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RESUMO 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo estudar o processo de Educação Diferenciada 

na Escola Estadual Quilombola E.E.Maria Antonia Chules Princesa localizada no Vale 

do Ribeira município de Eldorado-SP. A escola atende a uma população de 

aproximadamente 420 alunos distribuídos entre Educação Infantil, Fundamental e Médio 

que vivem em seis comunidades quilombolas ao seu redor. A Escola foi fundada em 2004 

e é uma conquista dos Quilombos de Ivaporunduva, São Pedro, Galvão, Nhungura, 

Sapatú e André Lopes comunidade onde está sediada a Escola. A pesquisa aborda 

inicialmente a luta empreendida pelas lideranças quilombolas no decorrer de seis anos. 

Analisa os embates de lideranças com representantes da Secretaria de Educação no 

município de Eldorado, exigindo uma escola diferenciada para o atendimento das 

crianças e jovens das comunidades quilombolas. Em seguida apresenta as características 

da Escola Quilombola em seu caráter diferencial de atendimento, identificada a atuação 

dos professores e da participação da comunidade nas adequações do currículo tradicional. 

A pesquisa tem como fontes os registros da pesquisa de campo, fontes e entrevistas com 

lideranças e questionários aplicados aos professores. Trabalha com os conceitos de 

Comunidades Remanescentes de Quilombos, currículo em sua dimensão plural, seguindo 

Ivor Goodson, Michael Apple e Jean Claude Forquim. Fundamenta-se para analise das 

entrevistas nas relações entre memória oral e historia.                   

    

Palavras Chaves: Educação Diferenciada, Comunidades Remanescente de Quilombos 

do Vale do Ribeira, Identidade Cultural, Currículo, Memória Oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aimed to explore the process of deploying a Differentiated Education in the 

State School Quilombola EEMaria Princess Antonia Pimps in Vale do Ribeira-SP city of 

Eldorado. The school serves a population of approximately 420 students distributed 

between Early Childhood Education, Elementary and High School who live in six 

maroon communities around them. The school was founded in 2004 and is an 

achievement of Quilombo Ivaporunduva, San Pedro, Galvao, Nhungura, Sapatu and 

Andre Lopes, and this is the community where the school is located. The study first 

addresses the struggle waged by the leaders maroon over six years for 

establishment / founding the first school to quilombos in the Vale do Ribeira. Examines 

the struggles of leadership with representatives from the Education Department in 

Eldorado, requiring a different school for the care of children and young maroon 

communities. Then presents the characteristics of his character in School Quilombola 

differential treatment, identified the actions  teachers and community participation in the 

adequacy of the traditional curriculum. The research has the sources of the records of 

field research, interviews with leaders and questionnaires administered to teachers. As 

regards the theoretical approach, working with the concepts of quilombo communities, 

curriculum plural in its size, following Ivor Goodson, Michael Apple and Jean Claude 

Forquim. It relies on analysis of interviews in the relationship between memory and oral 

history.  

 

Keywords:  School Quilombola, Differentiated Education, Quilombo communities in the 

Ribeira Valley, Cultural Identity, Curriculum, Oral Memory 
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Introdução 

 

 

O meu interesse pelo tema de pesquisa partiu da minha vivência como quilombola, 

liderança na comunidade Remanescente de Quilombo de Ivaporunduva, lugar em que 

resido desde quando nasci, no município de Eldorado, no Vale do Ribeira – SP. Também se 

associa a minha trajetória estudantil nos anos 90 em escolas da cidade, pois foi o momento 

em que pude perceber a distância que existia entre a população urbana e a população rural 

(quilombola).  

Nesse percurso pude perceber diferenças de tratamento entre alunos urbanos e 

quilombolas, diferenças essas que partiam tanto dos professores como do quadro 

administrativo. Ficou evidenciado, pela minha experiência, que o aluno rural quilombola 

era tratado com indiferença, sempre considerado “fraco”, do ponto de vista da cultura 

escolar, sofria discriminação racial freqüente, tanto por parte de alunos quanto de 

professores, e esses fatores causavam uma significativa evasão escolar.  

  No ano de 1999, após terminar o Ensino Médio comecei a participar ativamente do 

movimento social quilombola da região, assumindo o papel de liderança jovem em minha 

comunidade e no movimento. O meu papel dentro do movimento era trabalhar com a 

formação dos jovens da comunidade e da região para a sua permanência na terra e o 

controle do território, uma vez que nossas gerações anteriores vêm preservando esse espaço 

há mais de 400 anos.  

Participando intensamente do movimento quilombola da região junto à comunidade, 

como também da Equipe de Articulações das Comunidades Negras do Vale do Ribeira – 

EACONE e do Movimento dos Ameaçados por Barragens – MOAB, percebi que 

necessitava de uma formação mais institucionalizada e de nível superior para contribuir 

com o movimento, pois nossas lideranças só tinham discussões políticas e sem 

fundamentação teórica e técnica, devido às dificuldades que haviam enfrentado para estudar 

e/ou efetivar cursos nas cidades. No ano de 2002, ingressei em dois cursos técnicos do 

Centro Estadual de Tecnologia Paula Souza, Agricultura e Turismo na ETE Eng. 

