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1. Introdução 

 

O presente relatório é parte da minha trajetória como bolsista de Iniciação Científica no 

Projeto Panorama Quilombola no Estado do Rio de Janeiro: Terra, Educação e Cultura 

(FAPERJ 2008-2011) que emerge do interesse em pesquisar a questão quilombola no estado, 

com o objetivo de produzir um panorama com foco em três temas: a regularização fundiária, o 

campo das chamadas manifestações culturais e as incipientes propostas de “educação 

diferenciada” para tais comunidades.  

Neste relatório analiso apenas um destes focos: a questão educacional, campo ao qual tenho me 

dedicado como bolsista de IC neste projeto. Nele busco apresentar o debate em torno do tema 

da educação em comunidades quilombolas e mostrar em que medida estes tem contribuído para 

os debates fomentados na/pela minha formação, enquanto aluna do curso de Pedagogia. 

 

1.1 Contextualizando o campo 

 

A partir de 1988
1
 a questão quilombola começou a ganhar destaque em várias esferas de 

políticas públicas, incluindo a educação. Tal destaque decorre da organização do movimento 

nacional quilombola e de organizações representativas estaduais, assim como da mobilização 

de profissionais mais diretamente envolvidos com a questão. O significado político e jurídico 

atual de “comunidades remanescentes de quilombos” compreende os grupos afros-

descendentes que desenvolveram práticas de resistências na manutenção e reprodução de seus 

modos de vida característicos num determinado território de uso comum, cuja identidade se 

define por uma referência memorial à escravidão, assim como pelo partilhamento de vivências 

e valores (ARRUTI, 2009).  

                                                           
1
 O artigo 68 das ADCTs da Constituição Federal de 1988 diz o seguinte: “Aos remanescentes das comunidades de 

quilombo que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o estado emitir-lhes 

títulos respectivos”. 
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No plano normativo a discussão sobre “educação quilombola” se sustenta em ao menos 

quatro documentos, a saber: a Lei Federal nº. 10639 / 2003, cuja orientação consiste em que 

Educação Básica adote nos conteúdos programáticos o estudo da história e da cultura afro-

brasileira; a Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), promulgada pelo 

decreto 5.051, de 2004, que garante o direito de uma educação apropriada às diferenças das 

populações étnicas; o Plano Nacional de Desenvolvimento de Populações Tradicionais (decreto 

6.040, 2007), que aponta para a necessidade de se produzir modalidades de educação 

adequadas aos modos de vida das populações tradicionais; e a Resolução nº 7 de 2010 do CNE 

(Conselho Nacional de Educação), que avança 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, para com suas peculiaridades de modos de vida. 

Além disso, esta mesma Resolução recomenda a utilização de pedagogias condizentes com as 

suas formas próprias de produzir conhecimentos.  

No que tange a Lei 10639/03 e seus desdobramentos legais, como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais, publicadas em 2004, 

podemos dizer que estas vêm atender a uma reivindicação de lutas sociais do movimento negro, 

mas também vêm somar ao processo de conquista de espaço para o tema da diversidade sócio-

cultural, reivindicado por diversos movimentos sociais. Esta conquista é materializada em 

documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
2
 e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, em que ganha destaque a inserção dos temas transversais e, entre eles, o da 

pluralidade cultural. (ARRUTI, MAROUN e CARVALHO, 2011). 

Das oito linhas de Ação do Programa Brasil Quilombola, de 2006, duas são relativas à 

regularização fundiária, duas ao tema do desenvolvimento local e sustentável e quatro são 

relativas à educação. Mas, cabe aqui uma pergunta: Que educação é esta? Segundo a SECADI-

MEC (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), as ações dirigidas às 

comunidades quilombolas incidem no apoio à formação de professores de educação básica, na 

distribuição de material didático para o Ensino Fundamental, na ampliação e melhoria da rede 

física escolar e na capacitação de agentes representativos das comunidades. Assim, podemos 

dizer que as ações educacionais se distribuem entre aquelas informais e aquelas formais, 

relacionadas ao funcionamento das escolas em áreas quilombolas.  

Nesse segundo plano, porém, há de se observar a distinção entre duas formas de 

tratamento: quando se pensa em uma atenção diferenciada para as escolas em territórios 

                                                           
2
 Artigo 26 inciso 4º: O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 

étnicas para a formação do povo Brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e européia.  
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quilombolas e quando se pensa em ações para uma escola quilombola diferenciada. Nesta 

última perspectiva, observamos que a discussão sobre educação quilombola tende a avançar nas 

duas direções em que a reforma educacional iniciada nos anos 90 aponta: ao incluir as 

especificidades sociais e históricas das comunidades quilombolas entre os temas relativos à 

diversidade cultural adotados nos conteúdos curriculares em geral e ao formular uma política 

educacional diferenciada para as comunidades quilombolas, a exemplo do que já acontece no 

plano da educação indígena. 

Desde 2009, porém, ocorreram mudanças importantes no quadro das políticas para quilombos no campo 

da educação. Foram realizados seminários nacionais e regionais (como os da PUC-Rio e da Secretaria Estadual de 

Educação da Bahia); a implementação de diretrizes estaduais (como as do Paraná e do Mato Grosso do Sul) e 

mesmo municipais (como a de Santarém-PA) sobre o tema. Dois marcadores importantes, mas que ainda não têm 

suas definições finais legalmente sancionadas foram os textos do PNDE 2011-2020 (que tem um capítulo sobre 

educação quilombola) e as Diretrizes Nacionais para Educação Quilombola-SECADI, ambos de 2010.Diante 

destas novidades que emergem no/do campo educacional surge a pergunta óbvia para uma 

estudante do curso de Pedagogia: Como tais novas necessidades e metas entram em diálogo 

com os temas e problemas que nos são oferecidos como formação básica em pedagogia? 

 

2. Objetivos 

 

Esse trabalho tem como proposta analisar duas situações de campo relativa ao tema da 

educação em comunidades quilombolas a partir de algumas questões-chave da literatura do 

curso de Pedagogia da PUC-Rio. Deste modo, reuniremos a bibliografia produzida pelo LAPF 

nos dois últimos anos, assim como nossas anotações de campo para confrontá-las com algumas 

leituras realizadas ao longo da minha formação acadêmica. Nossas anotações de campo foram 

realizadas na Comunidade Quilombola Campinho da Independência (Paraty-RJ) e na Consulta 

sobre a Violação dos Direitos dos Quilombolas realizado na Comunidade Santa Rita do Bracuí 

(Angra dos Reis-RJ).  

3. Metodologia 

 

A metodologia adotada consiste em: 1. Sintetizar os acúmulos do meu percurso de 

pesquisa ao longo dos dois últimos anos (dois relatórios, PIBIC e FAPERJ); 2. Apresentar dois 

momentos de observação: O conflito entre a escola e a comunidade Campinho da 

Independência e a  Consulta de Violação dos Direitos de Comunidades Quilombolas no Estado 
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do Rio de Janeiro 3. Analisar o material empírico acumulado ao longo do último ano de 

pesquisa.  

 

4. Sintetizando os acúmulos de pesquisa 

 

Assim como consta nos dois últimos relatórios apresentados (PIBIC E FAPERJ), ao 

longo de dois anos de projeto elaboramos um inventário das iniciativas mais importantes da 

educação voltada para população quilombola no estado do Rio de Janeiro, tendo em vista tanto 

ações informais, extra-escolares, de formação e capacitação política ou para conhecimentos e 

habilidades sociais específicas. Para o levantamento e acúmulo de todas essas informações 

almejadas, desenvolvemos uma série de atividades distintas: leitura bibliográfica no campo da 

Antropologia e da educação; leitura dos Laudos Antropológicos de comunidade quilombolas 

(São José da Serra, Marambaia, Bracuí, Caveira, Rasa, Preto Forro, Sant’Anna e Campinho da 

Independência); elaboração e organização do banco de notícias e seminários
3
.  

