ou alimentos para ser comercializados na feira livre de Poço Branco, para além

também da agricultura familiar; o quintal era lugar, tempo e espaço de saberes. O quintal

compreendia  um  lugar  de  troca  de  experiências,  de  segurança  e  intimidade,  onde  tudo

acontecia e tudo se sabia. Era lugar de vida, de brincadeira, espaço familiar não somente pelos

sujeitos da nossa pesquisa, mas também por todos os adultos.  

Diante disso,  podemos dizer  que a  proximidade familiar,  a  dinâmica e  as  práticas

cotidianas produzidas e reproduzidas nos quintais eram também elementos constitutivos das

identidades dos sujeitos crianças que encontravam nesses lugares a garantia e a segurança

necessária para desbravarem todos os quintais da comunidade quilombola, bem como o de

realizar individualmente o percurso de ida e volta da escola e outros espaços dentro e nas

proximidades do quilombo. Essa ação indivíduo do sujeito ao ir e vim da escola, a meu ver,

também  era  respaldada  em  uma  ação  coletiva.  Pois,  todos  moravam  próximos,  uns

tica.

Figura 47: Dia da recreação: brincadeira de "tica-tica". 
Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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observavam  os  outros.  Eram  nos  quintais  que  os  quilombolas,  mesmo  sem  tirar  todo  o

sustento desse lugar, praticavam a maior parte de seu cotidiano, criando e recriando relações

de intimidade e cumplicidade.  

   

Aqueles sujeitos que não corriam pelos quintais próximos à escola optavam por se

divertirem com os jogos lúdicos (quebra-cabeça, caça-palavras, jogo de letras, entre outros),

que por sinal eram pouquíssimos, que na sua maioria faltavam peças ou estavam desgastados

pelo tempo e também uso contínuo. No entanto, a convivência com esses sujeitos me permite

dizer,  sem sobra de dúvida,  que mesmo a escola  somente dispondo de  limitados jogos e

nenhum brinquedo, a sexta-feira se configurava, de fato, o dia em que viam mais crianças

para as aulas, não por coincidência, era unânime a opinião de que esse era considerado o

melhor dia da semana.

Figura  48  -  A  rua  da  escola:  algumas  crianças  brincando.
Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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3.2 – “SIM PORGUE EU SONBONITO”: IDENTIDADE QUILOMBOLA E 

AUTOESTIMA

A  constituição  identitária  dos  sujeitos  crianças  que  vivem  em  comunidades

remanescentes  de  quilombo  pautada  no  reconhecimento  da  descendência  quilombola  é

primordial para que se resguardem a cultura, os costumes e a tradição entre as gerações dos

povos quilombolas. Convém ressaltar  que ao contrário do que muitos pensam a noção de

identidade não é algo recente,  mas antigo.  Embora seu nascimento não seja originário do

campo antropológico, é a partir da noção de identidade na Antropologia, que tem por objeto o

ser humano e suas relações sociais e culturais, vinculada aos estudos no campo da etnicidade

desenvolvidos por Fredrik Barth (2011, p. 425) e aos trabalhos de Poutignat e Streiff-Fernart

que afirmam que as identidades podem ser modificadas com a situação em que o sujeito se

encontra. Esses estudos vão se configurar motivadores para outros antropólogos a começarem

a desenvolver trabalhos relacionados com a construção e afirmação das identidades. Dessa

maneira, Poutignat e Streiff-Fernart sobre as identidades afirmam que

De acordo com as situações nas quais ele se localiza e as pessoas com quem
interage, um indivíduo poderá assumir uma ou outra das identidades que lhes
são disponíveis, pois o contexto particular no qual ele se encontra determina as
identidades e  as  fidelidades  apropriadas  num dado momento.  (POUTIGNAT;
STREIFF-FERNART. 1998, p. 166)

Na  comunidade  remanescente  de  quilombo  de  Acauã  havia  muitas  referências

positivas que eram apresentadas para as crianças cujas aprendizagens se davam em diversos

espaços,  tempos  e  lugares  fazendo  com  que  esses  sujeitos  alimentassem  uma  memória

construtiva da sua comunidade quilombola e na afirmação de sua identidade étnica. Conforme

constatei no primeiro bloco de atividades realizadas com as crianças, não observei negação da

descendência  africana,  o  que  se  configurava  como  um  forte  e  positivo  elemento  na

constituição identitária de pertencimento a comunidade quilombola de Acauã. 

Tendo em vista essas constatações,  é relevante destacar que a constituição de uma



155

identidade quilombola, como refere Schmit, Turatti e Carvalho (2002), nunca foi e nem é um

processo fixo, engessado. Para os autores, o processo de constituição de uma identidade está

constantemente acontecendo. Tomando por base essa compreensão, a constituição identitária

das crianças da comunidade quilombola se dava por meio das interações sociais e culturais

vivenciadas na própria família, na casa dos vizinhos, na escola, na igreja em construção, na

AMQA,  no  prédio  da  extinta  Rádio  Melancia,  na  Casa  de  Farinha,  nos  quintais,  nas

brincadeiras, nas plantações que eram espaços e lugares que perpassavam por esse processo

identitário. 