Agrônomo Narciso de Medeiros, em Iguape, São Paulo. 
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Após esse período, as demandas das comunidades foram crescendo, começando a 

ser implantadas diversas políticas públicas governamentais com o objetivo de melhoria das 

condições de vida dos quilombolas, bem como acentuou a atuação de ONG`s que 

propunham trabalhar o desenvolvimento sustentável dessas comunidades por meio de 

projetos. Havia dificuldades nas comunidades para gestão de algumas situações propostas, 

sobretudo gerenciar projetos com altos recursos e trabalhar com comércios através de 

contratos e vendas de grandes quantidades de produtos agrícolas cultivados pelas 

comunidades. E ainda, ao término dos projetos, as comunidades teriam que dar 

continuidade as atividades sem acompanhamento freqüente dos técnicos e daí a necessidade 

de dar continuidade aos meus estudos para enfrentar esses novos desafios.  

Em 2004, ingressei na Universidade buscando mais qualificação e optei pela área da 

Educação, pois entendi que algumas questões só poderiam ser atingidas a partir da escola, 

principalmente na formação dos quilombolas. Quando estava realizando meu trabalho de 

conclusão de curso, pude estudar essa problemática levantada pelos quilombolas e vivida 

por mim e outros companheiros. Como trabalho de conclusão de curso pesquisei o primeiro 

ano de atividade da Escola Quilombola Maria Chules Princesa, objeto de estudo da presente 

pesquisa. Implantada no quilombo André Lopes, que atende seis comunidades quilombolas 

vizinhas. A partir dos estudos realizados, pude perceber como era diferente dos tempos em 

que estudei na cidade. Foi constatada pela pesquisa que as crianças que estudam nessa 

escola sentem-se mais pertencimento ao local e apropriação do espaço, diferente do que eu 

e os meus amigos sentíamos quando estudávamos na cidade.  

O mais satisfatório nessa pesquisa foi perceber o interesse dos professores em 

trabalhar a história da África e cultura afro-brasileira, em especial a história vivenciada pelo 

povo quilombola. Pelos resultados desse trabalho foi possível identificar a dificuldade 

encontrada pelos professores e a falta de material didático que entravava e ainda continua 

entravando o andamento desse trabalho. Foi observado também que os professores estavam 

buscando meios para melhorar o andamento do ensino, apesar das dificuldades. 

Foi a partir dessa experiência de pesquisa junto à comunidade que passei a sentir a 

necessidade de ampliar investigações para verificar o processo de constituição dessa nova 

proposta de ensino implantada na Escola Quilombola no que se refere à valorização cultural 

e ao fortalecimento da identidade quilombola. 
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Em 2007, após concluir o curso de graduação, comecei a trabalhar como professor 

na Escola Estadual Maria Antonia Chules Princesa. Essa escola foi fundada em 2005, sendo 

a primeira escola quilombola do Estado de São Paulo. Nesse mesmo período, acabei 

realizando outras atividades na comunidade, contribuindo com os temas relacionados à 

educação, fui membro sócio fundador do Centro de Educação, Profissionalização Cultura e 

Empreendedorismo, uma instituição sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento 

educacional, cultural e social das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e também 

professor monitor no Pólo de Educação à distância de uma Universidade instalada no 

município de Eldorado. 

Considerando esses compromissos, tomei a decisão, junto à comunidade 

Ivaporunduva de ampliar os estudos sobre nossa realidade educacional em curso de pós-

graduação. Após obter a bolsa de estudos do Programa Internacional de Bolsas de Pós-

Graduação da Fundação Ford, ingressei no Programa de Educação: História, Política, 

Sociedade da PUC/SP, em 2008.    

O objeto de estudo dessa pesquisa refere-se, assim, às comunidades beneficiadas 

pela escola do município de Eldorado na região do Vale do Ribeira, local onde predomina o 

maior número de Comunidades Remanescentes de Quilombos do Estado de São Paulo, 

tendo como problema central os conflitos e sucessos do processo de constituição de uma 

escolarização centrada na identidade cultural dos educandos quilombolas. Ressalto que já 

existem algumas pesquisas realizadas na área de Educação no Vale do Ribeira, porém não 

investigaram a questão da identidade cultural dos educandos quilombolas, e qual a 

participação da escola para fortalecimento de tal identidade. (NASCIMENTO, 2006). 

Juntamente aos problemas de reconhecimento e titulação de terras enfrentadas pelas 

comunidades
1
, somado aos problemas sociais e econômicos sentidos pela população 

quilombola do Vale do Ribeira, a questão educacional é hoje grave do ponto de vista das 

comunidades uma vez que o modelo de educação atual não contempla o modo de vida 

dessa população.  

                                                

1
  De acordo com Nascimento (2006), das 26 comunidades localizadas no Vale do Ribeira, até janeiro 

de 2006, somente cinco receberam o título de propriedade coletiva da terra. As áreas ocupadas pelas 

comunidades do Vale apresentam diferentes situações jurídicas, motivo de inúmeros conflitos fundiários, que 

dificultam a demarcação das terras quilombolas.  
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A educação oferecida pelas escolas existentes dentro das comunidades envolvia o 

ensino fundamental básico, de primeira a quarta série
1
. Dessa forma, para dar continuidade 

aos seus estudos, as crianças precisavam se deslocar para as escolas públicas do município 

de Eldorado. Esse fato, de certa forma, vulnerabilizava a comunidade frente ao outro, uma 

vez que nela a homogeneização da sociedade majoritária predominava. A mudança para 

área urbana, por outro lado, exercia um impacto social muito forte, não apenas pela 

distância da área onde a escola se localizava, mas também por todos os problemas sociais e 

psicológicos que as crianças quilombolas sofriam e sofrem com a discriminação e 

preconceito racial das crianças e professores da zona urbana. 