  

4.1 Leitura dos laudos 

 

Esta iniciativa nos possibilitou conhecer um pouco mais sobre a história de ocupação de 

terras e formação dessas comunidades quilombolas, sua organização sócio-política, seus 

principais conflitos, mediadores, e elementos valorizados no processo de reconhecimento. Este 

primeiro momento foi de grande importância para pensarmos o contexto e as particularidades de 

cada comunidade e a entender suas diferentes lutas políticas.  

 

4.2 Seminário Nacional Panorama Quilombola 

 

O seminário trouxe a experiência de diferentes comunidades através de suas lideranças; 

Apresentou o que estava sendo produzido sobre o tema em termos de pesquisas acadêmicas; 

Constituiu-se como espaço de trocas de experiências entre diretores de escolas em áreas 

quilombolas; Discutiu com lideranças e representantes do Estado iniciativas voltadas para a 

população quilombola, tendo em vista, todo o respaldo existente no plano normativo.  

 

                                                           
3
 Além de seminários internos que visavam compartilhar experiências de pesquisas, foi realizado entre os dias 30 

de novembro a 02 de dezembro de 2009, o Panorama Nacional Quilombola, reunindo lideranças de comunidades 

quilombolas, representantes do Estado, diretores de escolas e pesquisadores da área. 
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4.3 Elaboração do banco de notícias 

 

Outro importante momento foi a elaboração do banco de notícias, tendo como fonte de  

pesquisa o site Observatório Quilombola (http://www.koinonia.org.br/oq/), principal agência 

fomentadora de notícias a cerca do tema. Das notícias localizadas entre os períodos de 2004 e 

2009, duzentos e sessenta e oito realmente nos remetiam ao tema educação em âmbito nacional. 

Deste número, apenas vinte e duas notícias correspondiam ao Estado do Rio de Janeiro, o que 

demonstra o quanto este tema ainda se mostrava incipiente até aquele determinado momento. 

O banco também, a priori, nos permitiu cruzar alguns dados que foram fundamentais 

para a análise da questão educacional na esfera pública e política, dentre eles: O que as 

comunidades têm discutido ao se referirem a políticas públicas diferenciadas; Quem são os 

atores que têm dialogado com essas comunidades; Qual é a representatividade desses atores 

(Estado, pesquisadores, militantes quilombolas e/ou não, Ongs, Organizações não 

Governamentais, Universidades, etc.); Quais são as principais iniciativas voltadas para as 

comunidades quilombolas e quem as promovem; Com que freqüência as comunidades têm 

aparecido nas notícias e com que grau de participação; Se essa representação se dá através de 

algum mediador e quem são esses mediadores.  Além disso, foi possível mapear a legislação 

existente e identificar quais eram as políticas educacionais voltadas para as escolas quilombolas 

e entender como estas se diferem das demais. De um modo geral ficou claro que somente a partir 

de 2009, percebe-se a emergência e estruturação de um debate nacional sobre educação 

quilombola. 

A análise de todo o material produzido nesse primeiro momento norteou, sobretudo, a 

escolha do nosso estudo de caso: A comunidade quilombola Campinho da Independência no 

município de Paraty. Na análise do banco de notícias verificamos que a referida comunidade se 

destaca dentre as demais por sua trajetória política e por seu protagonismo no movimento 

quilombola estadual e nacional. Além disso, Campinho é a única comunidade quilombola 

titulada do estado, e, possui um Ponto de Cultura, o que corroborou para a elaboração de uma 

proposta pedagógica especifica, oferecida à Escola Municipal ali inserida.  

 

 

 

 

 

http://www.koinonia.org.br/oq/
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4.4 Estudo de caso: Campinho da Independência  

4.4.1 Contexto 

 

A comunidade quilombola de Campinho é resultado de um processo de desagregação 

territorial. Conta sua tradição oral que no momento de desagregação das propriedades da 

região, o Senhor da Independência teria doado parte das suas terras a três escravas, Antônia, 

Marcelina e Luiza, que viviam na Casa Grande da Fazenda Independência. Campinho está 

localizado ao longo do rio Carapitanga, após a localidade de Pedras Azuis e antes de 

Patrimônio, margeando a Rodovia Rio-Santos (margem direita do KM 119 da BR 101) e hoje 

tem uma área de 287,9461 há (perímetro de 11.224,97), com uma população de cerca de 100 

famílias com mais ou menos 295 habitantes.  

A construção da Rodovia Rio-Santos, entre os anos de 1970 e 1973, trouxe a 

supervalorização da área em que se encontram estas comunidades. Toda a região de Paraty 

passou a ser foco de interesse de empreendimentos turísticos, e como conseqüência grande 

parte da população tradicional foi expulsa de suas terras. Os moradores da região enfrentaram 

uma acirrada disputa por suas terras, passando a conviver com ameaças de invasão de grileiros 

e do Poder Público do Estado do Rio de Janeiro, que diversas vezes tentou retirá-los da região.  

Com o objetivo declarado de regular a situação na região, o estado do Rio de Janeiro 

adquirido as terras da Fazenda Paraty-mirim e Independência por desapropriação em 1960, 

através do plano de Ação Agrária, mas isso apenas agravou a situação, na medida em que tal 

oferta de lotes atraiu ainda mais deslocados de Minas Gerais e do Espírito Santo, interessados 

em um pedaço de terra. Além disso, as comunidades que ocupavam tradicionalmente parte das 

terras adquiridas, como foi o caso da comunidade de Campinho da Independência, não tiveram 

sua posse reconhecida e, por isso, não receberam títulos de propriedade. Agravando esta 

situação, no início da década de 1970, com a criação do Parque Nacional da Bocaina, esses 

moradores ainda seriam proibidos de praticar a caça e coleta na mata como sempre haviam 

feito para sobreviver (GUSMÃO, 1998).  

Em 1975, organizados em torno da Comunidade Eclesial de Base e com a ajuda da 

Comissão Pastoral da Terra, os moradores de Campinho acionam a justiça em busca de seus 

direitos. Na ausência de qualquer figura jurídica ou administrativa que previsse a apropriação 

coletiva ou comunitária das terras, e seguindo o padrão de atuação corrente dos sindicatos e da 

CPT no resto do país, os moradores de Campinho entram com ações individuais de usucapião, 

argumentando que desde o século XIX habitavam aquelas terras. Estes processos judiciais 

ficaram, porém, paralisados durante anos, assim como dispersos por diferentes cartórios. Em 
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1980, o Estado do Rio de Janeiro interveio manifestando interesse na área, seguida da União 

Federal que, em 1986, também alega interesse na área tendo em vista a criação da Área de 

Proteção Ambiental do Cairuçu. Assim, a comunidade passa a ter que disputar suas terras não 

apenas com os grileiros e empreendimentos imobiliários, mas também com o Poder Público 

interessado na preservação ambiental da área.  

Em 1994 os quilombolas de Campinho da Independência fundam a Associação de 

Moradores do Campinho (AMOC) e começam, então, a exigir a titulação coletiva de suas 

terras, tendo em vista a aplicação do novo dispositivo constitucional relativo às comunidades 

remanescentes de quilombos. Isso só acontece, porém, em 19 de março de 1999 onde é 

celebrada a Escritura de Atestação de Domínio das terras da comunidade, tendo como 

outorgante o estado do Rio de Janeiro e outorgada a Associação de Moradores do Campinho 

(AMOC). 