De  acordo  com  os  autores  Berger  &  Luckmann,  1971,  citados  por  Oliveira,

“identidade é um fenômeno que emerge da dialética entre indivíduo e sociedade”, logo, “uma

vez cristalizada é mantida, modificada ou, mesmo, remodelada pelas relações sociais” (1976,

p. 43-44). Portanto, o contexto social que o sujeito vive influência fortemente na construção e

preservação de sua identidade. Desse modo, as identidades dos sujeitos ou dos grupos são

moldadas/remodeladas, conformadas ou modificadas em distintos espaços, que sejam no meio

familiar, na comunidade onde vivem, nos lugares que frequentam, na escola onde estudam e

em todos os lugares onde acontece as interações entre as pessoas.

A identidade quilombola começa a ser construída a partir de uma recontextualização

do passado quilombola, em que a historicidade desse passado é acionada pelos sujeitos, não

significando com isso se deter somente a um passado histórico ou ao momento presente. Mas,

implicando  realizar  também  a  devida  conexão  entre  os  tempos  históricos,  as  dimensões

culturais, as tradições, as festas, as lutas sociais do movimento quilombola e do Movimento

Negro e a inserção no mundo do trabalho. Nesse sentido, os fatos como o reconhecimento do

direito a terra as comunidades remanescentes de quilombos, a garantia dos direitos culturais e

da proteção das manifestações populares (BRASIL, 1988), fazem com que os sujeitos das

comunidades  quilombolas  cheguem  a  um  processo  de  constituição  e  afirmação  de  uma

identidade quilombola.

O destaque dado à questão étnica nessa pesquisa é fundamental, pois, nossos sujeitos

fazem parte de um grupo que se autoidentifica como remanescente de quilombo e vivem em

uma comunidade quilombola. A identidade étnica abrange a noção de grupo, de coletividade.

Para Oliveira (1976), se queremos entender com maior propriedade a noção de identidade

étnica, isto requer apreendê-la por meio da “identidade contrastiva”, que
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[...]  parece  se  constituir  na  essência  da  identidade  étnica  [...].  Implica  a
afirmação do nós diante dos  outros. Quando uma pessoa ou grupo se afirmam
como tais, o fazem como meio de diferenciação em relação a alguma pessoa ou
grupo com que se defrontam. É uma identidade que surge por oposição. Ela não
se afirma isoladamente. No caso da identidade étnica ela se afirma “negando” a
outra identidade, “etnocentricamente” por ela visualizada. (OLIVEIRA. 1976, p.
5-6)

A reflexão antropológica desse autor,  assim,  evidencia  que as  identidades  não são

construídas de forma isolada do grupo ou do sujeito, porém é nas interações destes com outros

grupos ou sujeitos que as identidades são moldadas, estabelecidas ou construídas. Em vista

desses  aspectos  evidenciados  pelo  autor,  tem-se  mais  claramente  o  entendimento  de  que

quando sofrem discriminação e  preconceitos,  as crianças podem construir  uma identidade

negativa de si própria e do grupo ao qual pertence.  

Neste  sentido,  a  identidade  que  as  crianças  têm  de  si  próprios,  isto  é,  a  sua

autoimagem e autoestima depende em parte da natureza das relações que são estabelecidas

entre  os  seus  pares  no  convívio  diário,  quer  seja  no  espaço  familiar  como  na  escola,

comunidade e sociedade como um todo. Convém frisar também que “segundo a Psicologia

Social, a autoestima, ou seja, o grau em que alguém gosta de si depende das origens sociais do

indivíduo, daí a importância dessas origens na construção da identidade pessoal” (SILVA,

2004, p. 61). Assim, caso as crianças em determinados contextos sociais ou grupos sofram

atos de discriminação e preconceitos, tais situações podem vim a resultar na diminuição da

autoestima e provocar a inibição do pleno desenvolvimento cognitivo desses sujeitos.

Segundo Romão (2001), que nos ajuda a pensar essa questão,  ninguém nasce com

baixa  autoestima,  já  que  esta  compreende  uma  construção  cotidiana  na  relação  que

estabelecemos com os outros. De modo que,  a autoestima tanto negativa como positiva é

apreendida e resultado das relações sociais e históricas. Encontra-se intrinsecamente ligada

com  a  história  de  vida  de  cada  sujeito,  tanto  no  campo  individualidade,  como  no  da

coletividade. 

Portanto,  é  importante  que seja  feita  a  contextualização da  questão da autoestima,

buscando a sua historicidade. Dessa forma, estaremos rompendo com a construção do estigma
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de que a crianças negras já nascem com baixa autoestima, como se essa fosse inerente à sua

personalidade psíquica. 

Feitas as devidas considerações, faremos agora um apanhado de uma das 4 (quatro)

atividades contempladas no bloco de perguntas e desenhos, onde nossos sujeitos, escrevem

sobre si mesmos. Questões que servem para nos falar de suas ideias, entendimentos, visões da

comunidade, suas autoestimas, suas identidades:

1.  A  escola  que  você  estuda  está  localizada  na  Comunidade  Quilombola  de  

Acauã. Faça um desenho da comunidade! Capriche!

2.  Quando  você  não  está  na  escola,  você  faz  o  quê?  Quais  são  as  brincadeiras  

favoritas? Onde você brinca?