Destaca-se ainda que a proposta pedagógica das escolas públicas localizadas no 

município de Eldorado não contempla a preservação das raízes históricas e culturais, de 

forma a promover a auto-estima e valorização da própria identidade quilombola, mesmo 

com a implantação da Lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História 

e Cultura Afro – Brasileira e Africana na Educação Básica. 

A demanda por políticas afirmativas em educação que contribuam para valorização 

da cultura e o fortalecimento da identidade negra e quilombola fomentou várias 

reivindicações e lutas dessas comunidades tradicionais do município de Eldorado, no Vale 

do Ribeira, a destacar as de Ivaporunduva, São Pedro, Galvão, Pedro Cubas, Nhunguara, 

André Lopes e Sapatu. 

A primeira demanda instituída por essas comunidades foi à reivindicação para a 

construção de uma escola de Ensino Fundamental e Médio para atender as crianças 

quilombolas, promovendo no ano de 2004 a implantação da Escola Estadual Maria Antônia 

Chulés Princesa, localizada em área da comunidade quilombola André Lopes. Esta escola, 

a partir da sua formação, tem lutado em parceria com as lideranças quilombolas para a 

elaboração do seu projeto pedagógico à luz da lei 10.639/03
2
 e que atenda as demandas 

                                                

1
  Cada comunidade possui núcleos de ensino fundamental I vinculados à Escola Estadual Maria 

Antônia Chulés Princesa – escola Sede, primeira escola quilombola do Vale do Ribeira. Essa escola engloba 

desde a 1ª série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. 

 

2
  A lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro – Brasileira e 

Africana na Educação Básica 
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dessa população, buscando adequar o currículo de forma que responda às necessidades de 

auto-reconhecimento e valorização dos remanescentes de quilombos como grupo étnico-

racial que possui cultura e história própria.  Segundo Goodson (1995), o trabalho em 

relação à história da construção social do currículo escolar é pré-requisito essencial para o 

estudo da reconceitualização do currículo.  

Mesmo ainda não finalizado, o projeto pedagógico da escola tem como eixo 

condutor de suas atividades, o resgate e a valorização da cultura quilombola, enfrentando e 

confrontando-se com a administração burocrática do sistema de ensino das escolas públicas 

estaduais do estado de São Paulo.   

A partir destas constatações, a pesquisa teve como foco principal a análise do 

processo de implantação de uma educação diferenciada por parte da Escola Estadual Maria 

Chulés, assim como a participação das comunidades nesses processos, buscando também 

analisar os resultados já alcançados pela escola, naquilo que se refere a educação dos 

educandos quilombolas, na perspectiva apontada por Goodson (1995, p. 83) de que “o 

currículo é confesso e manifestadamente uma construção social”. (GOODSON, 1995, p. 

83).     

   A busca por ações afirmativas que visam a valorização da cultura e fortalecimento 

do negro quilombola se faz presente na proposta de uma educação diferenciada implantada 

pelas comunidades remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira. Como é possível 

estabelecer uma educação diferenciada, intercultural e democrática com uma visão 

eurocêntrica das origens do conhecimento científico? Seria esse o grande problema 

encontrado pelos professores em trabalhar a questão da valorização da cultura do afro-

descedentes e diversidade racial? Quais são as maiores dificuldades encontradas pelos 

professores para trabalhar temas e conteúdos que fortaleçam a identidade cultural 

quilombola?  

Nesse sentido, a relevância desse projeto de pesquisa justifica-se por analisar a 

proposta da implantação de uma educação diferenciada para educandos quilombolas que 

contemple a valorização da cultura e o fortalecimento da identidade quilombola. Quais as 

transformações positivas que a implantação de uma educação diferenciada trará (ou já está 

trazendo) como suporte para a questão do fortalecimento da identidade quilombola e o 

sentimento de pertencimento ao seu território, assumindo plenamente, com orgulho, a 
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condição de negro, em dizer, de cabeça erguida sou negro, (Munanga, 1988, p.44), a 

palavra foi despojada de tudo o que carregou no passado, como desprezo, transformando-o 

numa fonte de orgulho para o negro. 

 Contudo, objetiva-se também que o resultado deste trabalho possa servir de suporte 

para outras pesquisas ligadas à educação diferenciada - quilombola, e atender a demanda da 

lei 10.639/03 e a 11.645, pois até o presente momento são poucos os trabalhos apresentados 

na academia, no Estado de São Paulo e também, em todo país sobre essa temática. Acima 

de tudo, a importância de discutir essa temática no trabalho servirá de apoio na luta do 

movimento negro e, principalmente, das comunidades quilombolas, no que tange ao 

fortalecimento da identidade negra.  

No Vale do Ribeira, município de Eldorado-SP, a questão quilombola começou a 

ser discutida no final dos anos de 1980. Naquele período até mesmo a expressão 

Remanescente de Quilombo ou quilombolas era tabu para esse povo que era conhecido 

como Bairro Rural ou “negros Ribeirinhos”. No inicio dos anos de 1990 foi o momento em 

que as comunidades quilombolas perceberam que, por uma questão política e pela luta pelo 

território, seria necessário o empoderamento e a incorporação dessa nova denominação.  

As terras quilombolas do Vale do Ribeira começaram a ser identificadas e 

demarcadas nos anos de 1990 e os primeiros títulos começaram a ser emitidos no final 

dessa mesma década. Com isso, começaram a ser implantados alguns programas do 

Governo Federal e Estadual nessas comunidades, a fim de melhorar a qualidade de vida, 

sem, no entanto, que as comunidades fossem consultadas e os projetos acabavam 

fracassando. Quando a população quilombola entrou em discussão na pauta nacional nos 

país, a especulação das ONG`s naquela região foi grande no interesse de buscar recursos e 

trabalhar o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. 