Em 2001 foi construída uma casa de artesanato, onde o trabalho fica exposto para venda 

e a partir de então, ela recebeu um Ponto de Cultura, que lhe permite manter um pequeno 

escritório com biblioteca, arquivo da associação e acesso à internet – franqueado aos seus 

jovens, a título de laboratório de informática – o que lhes permite também manter um sítio 

eletrônico com informações para turistas. Um das principais iniciativas sócio-econômicas do 

grupo hoje é justamente um programa de turismo étnico, que conta com uma pequena pousada 

particular de uma dos moradores, um restaurante coletivo, construído com recursos da 

Petrobrás, um programa de valorização dos chamados Griôs, assim como com um projeto de 

agroecologia. Ainda assim, como acontece com todas as comunidades do entorno, muitos dos 

seus moradores continuam tendo que trabalhar nos condomínios de alto padrão localizados 

próximos à comunidade para completar a renda familiar. As mulheres costumam trabalhar 

como empregadas domésticas e os homens como caseiros.  

O reconhecimento oficial do Campinho como comunidade remanescente de quilombo 

levou a sua entrada no cardápio de políticas públicas oficiais ou de iniciativas de organizações 

sociais, o que produziu, por sua vez, uma enorme visibilidade da comunidade no contexto 

sociopolítico de Paraty. Além desta visibilidade social e cultural, a comunidade de Campinho é 

uma das principais articuladoras do Fórum de Populações Tradicionais da região. Com a 

criação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (decreto 6040, de 7 de fevereiro de 2007) e o decorrente reconhecimento oficial 

destes grupos no interior deste novo sujeito de direitos, a região passou a ser concebida também 

como um território mosaico de populações tradicionais. Assim, já em julho de 2007, foi criado 

em Paraty, o Fórum de Comunidades Tradicionais, dedicado a reunir tais comunidades, da 



Departamento de Educação / Lapf – Laboratório de Antropologia dos Processos de Formação 

Contribuições do debate sobre educação em comunidades quilombolas para os debates na Pedagogia 8 

região sul do Estado do Rio de Janeiro e norte de São Paulo (Angra dos Reis e Paraty / RJ e 

Ubatuba /SP), contando com reuniões ordinárias realizadas mensalmente, a cada vez em uma 

das comunidades que participam do Fórum, com o objetivo de discutir questões comuns, como 

a especulação imobiliária, o turismo desordenado as suas dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde e educação e as dificuldades de comercialização dos produtos da agricultura e da pesca 

tradicionais. Todo este movimento coloca a comunidade do Campinho em uma espécie de 

vanguarda da mobilização negra rural e mesmo das comunidades tradicionais na região. Logo, 

para o desenvolvimento da nossa pesquisa de campo, nos focamos em três lideranças da 

AMOC diretamente ligadas ao tema da educação, sendo que uma delas é a responsável pela 

reflexão sobre uma educação diferenciada tanto no âmbito escolar, como na comunidade. 

 

4.4.2 Campinho da Independência e a escola local num primeiro momento 

 

Acompanhando a narrativa de uma das lideranças do Campinho, que nos foi 

apresentada em mais de uma entrevista, o primeiro embate entre a comunidade e a escola teve 

início em 1998, ano em que tomou posse a nova Diretoria da Associação de Moradores do 

Campinho (AMOC). No intuito de realizar um movimento de resgate dos costumes e da cultura 

afro local, a Diretoria da AMOC promoveu o I Encontro da Cultura Negra, e para tal 

realização, precisavam do espaço físico da escola. A solicitação de empréstimo do espaço foi 

negada pela direção da escola, que se mostrou resistente ao pedido até o último instante. A 

ausência de diálogo não se resumiu apenas à questão do espaço físico, mas, sobretudo, na falta 

de interesse em participar dos debates que aconteceriam durante o encontro.  

[...] Quando convidamos a escola para participar das discussões que 

ocorreriam no I Encontro da Cultura Negra, a direção nos disse: Essa data é 

impossível pra gente, estamos com muito trabalho por conta da temática 

natalina [...]. Vejam só, a gente em plena Semana da Consciência Negra, dia 

de Zumbi dos Palmares e a escola preparando-se para falar sobre natal, papai 

Noel, essas coisas. Isso nem faz parte do contexto de vida das crianças no 

quilombo do Campinho [...]. 

 

 Essa recusa foi crucial para a comunidade pleitear seus direitos sobre a escola, uma vez 

que aquele espaço é visto como “algo que os pertencem”, “que está atrelado às suas histórias de 

vida”. O primeiro grupo escolar foi instituído por moradores mais antigos do Campinho e 

somente depois é que a escola veio a ser construída em área também cedida por um quilombola 
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da comunidade. Além disso, compõe um conjunto único de prédios com os principais espaços 

da comunidade: a Igreja Católica, posto de saúde, casa de artesanato e o Ponto de Cultura, que 

é também a sede da AMOC.  

Em 2003, quando os quilombos se tornaram prioridade no Plano de Gestão do Governo 

Federal, novas políticas públicas foram implementadas visando à realização de programas e 

projetos que contemplassem essas comunidades. Foi então que no ano de 2005, Campinho da 

Independência recebeu o Ponto de Cultura
4
 Manoel Martins, desenvolvendo assim, um novo 

parâmetro de organização.  

O Ponto de Cultura trouxe consigo uma nova dimensão de oportunidades. As oficinas 

oferecidas: capoeira de angola, jongo, cerâmica artística, capoeira, percussão, construção de 

tambores e a cestaria, visavam o resgate de antigos costumes e o fortalecimento de seus laços 

identitários. Foi também, a partir do Ponto de Cultura e de suas atividades promovidas, que 

crianças da comunidade começaram a desenvolver sua auto-estima e a ter liberdade e prazer de 

se expressar artisticamente. Segundo Laura, este foi um momento de grande “efervescência” na 

comunidade, principalmente entre o público infantil e juvenil.  

Nesse mesmo período começaram a se tornar constantes as reclamações dos 

professores, com relação ao rendimento dessas crianças na escola. Surge então uma questão: O 

por que da contradição entre o desempenho dessas crianças nas oficinas do Ponto de Cultura e 

na escola? Como explicar desenvolturas tão diferentes nesses espaços? Foi a partir desses 

questionamentos que a direção da AMOC percebeu que a proposta do Ponto de cultura poderia 

orientar não apenas novas possibilidades para o currículo e os conteúdos escolares, como 

poderia servir de plataforma para a elaboração de um modelo pedagógico novo e condizente 

com as especificidades daquela comunidade quilombola. Com o objetivo de tornar os 

conteúdos escolares mais significativos para os alunos, partindo da premissa de que o 

conhecimento local- de certa forma ocultado e deslegitimado pela escola- destacava-se no 

contexto das oficinas, Laura escreveu, com o apoio de uma pedagoga popular da região, no ano 

de 2005, o Projeto “Educando com Arte”, pensado para ser experimentado na escola local. 

Desenvolvido com base na cultura, nas tradições e na memória coletiva da comunidade, as 

oficinas no âmbito escolar e suas sistematizações trariam elementos da vida cotidiana das 

crianças e jovens quilombolas para dentro do currículo, que, então, incluiria suas perspectivas e 

lutas (2011). Surgia assim, uma proposta de educação diferenciada. Tal proposta partia da 

                                                           
4
 Os Pontos de Culturas compreendem iniciativas culturais desenvolvidas pela sociedade civil que estão sendo 

potencializadas pelo Governo Federal, através do Programa Mais Cultura, em conjunto com os Governos 

Estaduais.  
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concepção que “a cultura educa” e “a educação sistematiza toda essa gama de conhecimento 

proporcionado pela cultura”. Essa afirmação nos remete à idéia de que é a cultura que nos 

modela, tanto como “espécies únicas”, como “indivíduos separados” (GEERTZ, 1989, p. 37-

38).  