3. O que é ser quilombola? Você se considera, uma criança quilombola? Por quê?

  
Nos desenhos da primeira questão, tantos os meninos como as meninas foram muito

detalhista ao desenharem a comunidade quilombola. Um dos sujeitos que era “de fora” da

comunidade quilombola de Acauã, fez o desenho da sua própria comunidade rural (Lagoa do

Carpina) na qual morava. Além dos desenhos, a maioria dos sujeitos (por iniciativa própria de

cada um deles) também escreveram os nomes das pessoas e parentes dos espaços, lugares e

atividades que realizavam cotidianamente.

Desenharam suas casas, as casas dos vizinhos, a escola, pessoas, brincadeiras, a Casa

de Farinha, as ruas, plantas, animais (bois, cavalos), meios de transportes usados (bicicleta,

motos,  carroças,  ônibus  escolar,  carros),  as  “casêlas”,  entre  outras  representações.  As

informações  contidas  nos  desenhos confirmam as  observações  feitas  por  mim acerca  dos

lugares e espaços da comunidade. Ao desenharem a sua comunidade quilombola, nenhum

sujeito fez a representação da AMQA (Associação dos Moradores do Quilombo de Acauã).

No entanto,  no  dia  da  Imissão  de  Posse  da  comunidade  havia  a  presença  maciça  desses

sujeitos. Tal aspecto se configurava primordial para se compreende a dinâmica do processo de

constituição  identitária  dos  nossos  sujeitos.  Conforme  se  observou,  os  sujeitos  que  se
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declararam negros  e  os  que  se  disseram serem quilombolas  são  filhos  de  pais,  netos  ou

bisnetos de lideranças da comunidade ou parentes de pessoas que participavam das reuniões e

demais atividades da AMQA. De modo que, muitos desses sujeitos participam acompanhando

os  seus  pais,  avôs,  tios  nessas  reuniões.  Dessa  forma,  tal  aspecto  mostra  a  essencial

importância  dessa  associação  para  a  construção  da  identidade  quilombola  das  crianças

moradoras da comunidade. 

Mostraremos três figuras em que nossos sujeitos apareceram na solenidade de Imissão

de Posse da comunidade de Acauã. Na FIGURA 50, presenciei junto com as crianças esse dia

histórico  que  foi  comemorado  com  muita  emoção  e  festa  por  todos  que  moravam  na

comunidade negra rural  de Acauã.  Na FIGURA 52 nossos sujeitos estavam aguardando o

início da apresentação de capoeira que contava com o advogado da comunidade quilombola

Luciano  Falcão  e  Lidiane,  filha  da  professora  Nazaré.  Lidiane  morava  e  estudava  no

município de Natal, era estudante bolsista do curso de Direito de uma faculdade privada. De

acordo  com  sua  mãe,  esta  teve  que  morar  em  Natal  porque  não  havia  faculdades  nas

proximidades de Poço Branco. Essa era a realidade dos jovens quilombolas que desejassem

cursar o ensino superior. Convém salientar que Lidiane, era a primeira jovem quilombola da

comunidade  a  ingressar  em  uma  faculdade.  A seguir  mostraremos  alguns  desenhos  que

representam a cotidianidade desses sujeitos.

Desenho 5 - Julia, 9 anos.
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Desenho 7 - Alex, 9 anos.

Desenho 6 - Cleilton, 8 anos.
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Desenho 9 - Rosalba, 9 anos.

 Desenho 8 - Renan, 10 anos.
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Na maioria dos desenhos (ver demais desenhos no apêndice) predominou a presença

de casas,  mas  também a  presença  de  pessoas  e  árvores  nas  representações.  Em todos os

desenhos, as crianças aparecem presentes no cotidiano da comunidade. Dessa maneira, foi

possível observar que nossos sujeitos se sentem inseridos na comunidade quilombola que

contempla  as  especificidades  do  mundo  infantil,  logo,  a  comunidade  favorece  o

fortalecimento  de  uma  imagem  positiva  destes  indivíduos,  potencializando  a  cultura,  a

valorização  e  a  construção  da  identidade  dos  sujeitos  que  se  reconhecem como  crianças

quilombolas. 

Outro aspecto importante a destacar é que as crianças que se aceitam negras e as que

se dizem quilombolas são filhas de pais líderes da comunidade ou de pais que participam das

reuniões da associação. Muitas dessas crianças também participam com os seus pais dessas

reuniões. Esse fato nos mostra a importância dessa associação para a construção da identidade

quilombola dos moradores da comunidade.

Figura 49 - Nossos sujeitos na solenidade de Imissão de Posse 
de terras. Foto: Rosinete Paulino, 2013.
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No que se refere às respostas escritas da segunda questão,  faremos a apresentação

dessas informações no tópico 3.3 deste capítulo. Para o momento nos deteremos nas respostas

da  terceira  questão  que  trazia  duas  indagações  para  os  sujeitos  da  nossa  pesquisa.  Ao

Figura 51: Nossos sujeitos na Imissão de Posse: a espera da 
roda de capoeira (em pé de blusa alaranjada está Lidiane 
filha da professora Nazaré) e a roda da Farinhada.    Foto: 
Rosinete Paulino, 2013.

Figura 50 - Os sujeitos da pesquisa e a pesquisadora Rosinete
Paulino na solenidade de Imissão de Posse. Foto: Rosinete 
Paulino, 2013.
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explicarem “o que é ser quilombola?”, a maioria declarou que ser quilombola era ser negro.