A educação nas escolas dessas comunidades quilombolas era precária, as salas de 

aulas eram multiseriadas, os professores vinham da cidade, havia muita ausência de 

professores, a merenda era fraca e currículo escolar o tradicional da Secretaria de Estado da 

Educação. Foi nesse período que as lideranças quilombolas do Vale do Ribeira do 

município de Eldorado perceberam a necessidade de rever a educação formal oferecida nas 

comunidades, bem como o desmembramento das salas multiseriadas, a construção de 

escolas adequadas, a formação de professores quilombolas e a reorganização do currículo 
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escolar. Mas com a criação de uma escola para os quilombolas só foi possível a partir de 

indagações como: o que efetivamente constitui essas “escolas quilombolas”? Em que elas 

se diferenciam dos projetos pedagógicos tradicionais? Os professores estão preparados para 

lidar com essa nova demanda? Haveria cursos de formação para os professores? Visto que 

o “currículo está implicado em relações de poder, o currículo transmite visões sociais 

particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares. 

[...]”.  (SILVA, 2004, p.8). 

Para obter respostas a essas problemáticas será investigada Escola Quilombola E.E. 

Maria Antonia Chules Princesa, fundada em 2005, hoje com uma população de 380 alunos, 

que atende alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

A partir do tema “A Construção de uma Educação Diferenciada para o 

Fortalecimento da Identidade Quilombola”, a participação do Movimento Quilombola no 

processo de criação e na definição dos critérios para as mudanças pedagógicas, foi 

pesquisado o processo de criação da escola quilombola, a participação do movimento 

quilombola e as mudanças pedagógicas ocorridas entre 2005-2010. Acredito que um estudo 

sistemático sobre Educação Escolar Quilombola pode contribuir para o avanço de uma 

educação de qualidade para as populações quilombolas que sempre estiveram à margem do 

desenvolvimento social, político e econômico do país, além de estarem distantes dos 

grandes centros educacionais. 

Esta pesquisa está focada na formação dos educandos quilombolas, mais 

precisamente no que se refere ao fortalecimento e valorização da identidade cultural em 

uma “Escola Quilombola” e os resultados decorrentes desse trabalho. Também, indaga se 

têm sido efetivadas mudanças nas práticas pedagógicas após a criação da “Escola 

Quilombola” (2004-2010), e que estejam possibilitando uma educação de qualidade para 

comunidades quilombolas atendida pela escola. Através do processo de implantação de 

uma educação diferenciada para os educandos quilombolas é possível que haja contribuição 

para o fortalecimento da identidade étnico e quilombola e para efetivação de um currículo? 

Segundo Nascimento (2006), ainda não existe no Vale do Ribeira um modelo de 

“Educação Diferenciada” quilombola. Contudo, no Vale do Ribeira, município de 

Eldorado, São Paulo foi criada a primeira escola quilombola em 2005, visando buscar esse 

caráter diferencial de atendimento, na qual funciona o currículo tradicional da Secretaria de 
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Educação do Estado de São Paulo, assim a diretoria regional de ensino junto à escola, 

professores e lideranças quilombolas beneficiados, trabalha intensamente na adequação de 

materiais e conteúdos utilizados pelos professores na escola. 

Para Nascimento (2006), o objetivo das comunidades quilombolas atendidas pela 

escola é de ter um currículo diferenciado, no qual se valorize a história dessas comunidades 

e se retrate para os alunos a verdadeira história dos negros brasileiros sem ocultar fatos, 

como é feito no currículo tradicional. Para esse povo, sua história deve ser apresentada na 

integra sem recortes, desde a captura dos negros na mãe África, assim esse modelo de 

educação deve abarcar o fortalecimento da identidade e a valorização cultural desse povo, 

não deixando de contemplar evidentemente a formação dos educandos também para vida 

acadêmica.    

 Desta forma, ao analisar a educação escolar quilombola é fundamental levar em 

consideração a participação das lideranças através do movimento quilombola, pois é nesse 

espaço que são discutidos e deliberadas propostas que norteiam as tomadas de decisão do 

poder público em relação as propostas feitas para educação escolar quilombola.  

 O objetivo da pesquisa foi analisar o processo de implantação de uma educação 

diferenciada para os educandos quilombolas e a sua contribuição para o fortalecimento da 

identidade étnica e quilombola e a efetivação de um currículo que valorize a tradição deste 

povo. Os objetivos específicos foram identificar e analisar a função social da escola para as 

comunidades Remanescentes de Quilombos. Identificar no currículo da Escola Estadual 

Maria Antônia Chules Princesa elementos de fortalecimento, valorização e resgate da 

cultura negra. Analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores, 

especialmente sobre temas específicos das questões culturais e étnicas, objetivando 

identificar se as mesmas contribuem para a valorização da cultura negra e quilombola. 

Analisar o processo de formação desses professores que atuam na escola e quem são eles? 

As fontes selecionadas para esta pesquisa são os documentos escritos (registros 

escolares, documentos escritos, relatórios de assembléias das comunidades), entrevistas 

com os representantes das comunidades quilombolas e direção da escola e questionários aos 

professores, com abordagem qualitativa que permitirá a análise das diversas fontes 

referentes à atual situação. A análise fundamenta-se em uma perspectiva histórica para o 

estudo da Educação Quilombola e o processo de formação dessa escola, evidenciando os 
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conflitos e os diferentes sujeitos que têm participado na criação e constituição da Escola 

quilombola e seu funcionamento. 