A inclusão do projeto sofreu forte resistência por parte da escola, de modo que as 

lideranças do Campinho não viram outra opção a não ser solicitar sua autorização diretamente a 

Secretaria Municipal de Educação e dessa forma o Educando com Artes foi incorporado na 

(grifo meu) escola. Cerca de um ano depois, houve substituição na gestão da Secretaria de 

Educação e o projeto foi retirado da escola, por solicitação da própria direção escolar. Esta 

iniciativa foi tomada sem que ao menos fosse feito um comunicado a comunidade. Este, 

portanto, é um período marcado por grandes enfrentamentos, tanto com a escola, quanto com a 

Secretaria de Educação.  

Percebendo a importância de registrar e compartilhar toda essa experiência local 

proporcionada pelo projeto, a Comunidade do Campinho publicou no ano de 2008, com o apoio 

da Unesco, o livro “Vivência de Saberes: Quilombo Campinho da Independência”, com o 

objetivo de sugerir práticas pedagógicas para outras escolas em áreas remanescentes de 

quilombo. Este apresenta entre suas características, a idéia de “Mundo Circular”, onde os 

saberes da vida, dos mais velhos, mestres, artistas e artesãos são reconhecidos, valorizados e 

transmitidos por intermédio da tradição oral. Para a comunidade, esses saberes seriam vividos 

como “regras de vida” para o sujeito e/ou para a convivência em grupo. Nessa experiência a 

vida é um ciclo, uma roda que se abre para todas as pessoas: velhos, crianças, mulheres, jovens 

e se organiza para alcançar em cada componente a igualdade, a alegria, o amor e a cooperação 

entre todos os seres (SANTOS, 2008). 

Diante de todos esses embates e principalmente da forte resistência, a proposta de 

parceria com a escola, pensado pelas lideranças foi inviabilizada. Foram tantos entraves, que a 

comunidade não viu alternativa, a não ser, abandonar a idéia inicial e se mobilizar em prol da 

proposta de uma “escola quilombola”. 

Esta, portanto, é a síntese dos produtos produzidos pela equipe de pesquisadores do 

LAPF no período de dois anos, encerrando assim um primeiro momento da pesquisa.  
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4.4.3 Campinho da Independência e a escola local num segundo momento 

4.4.3.1 A questão educacional na perspectiva das lideranças 

 

Antes de apresentar este segundo momento de discussão sobre a questão educacional na 

comunidade do Campinho, é importante ressaltar que esse trabalho foi publicado pela equipe de 

pesquisadores do LAPF, no livro: “Construindo Quilombos, desconstruindo mitos: a Educação 

Formal e a realidade quilombola no Brasil”  

Hoje a escola do Campinho possui uma nova direção, sendo ocupada por uma filha da 

primeira professora da comunidade, quando a escola ainda funcionava na Igreja. De acordo 

com a Secretaria, esta foi uma escolha estratégica do então secretário de educação para atenuar 

os conflitos já existentes entre as lideranças quilombolas e a Secretaria Municipal. Apesar dessa 

proximidade da gestão escolar com a comunidade, o embate sobre uma proposta pedagógica 

para escola se mantém.  

Para a AMOC há uma urgência em se discutir uma “escola quilombola” fundamentada 

num processo de construção coletiva, algo que seja pensado pela própria comunidade, ainda 

que em parceria com a escola. Tal modelo educacional aponta para, dentre outras coisas, a 

contemplação e legitimação dos seus saberes tradicionais.  Nessa perspectiva, as lideranças 

fazem uma crítica à escola local enfatizando que as práticas pedagógicas escolares não 

deveriam se restringir apenas à criação de atividades esporádicas que mencionem ou que 

trabalhem a cultura quilombola, mas que façam parte do cotidiano escolar, ou seja, que, de fato, 

sejam vivenciadas e incorporadas na/pela escola (ARRUTI, MAROUN E CARVALHO, 2011).  

 

[...] A escola só quer saber de nos procurar no dia 13 de maio ou no dia 20 de 

novembro. Só lembram da gente em datas comemorativas. Aí querem que a 

gente venha para a escola dançar jongo, falar da cultura negra [...]. 

 

[...] Querem levar o jongo pra escola... Esses dias a diretora veio falar comigo: 

Podemos aproveitar os pontos cantados no jongo para trabalhar os conteúdos 

de português. Elas não entendem, não é isso que queremos, pegar os pontos de 

jongo e trabalhar conteúdo na escola? Elas querem didatizar o jongo [...].   
 

As críticas, no entanto, não se esgotam apenas nesse sentido, mas também se remetem à 

articulação dos ambientes educativos formais e não-formais, ou seja, a escola precisa 

compreender que a educação acontece não apenas no seu interior, mas, também fora dos seus 

muros, reconhecer que os quilombos são territórios que educam.  Dessa forma, os espaços 

oferecidos pela própria comunidade, tais como a casa de farinha, o viveiro de mudas da 
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Jussara
5
 , a casa de artesanato, o terreiro onde acontece as rodas de jongo, as rodas de Griôs

6
 e 

tantos outros, passam a ser considerados importantes ambientes de aprendizagem, que 

deveriam ser apropriados pela escola. Segundo uma das lideranças: 

 

[...] A Jussara é uma área de plantio como espaço de aprendizagem, se a 

escola consegue montar um programa acompanhando o ciclo da Jussara isso 

dá uma aula e tanto [...]. 

 

Dentre outras coisas, a AMOC também questiona o modelo engessado e 

homogeneizador do Sistema Educacional Público. Todo esse engessamento (calendários, 

horários inflexíveis, conteúdos, matriz curricular, etc.) apontam para a necessidade de um olhar 

diferenciado para o contexto sociocultural no qual a escola está inserida no momento em que se 

constrói o planejamento escolar: 

 

[...] Dei aula em uma escola, onde somente alguns compareciam às aulas e os 

que iam passavam a aula inteira prestando atenção na janela. Tinha hora que 

alguém lá do meio do mato sinalizava e todos os alunos iam embora, sequer 

me avisavam e eu não entendia o porquê. Pensei: Poxa será que a minha aula 

está tão ruim assim? Aquilo me deixava inquieto, até que eu resolvi perguntar 

o que estava acontecendo. Pra minha surpresa, os alunos disseram: Tá tendo 

pegadeira de lula. Então, como engessar meu programa de aula? Eu é que 

estava fora de contexto. Se a escola está no meio do mato e possui um horário 

engessado, inflexível... Então, a escola precisa pensar nisso, na verdade, a 

escola precisa ser repensada [...]. 

 

[...] As escolas urbanas têm de ser diferentes porque as questões urbanas são 

específicas daquele local, as escolas rurais têm que ser diferenciada porque 

elas têm questões específicas, rurais, o seu tempo é diferente da área urbana 

que não precisa ter um tempo do plantio. A escola quilombola, além de ter a 

questão rural tem a questão da etnia, da tradicionalidade, que precisa ser 

respeitada, isso tem que ser levado para dentro da escola. Quando a escola 

compreender o seu verdadeiro papel e função dentro de uma sociedade 

específica, ela passará a valorizar o contexto do aluno, os seus saberes e 

costumes. [...]. 