Houve outras respostas que explicavam o “ser quilombola”, relacionando a outras atribuições

identitárias,  tais  como:  ser  trabalhador,  diferente,  ser  bonito,  trabalhar  na  roça,  morar  na

comunidade, entre outros. Um dos sujeitos que era “de fora” da comunidade fez a mesma

também explicou o que era “ser quilombola” dizendo que era “ser negro”. Nas respostas e

justificativas da segunda parte da indagação “Você se considera, uma criança quilombola? Por

quê?”, obtivemos as seguintes afirmações:

Co be vido es ram boladequã sou eu coqabola 

(JEILTON,  8  ANOS:  Ser  bem  vindo  a  comunidade  quilombola  de  Acauã.  Eu  sou

quilombola).

Sím porgue eu sonbonito 

(RICARDO, 9 ANOS: Sim. Porque eu sou bonito).

Sim por guê e inportante eu sol nejros ser tramanhador 

(JOÃO ROBERTO, 10 ANOS: Ser transformador. Sim, porque é importante, eu sou negro).

Poqe eneqro sim 

(RADEMAX, 10 ANOS: Sim. Porque sou negro).

Tabalhanaraça sin pocê e filho dê usqelobolha 

(IVANILSON, 11 ANOS: Trabalhar na roça. Sim, por ser filho de um quilombola). 

Ser negro sin poce eucero 

(ALEX SANDRO, 9 ANOS: Ser negro. Sim, porque eu quero).

Bon sin adiferete 

(ANDRÉ, 9 ANOS: Bom. Sim, sou diferente).

Sim por que eu gosto da comunida e muito bom fica aqui 

(CLEILTON, 8 ANOS: Sim. Porque eu gosto da comunidade. É muito bom ficar aqui).

 

Sim por quê eu moro em acauã em neegrel 

(ROSALBA, 9 ANOS: Sim. Porque eu moro em Acauã e sou negra).
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Sim ser quilonbola e espseal 

(JULIA, 9 ANOS: Ser quilombola é espcial. Sim).

Por que e negra sim filha de deus 

(MIRELLA, 9 ANOS: Sim. Sou negra, filha de Deus).

Por guê nengra sim par guê so fia de colabola 

(GEOVANA, 10 ANOS: Porque é negra. Sim, porque sou filha de quilombola).

Ê ser negro, não porque não sou da comunidade 

(LORENA, 9 ANOS: É ser negro. Não, porque não sou da comunidade)

Ser negeo sim ser ínportante sim 

(TATYANE, 10 ANOS: Ser negro. Sim, ser importante sim).

Er ser negro ertrabalhar 

(RENAN, 10 ANOS: É ser negro e trabalhar).

Ser negro sim porque é importante 

(MAURÍCIO, 10 ANOS: Ser negro. Sim, porque é importante).

Sin inte muiboita

 (ANAILSON, 10 ANOS: Sim. É muito boi tá).

Conforme se observou também nestas respostas, a maioria dos nossos sujeitos se auto

identificou como criança quilombola, reconhecendo sua descendência africana, modos de vida

e trabalho peculiares ao grupo étnico ao qual pertencem. Os mesmos se auto-atribuiram ser

negros ou negras. Houve apenas uma exceção que justificou não se considerar uma criança

quilombola porque não era da comunidade. A maioria relacionou características positivas a

sua identidade quilombola,  confirmando elevada autoestima em relação a  si  mesmos, tais

como: “Porgue eu sonbonito”, “É ser negro e trabalhar” e ainda “Bom sin adiferente”, “Ser

transformador” e  “Ser  negro sim porque é  importante”.  Essas  respostam indicaram que a

constituição identitária  dos sujeitos  passa por  um processo de socialização marcado pelas
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especificidades que marcavam a vida cotidiana na comunidade e resultando no surgimento de

uma nova infância, a infância quilombola. Segundo Vygostsky (1999), é na interação com

indivíduos mais experientes da cultura que a criança internaliza os valores culturais do seu

grupo. Por isso as vivências com o grupo social, do qual esta faz parte, são fundamentais para

que essas construções aconteçam.

Dessa forma, para os nossos sujeitos ser quilombola e ser uma criança quilombola era

ter marcas baseadas nos laços de parentesco, nos costumes e tradições, na crença de uma

descendência  comum mesmo que  seja  “artificialmente  criado”  (Weber,  1994,  p.  270),  na

relação afetiva que desenvolve com a terra, nas relações comunitárias estabelecidas pelo e

grupo e no sentimento de pertença. 
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3.3  –  ENTRE COCHICHOS, RISOS E INCONTÁVEIS PALAVRAS: O QUE É SER UMA 

CRIANÇA QUILOMBOLA NA COMUNIDADE NEGRA RURAL DE ACAUÃ?

No mundo da infância as brincadeiras desempenham importante papel na formação

dos sujeitos. Não somente pelo prazer que proporcionam, mas porque são relevantes fontes de

expressão  dos  sentimentos  e  aprendizagens.  São  também  instrumentos  da  expressão  de

tradições  e  costumes  tão  essenciais  na  constituição  das  identidades  das  crianças.  As

brincadeiras dizem muito do universo infantil e dos seus sujeitos. 