Para seleção das fontes e problematizarão, parti do principio de que: 

A fonte é uma construção do pesquisador, isto é, um reconhecimento que se 

constitui em uma denominação e em uma atribuição de sentido; [...]. Por outro lado, a fonte 

é o único contato possível com o passado que permite formas de verificação. [ ... ]. A fonte 

provem do passado, é o passado, mas não está mais no passado quando é interrogada. A 

fonte é uma ponte, um veículo, uma testemunha, um lugar de verificação, um elemento 

capaz de propiciar conhecimentos acertados sobre o passado. (RAGAZZINI, 2001, p. 14).      

O método de análise dos documentos busca identificar que modelo de Educação as 

lideranças quilombolas propuseram e solicitaram do poder público, bem como verificar se 

essas demandas foram atendidas. Trata-se de uma abordagem qualitativa que pressupõe um 

método dialético na análise da documentação que poderá permitir a análise das formas de 

participação do Movimento Quilombola no processo de criação da Escola Quilombola 

E.E.Maria Antonia Chules Princesa, assim como a identificação das possíveis mudanças 

curriculares e pedagógicas necessárias à efetivação de uma “escola diferenciada” para 

quilombos. 

 A análise será completada com a documentação da escola, entrevista dos 

professores, das lideranças quilombolas incluindo a elaboração de entrevistas e 

depoimentos, além de uma documentação fotográfica. 

Os atores sociais envolvidos a serem entrevistados são: Diretores e coordenadores 

da Escola Quilombola E.E. Maria Antonia Chules Princesa, alguns professores 

selecionados pelo pesquisador, Lideranças das seis comunidades quilombolas atendidas 

pela escola São Pedro, Galvão, Ivaporunduva, Nhunguara, André Lopes e Sapatu. 

Os conceitos que permeiam o problema desta pesquisa são: Educação Diferenciada, 

Comunidades Remanescente de Quilombos, Identidade Cultural, Currículo Intercultural, 

Memória Oral. 

Para Forquin (1993), incontestavelmente, existe, entre educação e cultura, uma 

relação intima e orgânica. Quer se tome a palavra “educação” no sentido amplo de 

formação e socialização do indivíduo, quer se restrinja unicamente ao domínio escolar, é 

necessário reconhecer que, se toda educação é sempre educação de alguém por alguém. 
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Nesse sentido, ela supõe necessariamente a comunicação, a transmissão, a aquisição de 

alguma coisa: conhecimentos, competências, crenças, hábitos, valores, que constituem o 

que se chama precisamente de “conteúdo” da educação.        

 Assim, este trabalho aponta que é importante que a temática educação quilombola 

se torne conhecida, visando à formação de valores, de hábitos e de atitudes que respeitem 

as diferenças e as características próprias de grupos e minorias. Nesse sentido, ressalta-se 

que  o afrodescendente passou, 

[...] a sentir-se aceito, com propósito de vida, a estar profundamente enraizado 

na cultura negra, sem deixar de perceber as condições às quais está submetido 

em um mundo que o vê com preconceito. As matrizes africanas passam a ser 

efetivamente afirmadas (FERREIRA, 2004, p. 84).     

Diante do exposto, admitimos que a afirmação do sujeito enquanto fenômeno 

sociocultural ocorre no interagir na família, na rua, no bairro, na escola, com os livros 

didáticos e com os meios de comunicação, uma vez que as diferenças raciais, étnicas, 

fenotípicas e regionais não podem, ou não devem impedir a realização dessa afirmação, 

que, como ressalta Gomes (2003), consiste em uma “ construção social, histórica, cultural e 

plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou de sujeitos que 

pertencem a um mesmo grupo étnico/racial sobre si mesmos, a partir da relação com o 

outro” (GOMES, 2003, p. 171). 

Nesse contexto, a discussão da educação quilombola pressupõe perpassar por ações 

educativas de cunho inclusivo que possibilitem à escola ser protagonista de sua própria 

história e de seu desempenho social, por meio de conteúdos e práticas pedagógicas de 

valorização dessa educação, no sentido de admitir o redimensionamento de aspectos 

pedagógicos que valorizam o contexto sócio-cultural no processo educativo enquanto meio 

e condição para valorização de saberes culturais desses grupos, na medida em que pode 

contribuir para “superar a visão estática, conteudista, limitada ao domínio de métodos e 

técnicas de ensino ainda presente na formulação de cursos e de outras atividades de mesma 

natureza” (GOMES; SILVA, 2002, p. 16). 

Na primeira etapa, foram realizadas, as conversas informais com diferentes 

membros da equipe pedagógica da Escola, incluindo, principalmente, direção e professores, 

foram fundamentais para que entendessem os objetivos do presente projeto de mestrado. 
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Essas conversas foram os primeiros contatos para exposição da minha proposta de 

pesquisa, assim não foi utilizado nenhum equipamento para coleta de dados, apenas registro 

no caderno de campo, por isso, chama esse primeiro contato de uma conversa informal.  

 Na segunda etapa, após a avaliação dos primeiros resultados, foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com representantes de todo o segmento que atuam na escola, 

entre coordenador pedagógico, direção, professores, alunos, pais e representantes das 

associações de cada uma dessas comunidades.  