 

Segundo o depoimento de uma das lideranças, o problema principal que emerge em 

todo esse debate é exatamente o que se concebe enquanto educação, por isso a necessidade de 

se “repensar a escola e o sistema como um todo, de se pleitear os direitos por uma educação 

que contemple o contexto das comunidades quilombolas, de trazer para o campo da militância 

                                                           
5
 “Içara”, “açaí-do-sul”, “inçara”, “palmito-juçara”, “palmito-doce” ou simplesmente “jussara”, como é chamada 

na região estudada, é um tipo de palmito em processo de extinção devido à exploração predatória que atualmente é 

objeto de diversos projetos agroecológicos que buscam novos usos para o seu fruto (do qual se retira um suco 

muito parecido com o açaí), e folhas (usadas no artesanato local). 
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todo esse debate e se articular com outras comunidades e grupos, a exemplo do que acontece 

nos Fóruns Educacionais de Comunidades Tradicionais. E nesse sentido “não dá para pensar 

um modelo educacional para o Campinho lá em Brasília, a construção tem que partir daqui 

mesmo, da gente”.  

 

4.4.3.2 A questão educacional na perspectiva da escola 

 

A Escola Municipal do Campinho atende alunos da Educação Infantil até o 5º ano do 

Ensino Fundamental nos períodos da manhã e da tarde. São crianças oriundas de cinco 

comunidades do entorno da Rio-Santos, dentre as quais duas são quilombolas: Campinho da 

Independência e Cabral. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Educação, dos 155 

alunos 66 são quilombolas.  

Apesar de classificada no Censo Escolar como escola quilombola, esta se encontra 

subordinada à coordenação das escolas rurais do município de Paraty. Percebe-se assim, que na 

prática a Escola Municipal do Campinho não recebe nenhuma atenção diferenciada para as 

escolas em territórios quilombolas, tampouco ações para uma escola quilombola diferenciada 

(2011). Dessa forma, a escola do Campinho será contemplada pelo mesmo e único Projeto 

Político Pedagógico que a Secretaria Municipal está elaborando para servir a todas as escolas 

rurais de Paraty. Isso parece derivar menos de um desconhecimento da classificação do Censo 

Escolar e de seus efeitos práticos (ainda que tal desconhecimento seja extenso), do que de uma 

recusa prévia e expressa em “rotular” como quilombola uma escola que também atende 

crianças de comunidades não-quilombolas. 

Este é o segundo ponto de divergência a ser destacado: recusar tal classificação no 

contexto local (ainda que ela tenha sido admitida no Censo Escolar) significa evitar uma 

perspectiva, nas palavras das gestoras, “excludente” das crianças não-quilombolas. Emerge 

aqui o discurso sobre o risco de “guetização”, que aflora tão facilmente quanto falsamente 

quando estão em jogo as ações afirmativas. Facilmente porque tal recusa de uma “escola 

quilombola” poderia ser lida como uma recusa das identidades estáveis e essencializadas, em 

nome de uma perspectiva de trabalho sustentada na idéia de “diversidade cultural” expressa nas 

propostas de educação multi/intercultural (CANDAU, 2008). 

Falsamente, porém, porque tal postura da Secretaria não pretende trabalhar com a 

diversidade e, em especial com a diversidade étnico-racial, nem mesmo a partir da Lei 

                                                                                                                                                                                        
6
 Os Griôs podem ser descritos como contadores de histórias que tem como missão a valorização da cultura local 

através da tradição oral. 
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10639/03, já que, como chama atenção Gomes (2009), uma abordagem voltada para a 

diversidade étnico-racial precisa reconhecer e dialogar com as lutas históricas da população 

negra. De fato, conforme apuramos, não há, por parte da gestão da escola ou da Secretaria 

Municipal, qualquer proposta de implementação desta lei, que nem mesmo é conhecida por 

parte das professoras entrevistadas. No lugar disso, o que observamos aproximando-se do 

“espírito da lei” e da demanda das lideranças da comunidade foi uma iniciativa isolada da 

coordenadora pedagógica da escola que, tendo entrado em 2010, se propôs trabalhar com a 

metodologia de projetos. 

 O projeto trabalhado ao longo de todo o ano letivo de 2010 foi intitulado “Formando 

alunos leitores/escritores” e elaborado, segundo a coordenadora pedagógica, em função de 

temas de interesse da comunidade. O projeto foi dividido em três momentos: Cultura 

quilombola; África e cultura quilombola; Contos e recontos: resgatando a Literatura, oralidade 

e escrita. Tal iniciativa, no entanto, não mantém qualquer relação orgânica com uma política da 

Secretaria de Educação, resultando de um esforço pessoal representado, primeiro, pela busca de 

um diálogo com própria comunidade, e, segundo, pela oferta de formação mínima necessária ao 

corpo docente, tendo com enfoque justamente a pedagogia de projetos.  

Se, de fato, a escola tem tentado uma aproximação e um diálogo com a comunidade, 

ainda que não concorde com a sua reivindicação, esta aproximação não é parte de um projeto 

da Secretaria, mas de soluções absolutamente pontuais e individualizadas da atual gestão da 

escola, que recebeu autorização para isso apenas na medida em que isso aplacaria uma 

insatisfação crescente das lideranças de uma comunidade que, cada vez mais, desempenha 

papel de protagonista entre os movimentos sociais da região. Como a coordenadora pedagógica 

da escola do Campinho foi indicada para o cargo e ficará na rede apenas até o final deste ano, 

aponta-se para um novo período de indefinições e de acirramento do conflito em torno destas 

alternativas de educação. 

 

4.4.4 Consulta a Violação dos Direitos Humanos de Comunidades Quilombolas na Comunidade 

Santa Rita do Bracuí  

 

Atendendo ao convite realizado pela SUPIR-RJ (Superintendência de Promoção da 

Igualdade Racial), está sob a responsabilidade do Professor José Maurício Arruti (coordenador 

do nosso projeto) a elaboração do Estudo Técnico “Políticas de Promoção das Comunidades 

Quilombolas no Estado do Rio de Janeiro”, destinado a integrar os “Cadernos de Direitos 
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Humanos” da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH)
7
. Para 

tal elaboração, Arruti tomou a iniciativa de procurar a direção da Acquilerj (Associação das 

Comunidades Quilombolas no Estado do Rio de Janeiro) com o objetivo de incluir neste estudo 

técnico uma posição emitida pelo próprio movimento quilombola.  

A estrutura dos encontros realizados com lideranças quilombolas, Acquilerj e com a 

SUPIR foi pensada em quatro momentos. O primeiro realizado na sede de Koinonia com a 

presença de toda a direção da Acquilerj, a fim de fazer os primeiros levantamentos à cerca da 

violação dos direitos quilombolas. O segundo realizado na comunidade de Botafogo (Cabo 

Frio), reunindo todas as comunidades da Região dos Lagos. O terceiro na comunidade Santa 

Rita do Bracuí (Angra dos Reis), reunindo todas as comunidades da Costa Verde. O quarto e 

último encontro (a se realizar) na comunidade de São José (Valença), reunindo todas as 

comunidades do Vale do Paraíba.  

Como material empírico nesse relatório utilizarei apenas a relatoria feita durante a 

consulta realizada na Comunidade Quilombola Santa Rita do Bracuí - Angra dos Reis nos dias 

26 e 27 de março de 2011. Justifico minha escolha pelo contexto regional onde foi promovido o 

encontro (Costa Verde), local onde temos refletido à cerca da questão educacional em âmbito 

de pesquisa. Dessa forma, podemos confrontar as discussões de Campinho da Independência  

com as questões colocadas pelas demais comunidades presentes: Marambaia (Mangaratiba); 

Alto da Serra (Rio Claro); Bracuí (Angra); Cabral (Paraty) e Campinho (Paraty) no que tange 

as suas reivindicações no campo da educação.  

A proposta da consulta seria ouvir as comunidades sobre a situação dos direitos 

humanos em sua efetividade, concretude e necessidades. Diante disso, surgiam os seguintes 

questionamentos: Existem os direitos universais, dos cidadãos e os direitos específicos, onde 

entra a especificidade quilombola. Onde esses direitos estão sendo desrespeitados? Quais os 

obstáculos encontrados? Quais agências/órgãos são empecilho para a efetivação desses 

direitos?  