O  princípio  VII  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  da  Criança,  aprovada  por

unanimidade pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1959, já estabelece que “toda

criança tem o direito ao lazer infantil”. O brincar é essencial para o desenvolvimento das

crianças. O valor das brincadeiras não pode ser assim, menosprezado, este tem um viés que

vai além da mera fantasia. Desse modo, apreender a infância como uma categoria construída

no meio social é primordial, pois, que é nessa construção que a criança assume o lugar de

sujeito dinâmico e produtor de cultura. Nesse  processo  de  socialização,  Florestan

Fernandes  (1961)  contribui  com  a  nossa  reflexão  ao  afirmar  que  a  socialização  infantil

caracteriza-se como um processo informal de educação e é uma constante transmissão de

experiências e conhecimentos inscrita no cotidiano que acompanham a vida toda de cada um

sujeito.  Entretanto,  quando se  fala  em socialização não  se  quer  com isso  afirmar  que  se

transforma a criança em um adulto. Mas, a partir de um modo singular e próprio de ser e estar

no mundo determinado pela condição de ser criança que as aprendizagens são construídas. 

Comungando dessas reflexões que nos auxiliam no entendimento das respostas dos

nossos  sujeitos  sobre  quais  eram  suas  brincadeiras  favoritas,  apresentaremos  como  se

configura o lazer infantil, “o brincar” na comunidade quilombola de Acauã. A maioria das

respostas  mostra  uma  diversidade  peculiar  ao  mundo  da  infantil.  Aparecem  brincadeiras

relacionadas a tradições antepassadas como a brincadeira de esconde-esconde, tica-tica, roda,

de carro, de pular corda, de amarelinha, de bandeirinha, de boneca, tica-gêlo, garrafão e outras

consideradas mais contemporâneas como o futebol, brincar de escolinha. Conforme os relatos
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escritos e as observações ao longo da pesquisa, para os meninos jogar bola (futebol) era uma

das principais formas de diversão na comunidade onde vivem.
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 Desenho 10 - Jeilton, 8 anos.
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As  meninas  preferiam brincar,  principalmente,  de  tica  ou  tica  “gelo”.  Mas,  ainda

apareceram  nos  relatos  escritos  brincadeiras  favoritas  como  brincar  de  roda  e  esconde-

esconde.  Sendo  nossos  sujeitos  oriundos  do  século  XXI  e  diante  dos  diversos  tipos  de

tecnologia hoje existente, não houve nenhum sujeito que falou do computador ou da internet.

Conhecendo ou não tal tecnologia, a realidade, era a maioria não podia possuí-la. Também foi

visto  que  nenhum  dos  sujeitos  fez  referência  ao  hábito  de  assistir  desenhos  animados,

programas infantis ou de entretenimento na televisão ou mesmo jogar “vídeo game”.

A maioria dos sujeitos fez referência às brincadeiras que eram praticadas na rua, que

era  geralmente  o  espaço  onde  mais  brincavam  com  seus  pares.  Somente  três  sujeitos

declararam que brincavam em casa. Houve sujeitos que deram respostas com mais elementos

explicativos de como e onde se divertiam na comunidade. Além de explicitarem o que faziam

quando  não  brincavam  e  quando  não  estavam  na  escola.  Abaixo  temos  algumas  dessas

respostas:

Brinco, esconde, roda, amarelinha eu brinco na rua

(ANDRÉ MURILO, 9 ANOS: Brinco de esconde, de roda, de amarelinha. Eu brinco na

rua)

Eu brinco de tica-tica, escodicodi banderinha, bonica, escolha

(MIRELLA, 9 AN0S: Eu brinco de tica-tica, esconde esconde, banderinha, boneca, escola)

Joja bola na sedi trabalha na çazenda pesca no rio e pacia no parque

(JOÃO ROBERTO, 10 ANOS: Jogar bola na sede. Trabalhar na fazenda, pescar no rio e

passear no parque)

Eu goto de bica decaro eu goto de bica d tica eu goto degogabola em caza

(ALEX SANDRO, 9 ANOS: Eu gosto de brincar de carro. Eu gosto de brincar de tica. Eu

gosto de jogar bola em casa) 

Tím tim jagar balo escdade esconde rado rado

(TATYANE, 10 ANOS: Tim tim. Jogar bola, esconde esconde e roda roda)

No que se refere aos sujeitos que estudavam na pré-escolar, 1 ano e 2 ano, pela manhã,
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observamos que estes tinham preferência por ouvir histórias. Assim, diante dessa constatação,

pensamos para essas turmas outra metodologia que pudessemos contar  a  com interação e

participação.  A partir  daí,  optamos,  por  fazer  uma  contação  de  história  seguida  de  uma

atividade de escrita e desenho. O livro Menina Bonita do Laço de Fita de Ana Maria Machado

foi a nossa escolha. As crianças não conheciam a história e ao mesmo tempo que eu narrava a

história,  elas  iam fazendo inferências  e  com muita  atenção no que estava sendo contado.

Depois pedi para que respondessem e também fizessem desenhos relacionados com a história.

Convém ressaltar que  não usamos todos os trabalhos das crianças, selecionamos algumas

amostras dessas atividades realizadas pelos nossos sujeitos de Acauã. 