 Entrevistas: Na qual foi utilizado um questionário semi-aberto, objetiva 

coletar informações relevantes ao projeto de pesquisa. Havendo 

concordância dos entrevistados, as entrevistas serão gravadas e transcritas 

posteriormente.  

 Observação e registro do funcionamento da escola: na qual o objetivo foi 

coletar informações pertinentes a pesquisa. 

 Análise de produções de alunos sobre temas específicos que tratem de 

questões culturais e étnicas. 

 Memória oral e depoimentos: analisar o acompanhamento que os 

representantes das comunidades quilombolas fazem junto às atividades e 

conteúdos que a escola desenvolve para os educandos, desta forma 

objetivando identificar as dificuldades e alternativas empregadas por esse 

grupo para garantir a eficácia da proposta de educação diferenciada para 

quilombolas. 

Na terceira etapa foi realizada entre os meses de junho e julho de 2010. Foram 

coletadas informações sobre a escola por meio da história de vida das lideranças, 

professores e gestores. Foi somente nesse momento que tive a oportunidade de deixar o 

meu olhar de professor e membro da comunidade de lado, para observar como pesquisador 

o funcionamento da escola. 

  Os dados da pesquisa obtidos no campo de trabalho foram analisados de acordo 

com o referencial teórico da pesquisa, incluindo literaturas de autores que abordam temas 

relacionado à educação, questões étnicas e movimentos populares. Os resultados deste 

trabalho serão utilizados na elaboração de um documento que deverá ser analisado, 
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debatido na academia e nas comunidades quilombolas, na perspectiva de avaliar e 

aprimorar as ações do projeto de implementação de educação diferenciada quilombola, o 

que poderá servir de apoio nas discussões sobre relações raciais na educação. 

 Com a análise dos documentos, busquei compreender as relações entre os discursos 

dos quilombolas, do poder publico e dos demais grupos e atores envolvidos no processo de 

criação da escola estadual quilombola Maria Antonia Chules Princesa. Trata-se de uma 

abordagem qualitativa que pressupõe um método dialético na análise da documentação e 

que permite o estudo das formas de participação das lideranças quilombolas no processo de 

criação da escola no município, assim como a identificação das possíveis mudanças 

curriculares e das práticas pedagógicas necessárias à efetivação de uma escola quilombola.   

 Um dos conceitos fundamentais da pesquisa é o de educação escolar diferenciada 

para comunidades remanescentes de quilombos, a partir da qual decorrem as discussões 

sobre a participação de lideranças quilombolas, educação intercultural e currículo.  

 Ao longo de sua história, a educação tem dado conta de sua missão na transmissão 

de conhecimento de uma determinada sociedade a outra mais jovem, perpetuando a 

cosmovisão de seus indivíduos. 

 Severino (1994) entende que a educação, como transformação da sociedade, pode 

ser determinada crítica, tanto na medida em que ela não cede ao ilusório otimismo, quanto 

na que interpreta a educação dimensionada dentro dos determinantes sociais, como 

possibilidade de agir estrategicamente. Assim, ela poder ser uma instância social, entre 

outras, na luta pela transformação da sociedade, na perspectiva de sua democratização 

efetiva e concreta, atingindo os aspectos não só políticos, mas também sociais e 

econômicos. 

Paro (2001) afirma que a educação, como atualização histórica do homem, é 

condição imprescindível, embora não suficiente, para que ele, pela apropriação do saber 

produzido historicamente, construa sua própria humanidade histórico social.  

Durkheim (1965) afirma que a educação é a ação exercida pelas gerações adultas 

sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social; seu objetivo é 

suscitar e desenvolver, na criança, certos números de estados físicos, intelectuais e morais, 

reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a que a criança 

particularmente se destine.        
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Capitulo I – Comunidades Remanescentes de Quilombos do Vale do Ribeira 

 

1.1.  Vale do Ribeira – histórico da ocupação  

 

O Vale do Ribeira ocupa 10% do território paulista, sendo que a presença de 

inúmeros sítios arqueológicos comprova que a ocupação humana é anterior à chegada dos 

portugueses no século XVI. Essa região era utilizada como rota de passagem pelos 

ameríndios vindos do planalto para o litoral, bem antes das primeiras incursões dos 

europeus no Brasil. Certas localidades do vale eram ocupadas pelo povo Guaianá. (ISA, 

2008). 

No século XVI as bandeiras de mineração iniciaram suas expedições partindo do 

litoral sul do Estado para o interior do Vale do Ribeira, levando junto indígenas e alguns 

escravos negros. (CARRIL, 1995). A região do atual município de Eldorado possuía ouro 

tanto de aluvião quanto de minas e foi que foi explorado segundo relato de antigos 

moradores.  

No século seguinte, a região encontrava-se povoada por colonos europeus, os quais 

mantinham a economia extrativista e agrícola do Brasil colônia, utilizando-se de escravos 

negros, recém- trazidos de diversas regiões da África, e também de índios escravizados. 

A mineração do ouro foi o primeiro ciclo econômico do Vale do Ribeira, atividade 

exercida por mão de obra escrava. Com o término deste ciclo, muito ex-escravos ocuparam 

algumas terras e desenvolveram uma agricultura também voltada ao mercado de alimentos, 

tanto para o consumo regional, como para o comércio com outras regiões do país. Um 

exemplo é o arroz, cujo ciclo teve inicio no final do século XVII, e foi intensamente 

comercializado para outras províncias no Brasil Império até meados do século XIX. Os 

negros se transformaram em pequenos agricultores, e muitos se fixaram mata adentro na 

região, dando origem as comunidades negras da região. (ITESP, 2000). 