A primeira questão que emerge como um problema no contexto da consulta é o 

reconhecimento da identidade quilombola dentro do espaço escolar. Segundo uma das 

lideranças do Bracuí, que trabalha como zeladora na escola local, dentro de sala de aula as 

crianças e adolescentes sentem vergonha de dizer que são quilombolas. É comum ouvi-los 

falar: “Poxa, já sou negro e ainda vou ter que ser quilombola?” O termo quilombola produziu 

nesse público um sentido pejorativo, reflexo da situação que enfrentam na comunidade e da 

                                                           
7
 A Secretaria Estadual de Direitos Humanos iniciou um processo de revisão do Plano de Trabalho dos Direitos no 

Estado. Foram eleitos 12 temas, dentre eles estavam as comunidades quilombolas. 
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desvalorização da cultura negra quilombola no espaço escolar. Bracuí sofre com a especulação 

imobiliária no município de Angra dos Reis e encara cotidianamente conflitos fundiários com 

invasores que se multiplicam dentro de suas terras ainda não titulada. Tais moradores (não 

quilombolas) compram terras de forma ilegal na mão de grileiros/posseiros e de alguns 

quilombolas não envolvidos com a causa, mesmo sabendo que aquele é um território 

reconhecido pelo INCRA como remanescente de quilombo, o que inviabiliza a ação de compra 

e venda de propriedades. Um cenário visivelmente marcado pelo contraste entre casas luxuosas 

e casas muito simples, o que torna fácil identificar quem é quilombola e quem não é. 

Por conta de interesses opostos, moradores do Bracuí e “imigrantes” disputam frente à 

prefeitura de Angra os encaminhamentos de políticas públicas direcionadas para aquela 

localidade, como é o caso do asfalto. Para lideranças do Bracuí, a chegada do asfalto na 

comunidade significaria a descaracterização do quilombo e, além disso, acreditam que tal 

iniciativa reforçaria a questão da especulação imobiliária que enfrentam. Com essas 

informações, pretendo chamar atenção para a negligência do Poder Público diante de toda essa 

situação enfrentada pela comunidade e para a reprodução de tal negligência no espaço escolar, 

uma vez que a escola não discute essas questões e ignora o fato de estar dentro de área 

quilombola. Tudo isso reforça a negação da identidade cultural de crianças e jovens oriundas 

dessas comunidades.  

Outra questão de extrema pertinência colocada pela liderança de Alto da Serra e que nos 

ajuda a entender esse problema é o fato da identidade negra sempre ter sido vista de forma 

menosprezada na escola. Em suas lembranças, falou da discriminação constante que sofria 

pelas crianças e professores com histórias de cunho depreciativo: 

 

[...] Parei de estudar na 5ª série porque era difícil, tinha que trabalhar e 

estudar. Era época de trabalho na carvoaria, trabalhava ate às 11 horas, as 

aulas começavam as 14:00 e tinha que andar a pé durante 2 horas até a escola. 

Estudei dos 7 aos 14 anos e naquela época o tratamento das professoras era 

diferente. O negro na escola era tratado diferente, tratavam melhor os brancos 

do que os negros. Quando as crianças quilombolas chegavam na escola, os 

colegas diziam: “Ih, jogaram pedra no bambuzeiro” (o anu é preto e fica no 

bambu) [...] 

 

 

Uma jovem liderança de Bracuí atribui essa depreciação à forma como o negro ainda é 

representado nos livros didáticos usados pelas escolas. Trata-se do negro escravo, apanhando 

de seus senhores, sofrendo por conta da cor de sua pele e inferiorização de sua raça. Segundo 

ele, “ninguém quer se reconhecer enquanto tal”. Ainda nesse contexto de discussão, a liderança 
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de Campinho ressalta que a escola acabou se configurando como um espaço de negação 

cultural, um exemplo disso é a forma como crianças e jovens se colocam quanto a essa questão 

da identidade nos espaços de sua comunidade e nos espaços escolares. Dentro da comunidade 

esses sujeitos são imponderados, não negam ser um quilombola, são envolvidos com os 

projetos e não demonstram qualquer sentimento de vergonha por suas origens. Todavia, na 

escola, sentem-se inibidos e não pertencentes àquele espaço.  

 

[...] O racismo é perverso, pois, obriga o negro a negar a si mesmo em função 

de uma sociedade que exclui pela cor da pele. Tudo isso resulta em perdas no 

processo de construção da identidade dos educandos [...].  

 

 

Outra questão que surge no âmbito da discussão educacional é a própria forma como 

são pensadas e geridas as escolas em áreas remanescentes de quilombo. Bracuí compartilha que 

a escola local se encontra dividida nas categorias rural e urbana, por se encontrar localizada às 

margens da Rio-Santos. Além de crianças e adolescentes da comunidade, a escola recebe 

alunos que residem em bairros vizinhos do entorno da rodovia. O corpo docente da escola é 

formado por professores concursados, onde a grande maioria reside na cidade do Rio de Janeiro 

(Niterói, Rocinha, Duque de Caxias entre outros municípios). Apesar da distância, esses 

professores optam pelo município de Angra, atraídos por melhores condições salariais. Na 

escola não há estadia para os professores que vem de longe, por isso, precisam se hospedar na 

pousada mais próxima (localizada dentro do território quilombola), ou então, regressar às suas 

casas no mesmo dia. Suas refeições são feitas diariamente na escola, ou seja, comem da 

merenda escolar, o que traz uma grande insatisfação a esses professores.  

A escola ocupa hoje o 2º lugar em matrículas no município, o número de moradores do 

condomínio popular recentemente construído pela prefeitura, influenciou no aumento de 

estudantes atendidos pela escola. Houve um inchaço populacional na localidade, mas não 

houve benefícios como saúde, transporte e construção de novas escolas. Os impactos dessa 

incompetência municipal reflete diretamente no trabalho desenvolvido pelos professores, uma 

vez que, enfrentam salas de aula lotadas e sem a menor estrutura física para isso. 

Problemas como transporte escolar de qualidade também é discutido pelas comunidades 

presentes. Em Bracuí, por exemplo, a escola atende alunos até o 9º ano do Ensino Fundamental. 

Para cursarem o Ensino Médio, os jovens são obrigados a se matricular em escolas localizadas 

em outros municípios. Na maioria das vezes, esse segmento de ensino é oferecido no turno da 

tarde ou da noite, o que dificulta a permanência desses jovens na escola. Além da distância, há 

também a precariedade do transporte escolar, são ônibus em péssimo estado de conservação e 
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acima do limite suportado para lotação. A prefeitura disponibiliza gratuidade para estudantes 

(Bonfim Card), entretanto, só há uma única empresa que faz o trajeto até o centro de Angra, 

local onde a maioria estuda, o que torna a espera pelo coletivo insuportável. Como não há 

transporte na estrada que dá acesso ao quilombo, esses jovens são obrigados a caminhar cerca de 

1 hora a pé até suas residências. Além da distância precisam enfrentar a iluminação precária que 

dificulta ainda mais o acesso.  As lideranças de Bracuí afirmam que há um número muito grande 

de jovens na comunidade, logo a necessidade da construção de novas escolas, principalmente 

que atendam o E.M. Alto da Serra também vive esse problema, e enfrenta as mesmas 

dificuldades de Bracuí. As escolas que oferecem E.M são distantes e o transporte escolar não 

contempla o número de estudantes da comunidade. Além disso, sofrem o mesmo descaso com as 

estradas escuras, sem iluminação.   