Como  se  pode  observar  nos  desenhos,  o  imaginário  infantil  revela  a  identificação  e

valorização, para as crianças, da cor da pele da menina personagem principal com a própria

cor e características fenotípicas. No desenho 11 escreveu seu próprio nome como querendo

ser  a  personagem  da  história  que  era  a  paixão  do  coelho.  Houve  alguns  sujeitos  que  a

relacionaram com parentes e escreveram o nome desse familiar. Em todos os desenhos se

observa a riqueza dos detalhes expressando também a ludicidade características do mundo

infância.  A união  familiar  é  enfatizada  no  desenho  12  evidenciando  os  fortes  laços  de

parentesco  presente  nas  relações  estabelecidas  e  socializadas  na  própria  comunidade

quilombola.

Desenho 11 - Ana Beatriz, 5 anos.
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Desenho 13 - Flaviano, 7 anos.

Desenho 12 - Flaviano, 7 anos.
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Desenho 14 - Daniel, 7 anos.
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Sendo assim, o processo constituição da identidade étnico-racial dos nossos sujeitos

ocorria em variados espaços, tempos e lugares por meio da socialização tanto com seus pares

como  com  pessoas  adultas  dos  conhecimentos,  dos  costumes  e  tradições,  onde  nesses

contextos se inseriam as brincadeiras, “o brincar”. A escola era penas um dentre tantos outros

espaços e lugares da comunidade. Desse modo, entendemos que para nossos sujeitos ser uma

criança quilombola é ser diferente como princípio de alteridade: “Ser quilombola é espeseal

(Julia,  9 anos,  relato escrito),  como também “Bom sin ediferente” (André,  9  anos,  relato

escrito). Os desenhos construídos pelos próprios sujeitos, seus relatos orais escritos que foram

apresentados  neste  trabalho,  retratam  bem  as  especificidades  desses  sujeitos,  crianças

quilombolas  que reúnem em si  grandes potencialidades.  As variadas  formas de expressão

usadas pelas crianças quer seja na palavra falada ou na escrita, por meio de desenhos ou pelo

silêncio, foram valiosos meios para entender que eram esses sujeitos.

Nesta  perspectiva,  compreendemos  que  nossos  sujeitos,  mesmo  convivendo  no

cotidiano da escola com pares não eram quilombolas,  estudarem em uma escola que não

dialoga em termos efetivos com a cultura quilombola, sendo de certa maneira influenciados

pela convivência com pessoas “de fora” da comunidade, de Poço Branco e dos distritos que

circundam  a  comunidade,  possuem  uma  identidade  étnico-racial  quilombola,  as,  se

reconhecem como sujeitos crianças remanescentes de quilombo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, buscou-se investigar e compreender como ocorre o processo social de

constituição identitária dos sujeitos crianças da comunidade remanescente de quilombo de

Acauã, localizada na área rural do município de Poço Branco-RN. Para tanto, optamos por

desenvolver  nossa  investigação  na  instituição  municipal  de  ensino  situada  na  própria

comunidade quilombola, a Escola Municipal Francisca Catarina da Silva, lócus onde nossos

sujeitos estudavam. 

Iniciamos  nossa  caminhada  procurando  fazer  a  articulação  entre  dois  campos  de

múltiplos  significados  que  nos  possibilitaram a  realização  dessa  pesquisa.  Primeiramente

adentramos  o  campo  teórico  que  nos  forneceu  chaves  importantes  para  se  pensar  a

constituição identitária das crianças negras moradoras de uma comunidade quilombola.  O

segundo campo era de certo modo um grande desafio,  o da minha inserção no campo de

pesquisa. Nunca havia estando em uma comunidade quilombola antes,  como também não

conhecia a realidade de uma escola que tinha tantas singularidades. A escola municipal Maria

Francisca Catarina da Silva,  era uma escola de gestão municipal,  localizada em terras  de

remanescentes de quilombo e que tinha como outra característica a modalidade de ensino

multisseriada. 

A partir da interseção destes campos, convivemos e experimentamos junto com nossos

sujeitos as subjetividades que davam sentidos aos diversos lugares, espaços, dentre os quais se

encontrava também a escola.  Durante a pesquisa de campo,  a observação participante foi

primordial para a aproximação e compreensão de quem eram esses sujeitos que estudavam na

escola que homenageava em seu nome a “Mãe Maria”, que era parteira da comunidade e mãe

do “cacique” João Catarino que viveu na “Cunhã das Antigas” e na “Cunhã nova” de agora. 

Na  escola  nos  deparamos  com sujeitos  extrovertidos  e  mais  falantes,  outros  mais

introspectivos,  uns  mais  brincalhões,  outros  tímidos  e  ainda  aqueles  que  falavam pouco.

Diante  dessa  heterogeneidade  de  comportamentos,  sentimentos,  emoções  e  das

especificidades  de  cada  um  desses  sujeitos,  propusemos  para  a  turma  como  um  todo

atividades  em que  estes  pudessem expressar  suas  falas  não  somente  pela  oralidade,  mas
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também pela escrita e principalmente pelos desenhos. Sendo assim, a fundamentação teórica

tem  implicação  direta  nesse  processo  de  apreensão  dos  sujeitos.  O  mais  importante  era

entendê-los  na  constituição  de  suas  identidades  não  de  forma  isolada,  embora  suas

características pessoais estivessem sendo consideradas, mas em interação uns com os outros,

compreendendo que as pessoas estão constantemente afetando e sendo afetadas pelas outras

em uma interação constante do e no meio social.