Umas das primeiras cidades fundadas foi Iporanga, em 1576, pelos bandeirantes em 

busca de ouro. No século XVII, em função do ouro encontrado as margens do Rio Ribeira 

de Iguape, no Médio Vale, teve origem a cidade de Xiririca, hoje Eldorado, nome que 

recebeu em 1948, em referência ao ouro. 
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O Vale do Ribeira é a região do Estado de São Paulo onde se encontra a maior parte 

de comunidades quilombolas do Estado. 
1
A diversidade social, ambiental e cultural ali 

existente é grande, diferente de outras regiões do Brasil. Tal especificidade se justifica pelo 

fato de que no Vale se concentram um dos últimos remanescentes da Mata Atlântica do 

Brasil e se abrigam várias comunidades tradicionais e locais, quilombolas, indígenas, 

caiçaras e agricultores familiares. Por outro lado, a região apresenta questões que lhe são 

próprias e demandam políticas específicas como a regularização fundiária, tanto para 

indígenas como para pequenos agricultores e quilombolas. É preciso considerar ainda que 

existem conflitos de sobreposições entre os territórios tradicionais destas populações com 

Unidades de Conservação (parques estaduais e áreas protegidas, por exemplo ). 

 No inicio da década de 1970 houve uma tentativa de regularização fundiária das 

posses rurais por meio de um convênio entre a Superintendência para o Desenvolvimento 

do Litoral Paulista (SUDELPA) e a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. Com isso, 

iniciou-se a demarcação de terras e a distribuição de títulos de propriedade a pequenos 

posseiros no Vale do Ribeira. Porém, essa forma de “demarcação” desconsiderava a 

existência de terras de comunais, permitindo que fossem loteadas. Esse procedimento gerou 

sérios conflitos internos porque algumas famílias quilombolas venderam seus lotes à 

pessoas de fora da comunidade, agravando assim a questão fundiária. (ISA, 2008). 

 No início da década de 1980, o governo do Estado de São Paulo investiu em 

melhorias nas estradas que dão acesso à região, a fim de integrá-la ao restante do Estado. 

As terras se valorizaram, a especulação imobiliária se instalou despertando interesses de 

latifúndios em diversas áreas do Vale. (ITESP, 2000). 

  Ainda na década de 1980, o governo estadual começou a se apoiar nas organizações 

sociais existentes na região, visando implementar suas políticas de desenvolvimento rural. 

No mesmo período, setores da Igreja Católica incentivavam as organizações rurais 

existentes para que permanecessem nas terras que já ocupavam há várias décadas. 

                                                

1 Esse longo tempo de interação com o meio e com a terra constituiu um saber sobre os recursos naturais e um 

vínculo duradouro dos indivíduos entre si e com o território, formando uma territorialidade pressupondo um 

vínculo de identidade de um grupo e seu território. (CARRIL, 2002).  
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No caso das comunidades quilombolas esse processo se deu com a motivação de 

seus integrantes a se organizarem em associações comunitárias, uma vez que essa era uma 

das exigências que o Estado impunha para que tivessem suas terras. (ITESP, 2000). 

  Nessa época também foram criadas a maioria das Unidades de Conservação da 

Região. Nos anos 90 foram promulgadas leis ambientais restringindo as formas de uso dos 

recursos da Mata Atlântica, e foi a época em que a região se destacou no cenário político do 

Estado por conta dos projetos de construção de barragens no Rio Ribeira de Iguape. Para 

lutar contra essa ameaça, as populações tradicionais e, em especial, as comunidades 

quilombolas, se organizaram e criaram o Movimento dos Ameaçados por Barragens 

(MOAB). Esse movimento tinha por objetivo organizar todas as comunidades quilombolas 

da região que estavam e estão sendo ameaçados por esse projeto de barragens, e entidades 

ambientais para lutarem pela não construção desse projeto que acabaria com muitas 

comunidades que vivem as margens do Rio Ribeira de Iguape. 

 Historicamente, quase a totalidade das populações rurais que habitam o Vale detém 

somente a “posse da terra” (em muitos casos sem a documentação que comprove seus 

direitos possessórios). 

 Segundo Adams (2003, p. 366), a maior parte das áreas ocupadas e manejadas por 

estas populações ou é de domínio do poder público ou de particulares (pessoas físicas e 

jurídicas) que não residem na região. Nesse contexto fundiário se inserem as populações 

tradicionais – caiçaras, índios, ribeirinhos e quilombolas. Apesar de ter sido uma das 

regiões mais intensamente exploradas nos períodos colonial e imperial, o Vale do Ribeira 

chega ao século XXI com significativo patrimônio socioambiental.  

Contexto Geográfico e Ambiental - a Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e o 

Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá genericamente denominados 

Vale do Ribeira – está localizada entre dois dos estados mais desenvolvidos do País, 

abrange as regiões sudeste do Estado de São Paulo e Leste do Estado do Paraná. Possui 

área de 2.830.666 hectares (28.306 Km²), sendo 1.119.133 há no Paraná e 1.711.533 há em 

São Paulo, correspondendo a respectivamente 39,5% e 60,5% em relação à área total da 

Bacia. (ISA, 2008, p.9). 

Confronta-se ao norte e a leste com as bacias dos rios Tietê e Paranapanema e ao sul 

com a Bacia do rio Iguaçu. A área da bacia abrange 31 municípios, sendo nove no Paraná e 
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22 em São Paulo. Estão ainda parcialmente inseridos na Bacia do Ribeira, 10 municípios do 

Paraná e 14 municípios de São Paulo. (ISA, 2008, p.9). 