Marambaia, por sua vez, compartilha denúncias sérias, que evidenciam toda uma 

imposição de poder e autoridade. A escola se encontra localizada dentro do território ocupado 

pela Marinha do Brasil e atende até o 9º ano do Ensino Fundamental. O transporte dos 

professores até a escola é feito pela Marinha que, por sua vez, não permite o transporte da 

prefeitura na localidade. Cabe aqui ressaltar que todas as demais ilhas existentes na região 

recebem transporte escolar da prefeitura, no entanto, na Marambaia tal acesso não é permitido. 

 A liderança afirma que o expediente da Marinha não tem horários fixos, por isso, os 

estudantes ficam à mercê do horário de chegada dos professores. Há casos de expedientes 

específicos em que os alunos ficam um turno sem aula. Quando os estudantes terminam o curso, 

apresentam grande desvantagem com relação aos alunos de outros locais, devido a terem bem 

menos aula. Quando chegam ao Ensino Médio precisam estudar fora da ilha e aí, encontram 

grandes dificuldades. Além da distância e da dependência do transporte da Marinha, os 

estudantes precisam sair de cada na madrugada para pegarem embarcação para o litoral; ficam 

sem nenhum suporte até Itacuruçá, esperando o transporte das 18:00 horas. Só chegam em casa 

por volta das 21:00 horas, cansados já não conseguem realizar as atividades da escola, sem 

contar que não há energia elétrica na ilha depois de um determinado horário. Logo apresentam 

menos rendimento que outros estudantes. Quanto ao contemplamento das especificidades da 

comunidade no ambiente escolar ou a implementação da Lei 10.639, a liderança afirma não 

haver nenhuma iniciativa, nem da escola local, muito menos da prefeitura de Mangaratiba.  

A comunidade de Campinho trouxe para o debate a questão do transporte escolar 

enfrentada pela comunidade do Cabral, uma vez que sua liderança não pode estar presente. Com 

o fechamento da única escola existente na comunidade, os alunos tiveram que ser transferidos 

para a escola do Campinho.  Desde então, passaram a depender do único transporte escolar 
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disponibilizado pela prefeitura que, além de Cabral atende estudantes de outras cinco 

comunidades do entorno. Por serem comunidades distantes uma das outras, as crianças passam 

muito tempo circulando no transporte escolar, correndo riscos desnecessários. No caso de Cabral 

esse problema ainda é mais agravante, pois os alunos são os primeiros a subir e os últimos a 

descer do ônibus. Por conta disso, são obrigados a chegar no local de embarque muito cedo e na 

volta passam horas no transporte, até que todos os demais venham desembarcar. Os problemas 

não terminam por aí, o ônibus não leva as crianças até a comunidade, elas são deixadas na beira 

da Rodovia Rio-Santos, caminham cerca de 1 hora a pé até suas casas. Em dias de chuva esse 

trajeto se torna ainda mais difícil. 

O ponto culminante do encontro foi quando surgiu o tema da necessidade de uma 

educação diferenciada para escolas em áreas quilombolas. Bracuí afirma que a escola local só 

procura a comunidade em épocas específicas: datas comemorativas, folclore, chama para dançar 

o jongo e etc. No entanto, a questão da Lei 10.639 que orienta o ensino da história e cultura 

africana é ignorada pela escola. O conteúdo sobre negros é falado apenas em nível de Brasil, mas 

a escola sequer menciona o contexto local. Um problema, que segundo as lideranças, vem de 

cima, da própria prefeitura local.  

 

“[...] Angra não sabe nada sobre a comunidade quilombola daqui. Aqui já tem 

material produzido, da história da comunidade, do jongo, a prefeitura diz que 

passou para as escolas do estado, mas não vemos nada ser feito com esse 

material [...]”. 

 

Segundo uma de suas lideranças, uma professora da escola buscou uma aproximação 

com a comunidade, foi conhecer o quilombo e chegando lá “pensou que encontraria coisas 

diferentes, casinhas de pau a pique, uma senzala, ou sei lá o que”. Isso demonstra a falta de 

informação da sociedade à cerca do que é uma comunidade remanescente de quilombo. Ainda 

reproduzem a imagem estereotipada dos quilombos abordados nos livros didáticos, “e olha que 

estamos falando de uma professora”. “Isso é grave!”, ressalta a liderança. Afirma também que a 

prefeitura se comprometeu a divulgar para as escolas do estado o material produzido sobre a 

comunidade, no entanto, sua filha estuda numa Escola Estadual em Angra, e ninguém sabe que o 

município tem uma comunidade quilombola, tampouco ouviram falar da Lei 10.639. Percebe-se 

então, um descomprometimento do Poder Público com a questão quilombola, mas, sobretudo, 

com a própria implementação da lei.   

O Quilombo Campinho da Independência trouxe todo aquele embate apresentado 

anteriormente, e falou do ponto de tensão entre a escola e a comunidade. Ressaltou também a 
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“necessidade de se discutir a escola” e a importância dessa discussão acontecer nos espaços de 

militância, pois só assim, a proposta de uma “escola quilombola” será viabilizada.  

Alto da Serra, por sua vez, afirma o apoio da prefeitura de Rio Claro nas questões 

educacionais, a partir do seu reconhecimento como remanescentes de quilombo. Hoje, sentem-se 

privilegiados por ter na direção da sua escola local uma moradora da comunidade. A partir dessa 

gestão, Alto da Serra produziu seu próprio material didático e tem levado para o espaço da sala 

de aula as especificidades das comunidades remanescentes de quilombo, através da tradição oral, 

da cultura e das histórias de luta e resistência do seu povo. Agora, pleiteiam a construção de um 

Projeto Político Pedagógico específico para o contexto da escola local, pois, compreendem que 

esse é um primeiro passo para conseguirem políticas educacionais diferenciadas para escolas em 

áreas quilombolas.  

 

 

5. Os debates do campo e as reflexões proporcionadas pela formação em pedagogia  

  

O material empírico produzido e acumulado durante esse último ano de pesquisa 

(segundo momento do projeto) trouxe importantes elementos para a reflexão sobre o tema da 

educação na/para comunidades quilombolas, mas, sobretudo, possibilitou um importante 

diálogo entre campo de pesquisa e reflexões fomentadas na formação acadêmica. É possível 

perceber que grande parte dos debates suscitados neste material emerge da relação escola-

comunidade e que essa relação nos permite olhar para uma série de questões que permeiam 

no/do campo educacional e que nos ajudam a pensar o quão inesgotável é este campo. 

 É inegável que essas duas instâncias (escola e comunidade) apresentam contextos 

culturais visivelmente diferentes, mas o principal embate desta relação não consiste exatamente 

nesta diferença, mas sim, na sobreposição de uma cultura sobre a outra. Essa sobreposição é 

legitimada na escola tendo em vista o caráter padronizador, homogeneizador e monocultural da 

educação nesse espaço (CANDAU, 2010), à medida que engendra apenas um único tipo de 

saber e de modelo escolar. Percebe-se, portanto, que a grande questão que surge no contexto da 

nossa análise é o aspecto cultural, e, neste sentido, podemos compreender as diferentes 

dimensões que este abarca: currículo, cotidiano escolar e saberes escolares e não escolares. 

Tais dimensões também se legitimam como questões-chave dos debates na formação em 

pedagogia.  

Quando comunidades quilombolas, por intermédio de suas lideranças reivindicam uma 

“escola quilombola” e/ou uma educação diferenciada em suas escolas locais, buscam um 
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modelo educacional que incorpore e legitimem os seus saberes tradicionais, nesse caso, um 

currículo que contemple suas especificidades. Segundo Silva (1999), currículo é lugar, espaço, 

território, currículo é documento de identidade, logo, podemos compreender o porque da 

necessidade de se pleitear um currículo condizente com a cultura local onde essas escolas estão 

inseridas. Candau (2010) afirma que as questões culturais não podem ser ignoradas, sob o risco 

de que a escola cada vez se distancie mais do universo simbólico dos educandos. 