Antes de ir  ao campo de pesquisa,  a minha ideia era a análise principalmente dos

relatos orais, mas a realidade vivida e observada ao longo dos 30 dias em que interagi com

esses sujeitos, me fez repensar os caminhos metodológicos, uma vez que, fui percebendo que

todos eles gostavam muito de fazer desenhos e de pintura. Faziam suas representações com

muito esmero,  alegria,  riqueza de detalhes,  cores e,  ainda,  tinha o costume de nomear os

desenhos.  Salientamos  ainda,  que  durante  as  aplicações  das  atividades,  íamos  também

conversando  informalmente  com nossos  sujeitos,  os  deixando  a  vontade  e  à  medida  que

líamos as questões para estes, criávamos diálogos que motivassem a participação por meio de

opiniões, brincadeiras, risos e ideias. 

Portanto, utilizamos para coletar dados não somente os relatos orais, mas as atividades

de escrita e os desenhos de um grupo de 18 sujeitos, de idades entre 9 e 11 anos que eram da

3ª e 4ª série. Além de 4 sujeitos, de idades entre 5 à 7 anos, das turmas da pré-escola, 1ª série e

2ª série. Convém ressaltar que durante a pesquisa tivemos problemas para trabalhar ao mesmo

tempo com um total de 48 sujeitos que estudavam na escola nos seguintes níveis de ensino:

pré-escola, 1ª série, 2ª série, 3ª série e 4ª série. A solução encontrada foi a da redução do

número de sujeitos do grupo de trabalho, assim, escolhemos 18 sujeitos para esse grupo. Os

critérios  utilizados para  a  escolha  do grupo “dos 18” foram a partir  das  observações  das

expressões  de  ideias  e  pensamentos,  dos  relatos  orais,  relatos  escritos  e,  inclusive,  dos

desenhos. Todavia, também estava ciente de que ainda era um número elevado de sujeitos

para observar e entender. 

Ressalvas  feitas,  nesse trajeto  em busca de  respostas,  estivemos diante  desse e  de

outros problemas de pesquisa que surgiram ao longo do trabalho de campo. Mas, conscientes

de que cabe ao pesquisador traçar com atenção o caminho que lhe parece no momento mais

produtivo para a coleta dos dados, sem esquecer as limitações e os alcances de cada escolha

metodológica. 
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Nesse sentido, foram trazidas para o debate questões ligadas ao que é uma comunidade

remanescente de quilombo, assim como questões relacionadas às legislações que respaldam

os direitos dos negros e das comunidades quilombola foram tratadas. Também foi considerada

nesta caminhada a discussão das culturas dos lugares da pesquisa, inclusive a história de Poço

Branco, município onde estava localizada a comunidade negra rural quilombola, e que cuja

história  estava  relacionada  com  os  acontecimentos  ocorridos  na  “Cunhã  das  Antigas”

conforme indica a memória oral dos moradores mais velhos da comunidade quilombola. As

questões ligadas à valorização das culturas das comunidades remanescentes de quilombos

foram tratadas,  bem como  questões  que  envolvem a  temática  etnicorracial  quilombola  e

relação identidade e autoestima.

Evidenciamos a importância do papel da escola e de uma educação quilombola para as

crianças,  sujeitos  moradores  das  comunidades  remanescentes  de  quilombo.  A educação

quilombola  é  entendida  como  um  processo  amplo  em  que  está  incluída  a  família,  a

convivência com outros, as relações de trabalho e com o sagrado e as vivências na escola, nos

movimentos sociais e em outras organizações da comunidade. De modo que, entende-se a

educação  como  um processo  que  faz  parte  da  humanidade,  estando  presente  em toda  e

qualquer  sociedade,  e  a  escolarização é  um recorte  desse  processo  educativo  que  é  mais

amplo.

As  questões  ligadas  à  responsabilidade,  por  parte  dos  gestores  públicos,  em

repensarem políticas públicas que estejam voltadas às escolas multisseriadas do Campo e,

principalmente,  o  apoio  pedagógico  para  as  professoras  que  trabalham  com  as  turmas

multisseriadas.  Haja  vista  que  observamos  a  importância  que  há  em  se  ter  um

acompanhamento pedagógico regular, com o objetivo de auxiliar as professoras das turmas

multisseriadas de forma a contribuir com a prática pedagógica das mesmas. Constatamos que

a realidade da escola multisseriada Maria Francisca Catarina da Silva dificultava a prática

pedagógica  das  professoras  que  já  conviviam com tantos  outros  desafios  presentes  nessa

modalidade de organização escolar, como materiais didáticos insuficientes, entre outros. 

Pudemos  também  verificar  a  urgência  na  melhoria  das  condições  de  trabalho

necessárias ao professor para desenvolver a sua prática pedagógica com eficiência no espaço

escolar, tendo todos os direitos assegurados, como o salário, oferta de materiais pedagógicos e

tecnológicos. Assim como uma infraestrutura adequada às necessidades da escola, também
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um tempo disponível exclusivamente aos estudantes sem que haja desvio de função, dia de

planejamento. Tratamos também de questões ligadas ao Projeto Político Pedagógico (PPP) e

da efetivação desse documento como instrumento norteador das propostas e ações da escola.