De acordo com as teorias pós-críticas “não há uma separação rígida entre o 

conhecimento tradicionalmente considerado como escolar e o conhecimento cotidiano das 

pessoas envolvidas no currículo” (SILVA, 1999; p.136). Tal concepção nos ajuda a 

compreender o caráter emergencial do diálogo entre escola e comunidade, para que fato, venha 

se romper o distanciamento existente entre o conhecimento oriundo de ambas as partes. Ocorre 

que no contexto de escolas inseridas dentro de áreas quilombolas, assim como, em escolas 

pertencentes a outros contextos socioculturais, essa questão ainda tem sido conflituosa e 

intocável. Outro parâmetro de análise para entendermos o currículo como documento de 

identidade é a “importância política do sentimento de identificação étnica e racial” (SILVA, 

1999, p. 139). Comunidades quilombolas não se identificam e questionam a forma como o 

negro ainda é representado nas escolas e nos livros didáticos. Uma reprodução pejorativa e 

estereotipada da história da cultura negra, reforçando ainda mais sua desvalorização. Dessa 

forma podemos perceber o quanto à questão da raça e da etnia não pode ser tratada apenas 

como um tema transversal, mas sim, como uma questão central de conhecimento, poder e 

identidade (1999). 

Ao chamarem atenção para a importância de se estender os muros da escola, no sentido 

de se apropriar de novos espaços de aprendizagens e de reconhecê-los como tal, lideranças 

quilombolas trazem a tona o debate sobre a pedagogia de outras instâncias culturais. Dessa 

forma, reconhecer o contexto local e dialogar com esse contexto proporcionaria novos 

significados aos conteúdos escolares e tornaria concreta e viva a experiência da aprendizagem. 

Na concepção da pedagogia freireana uma educação dialógica, com liberdade e respeito à 

realidade e à cultura do educando (FREIRE, 1970).  

É visível também nesse contexto de debates a forma inadequada como a cultura 

quilombola é “trabalhada” na escola do Campinho, através do projeto implementado pela 

coordenadora pedagógica (Formando alunos leitores/escritores). Analisando o projeto, 

verificamos vários exemplos que são alvos de críticas feitas por nós, profissionais da área de 

Pedagogia:  
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 Exemplo 1 (1º ano EF): Cultura quilombola- poesia (Brincar de roda- texto 

extraído do livro Vivência de Saberes produzido pela comunidade). Abaixo da 

poesia a seguinte atividade: Retire da poesia uma palavra com cada letra abaixo: 

A, B, C, D, E..., Pinte as consoantes da poesia de vermelho, as vogais da poesia 

de amarelo, copie abaixo as palavras que começam com vogais. 

 Exemplo 2 (2º ano do EF): Cultura quilombola- poesia (Brincar de roda- texto 

extraído do livro Vivência de Saberes produzido pela comunidade). Abaixo da 

poesia a seguinte atividade: Pedir para os alunos ilustrarem a roda no caderno, 

circular todas as palavras que se iniciam com a letra b na poesia, contar o 

número de letras que tem a palavra brincar e bater. 

 Exemplo 3 (5º ano do EF): Leia os textos das páginas 20 e 21 do livro 

“Vivência de Saberes” e retire 3 palavras com: ditongo, hiato, encontro 

consonantal, dígrafo. Escolha 10 palavras desses texto e coloque-as em ordem 

alfabética. 

 

Antes de qualquer tentativa de análise, nos perguntamos: Que cultura é essa que está 

sendo trabalhada nesse projeto? Trazer para a sala de aula elementos pertencentes à cultura 

quilombola, assim como o próprio livro que foi produzido pela comunidade para transformá-los 

numa ferramenta de alienação dos educandos? A crítica aqui vai para além da didatização da 

cultura, bem como colocou uma das lideranças de Campinho. Trata-se de negar a essas crianças 

o poder de criar, de descobrir e de se arriscar no espaço de sala de aula, uma subestimação de sua 

inteligência e capacidade.   

   A poesia “Brincar de roda” foi escrita por uma criança de 10 anos, morador da 

comunidade e aluno da escola durante uma das oficinas realizadas pelo “Educando com Artes”, 

isso demonstra o quanto esses alunos são capazes de produzir e o quão significativo pode ser 

uma atividade escolar. Todas essas questões pontuadas são intensamente discutidas no curso de 

Pedagogia, referenciais teóricos como: Piaget, Vigotsky, Wallon, Freire, Kramer, Soares e tantos 

outros trazem em seus pressupostos diversos elementos que nos ajudam a refletir sobre tal 

prática e a compreender os problemas que dela surgem. Nesse sentido, Soares (1999) esclarece 

que é inevitável a escolarização de conhecimentos, saberes, artes, mas ressalta que na realidade 

escolar essa escolarização acaba por adquirir um sentido pejorativo, pela maneira como ela se 

tem realizado, no cotidiano da escola. Em tese, uma “pedagogização ou uma didatização mal 

compreendida que ao transformar conhecimentos em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o” 
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(SOARES, 1999, p. 22). A tese defendida pela autora nos ajuda a compreender a colocação de 

uma das lideranças de Campinho: 

 

[...] Elas não entendem, não é isso que queremos, pegar os pontos de jongo e 

trabalhar conteúdo na escola? Elas querem didatizar o jongo [...].   

 

Dessa forma, podemos compreender que o modelo educacional pleiteado por Campinho 

da Independência não condiz com a forma pela qual a escola “pensa” estar trabalhando a 

cultura quilombola, por isso o debate, o conflito. O curioso nessa questão é que a coordenação 

da escola insiste: 

 
[...] Aqui trabalhamos com a metodologia de projetos que partem do contexto 

da comunidade, da cultura quilombola. Isso já é oferecer uma educação 

diferenciada [...]. 

 

A discussão trazida por nós a partir das lideranças de comunidades quilombolas, seja no 

campo epistemológico e/ou metodológico, implica na necessidade emergencial de reflexões e 

mudanças em torno da real função social da escola, e, sobretudo, da função da escola no 

contexto específico quilombola (ARRUTI, MAROUN e CARVALHO, 2011). É preciso 

reinventar a educação escolar (CANDAU, 2005) para que haja espaços e tempos de 

aprendizagem, de fato, significativos e condizentes com os diferentes contextos sociopoliticos e 

culturais existentes em nossa sociedade (CANDAU, 2010). 

 

6. Conclusão 

 

 Uma primeira consideração a fazer é que embora não haja uma contemplação específica 

do tema da educação em comunidades remanescentes de quilombos no currículo do curso de 

Pedagogia da PUC-RIO, é possível refletir sobre as inúmeras questões que emergem no/do 

campo de observação tendo como base os apontamentos provocados pela própria literatura 

oferecida no curso. A formação em Pedagogia se apropria dessas questões e as trazem para o 

espaço da sala de aula por intermédio de leituras e discussões, problematizando-as e 

provocando-nos a pensar as especificidades encontradas no campo educacional. Tais mediações 

visam difundir novos conhecimentos, e, assim, ampliar o olhar deste profissional acerca deste 

universo heterogêneo e diversificado que é o campo da educação.  

 Por fim, percebemos que assim como a formação acadêmica contribui para o olhar 

sobre o campo de pesquisa, o próprio campo contribui para o olhar sobre a formação. Esse 
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diálogo permite uma reflexão mais ampla das demandas que emergem no/do campo 

educacional no sentido de contemplação e legitimação das especificidades dos diferentes 

contextos políticos e socioculturais existentes e permite compreender o processo de produção 

de modelos alternativos para a educação, a exemplo do que acontece na Comunidade 

Campinho da Independência.  
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