Nesta  trajetória  investigativa,  buscamos  a  partir  dos  dados  coletados,  estabelecer

diálogos  com  os  caminhos  teóricos  e  metodológicos  trilhados,  mesmo  conscientes  das

limitações e lacunas deixadas nesse estudo, que nos permitem tecer algumas considerações

que de forma alguma estão prontas e acabadas, são sim chaves possíveis para a compreensão

do processo social que envolve a constituição identitária dos nossos sujeitos. O trabalho de

campo ao longo de 30 dias  exigiu neste  tempo e espaço de observação constante  muitas

aprendizagens, a primeira lição apreendida foi a de que aprender é mais difícil do que ensinar.

Nessa perspectiva,  tivemos  que aprender  e  também colocar  em prática a  difícil  tarefa de

transformar o exótico em familiar e transformar o familiar em exótico,  como se exige do

pesquisador quando este está no campo de pesquisa.

Entendemos nessa pesquisa que as identidades dos sujeitos são constituídas por meio

de um processo dialético em que acontecem transformações tanto no campo individual quanto

no coletivo, ou seja, as identidades são construções apreendidas a partir das relações entre o

“eu” e o “outro” que é sempre diferente. Haja vista que as identidades não são estanques,

únicas  e  imutáveis.  Conforme  nossos  sujeitos  retrataram  nos  desenhos,  evidenciando  a

dinâmica dos processos sociais na vida da comunidade e que apontam para uma identidade

quilombola  em  movimento  e  construção.  Sendo  assim,  também  pude  constatar  que  a

construção da identidade na comunidade quilombola de Acauã tem como elemento norteador

o seu autoreconhecimento como remanescentes de quilombo e a luta pela posse definitiva da

terra.

Nesse estudo da constituição identitária das crianças remanescentes de quilombo da

comunidade  de  Acauã,  nos  encontramos  frente  a  frente  com  a  questão  das  identidades

étnicorraciais  quilombolas.  Assim,  compreendemos  que  essas  identidades  étnicorraciais

quilombolas dos nossos sujeitos são constituídas e confirmadas partindo de diversas marcas,

como a consciência da cor, a descendência, viver na comunidade, ser filho de quilombola,

trabalhar na roça.

Dessa forma, podemos afirmar que para as crianças ser quilombola é ser negro, ser

transformador,  ser  morador  da  comunidade,  ser  especial,  ser  diferente  do  povo  de  Poço
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Branco,  trabalhar  na  roça,  ser  filho  de  Deus.  Entendemos  que  para  nossos  sujeitos  o

reconhecimento em ser quilombola está fortemente relacionado com “ser negro”, isto é, a cor

da pele e ainda o sentimento de pertença a comunidade negra estão imbricados na afirmação

de  “ser  negro”,  aparecendo  como  principais  elementos  da  constituição  identitária  dessas

crianças. Isto se explica porque nesse reconhecimento, a cor da pele aparece mais relacionada

com o sentimento de pertença do que com a cor propriamente dita. Pois, constatamos que a

comunidade tinha pessoas com características fenotípicas diversas, onde se observava desde o

branco, pessoas com traços indígenas até o negro. Tal característica também se evidenciava

entre  os  nossos  sujeitos  que estudavam na escola  municipal  Maria  Francisca Catarina da

Silva, implicando dizer, que era o sentimento de pertença e a descendência comum que fazia

com que mesmo alguns dos nossos sujeitos que tinham características fenotípicas diversas

afirmarem que ser  quilombola  era  “ser  negro”  e  por  essa  razão se  reconheciam crianças

negras quilombolas.

E com isso compreendemos que, acima de tudo, para os sujeitos desta pesquisa que se

autorreconhecem como crianças quilombolas, nos ensinando com suas próprias palavras e

demais formas de expressão que ser uma criança quilombola é assumir ser “ediferente” (ser

diferente),  ser  “son  bonito”  (sou  bonito),  “ser  ínportante”,  “sol  nejeos”  (sou  negro),  ser

“espesial” (especial), e ser “fio de colabola” (filho de quilombola). Nesse sentido foi por meio

de  várias  formas  de  linguagens  (verbal,  oral,  artística  e  corporal)  que  estes  sujeitos  nos

ajudaram a  compreender  que  as  vivências  na  comunidade  promovem  a  socialização  das

crianças, como também um processo de insenção na cultura dinâmica que traz possibilidades

determinantes na constituição da identidade quilombola.

Diante  disso  conforme observamos  nos  desenhos e  falas  dos  nossos  sujeitos,  essa

dinâmica dos processos sociais que ocorrem no cotidiano da comunidade é uma evidência de

que a identidade está em construção e não algo fixo, pronto e acabado. Sendo assim por meio

da participação da vida na e em comunidade, nos variados espaços e lugares que as crianças

da comunidade remanescente do quilombo de Acauã são inseridas na cultura e constituem

suas identidades.

Dessa  forma,  essa  pesquisa  espera  ter  contribuído  e  motivado  futuros  estudos

relacionados  a  constituição  identitária  dos  sujeitos  crianças  moradores  de  comunidades

quilombolas. O debate sobre essa temática é complexa e vem se aprofundando cada vez mais.
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Para o momento encerramos nossas considerações, mas com a certeza de que a travessia no

campo fecundo dessas reflexões continua...
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APÊNDICE I – Atividades das crianças da Pré-escola, 1º e 2º anos
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APÊNDICE II – Primeira atividade das crianças do 3º e 4º anos
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APÊNDICE III – Segunda atividade das crianças do 3º e 4º anos
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