 Segundo o (ISA, 2008, p.10), o Vale do Ribeira caracteriza-se por ter sido uma das 

primeiras e mais intensamente exploradas regiões brasileiras nos períodos colonial e 

imperial. Contudo, ainda guarda atualmente, o maior remanescente de Mata Atlântica do 

Brasil. Em outras palavras, dos 7% que restaram deste bioma em território nacional, 21% 

estão localizados no Vale do Ribeira.  

O Vale conta com uma população de cerca 411.500 habitantes, mais da metade nas 

zonas rurais. Uma das principais vias de acesso à região é a Rodovia Régis Bittencourt (BR 

– 116), que liga São Paulo ao Paraná. (ISA, 2008). 

Em decorrência de sua complexa história geológica a região do Vale do Ribeira é 

uma das regiões do Brasil que apresenta as mais variadas características geoambientais e 

isto faz com que nela existam terrenos com diferentes formas de relevo e de tipos de solos 

cujas características físico-químicas podem variar em poucos metros. (THEODOROVICZ 

& GODOY, 2007). 

De forma geral, as condições encontradas nas comunidades quilombolas se 

caracterizam por relevo montanhoso variando de ondulado a suave ondulado, com denso 

canal de drenagem formado sobre litologias metavulcano sedimentares, representados por 

xistos, filitos, metasiltitos, dando origem a solos argilosos. Outras porções deste relevo 

montanhoso estão sobre rochas calcárias, formando um relevo cárstico ou seja, onde 

existem grutas, cavernas, semidouros de drenagem e dolinas. Em função do relevo esses 

solos são facilmente erodidos quando expostos. 

Com essas características, a região se tornou forte potência turística, passando a ser 

explorando seus atrativos naturais e culturais; assim, a economia de algumas cidades do 

Vale do Ribeira gira em função dessas atividades turísticas, como por exemplo o município 

de Iporanga.              

 Nos fundos dos vales estão as planícies aluviais, as áreas planas ou quase planas que 

margeiam os rios, são os terrenos mais jovens, formado pela deposição de sedimentos 

trazidos pelas cheias, em geral os gleissolos associados a estas áreas, com boa fertilidade, 

mas sujeitos à inundações periódicas e com limitação; a maior parte destes solos está em 
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Área de Preservação Permanente (faixa de 30 m de largura em cada margem dos córregos e 

100 m de cada lado no caso do Rio Ribeira de Iguape). 

Os principais solos encontrados nos territórios quilombolas são: Argissolos, 

Cambissolos, Lotossolos, Neossolos, Gleissolos. (ISA, 2008, p.9). 

Em 1999, o Vale do Ribeira foi considerado como área do Patrimônio Natural da 

Humanidade pela UNESCO (Organização das Unidas para a Educação, Ciência e a 

Cultura). Além disso, mais de 50% de sua área total está sob regime de proteção ambiental, 

ou seja, são Unidades de Conservação de uso direto e indireto, criadas ao longo do século 

XX. (ISA, 2008, p.9). 

Segundo Nascimento (2006), os territórios quilombolas, em circunvizinhança com 

Unidades de Conservação, formam importante corredor biológico ainda preservado de 

Mata Atlântica que interliga o Alto e Médio Vale do Ribeira (região serrana), onde estão 

situados os Parques Estaduais de Jurupará, Intervales, Carlos Botelho, Parque Estadual do 

Alto Ribeira (PETAR) e a Estação Ecológica de Xitué; e no Baixo Vale do Ribeira 

(Planície Sedimentar e Litorânea), estão localizado o Mosaico de Jacupiranga e o Parque 

Estadual da Ilha do Cardoso. 

Apesar do rico cenário ambiental, a região apresenta problemas como a questão 

fundiária ainda não solucionada, a ameaça de barragem, o crescente desmatamento nas 

Áreas de Proteção Permanentes - APPs, especialmente das matas ciliares do Rio Ribeira de 

Iguape seus principais afluentes, os quais compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de 

Iguape, a maior da região do vale do Ribeira. Seu rio principal, o rio Ribeira de Iguape, é o 

único desse porte que ainda não tem barragens. (ISA, 2008, p.11). 

         

1.2. Os quilombos antigamente 

 

Segundo Nascimento (2006), compreender quem são as comunidades quilombolas 

na atualidade, implica em compreender, mesmo que de maneira geral, as diferentes 

formações dos quilombos no passado.  

A ida dos negros para os redutos fortificados ocorreu de várias formas.  A mais 

conhecida é a da fuga e o estabelecimento em locais mais distantes, para escapar dos 

perseguidores, conforme foi o caso do Quilombo de Palmares (PAOLIELLO, 1998). 
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Pernambuco foi invadida em 1630 pelos holandeses, fazendo com que muitos senhores de 

engenho abandonassem seu engenho. Este fato beneficiou a fuga de grande número de 

escravos, tendo estes que buscar abrigo no Quilombo dos Palmares, em Alagoas.  

Em 1670, Quilombo dos Palmares abrigava em torno de 50 mil escravos, 

conhecidos também como quilombolas. Costumavam pegar alimentos às escondidas das 

plantações e dos engenhos existentes em regiões próximas; situação que incomodava os 

habitantes (BRASIL. Seppir, 2004). 

 Esta situação possibilitou o combate dos quilombolas pelos holandeses e pelo 

governo de Pernambuco, com a ajuda do bandeirante Domingos Jorge Velho. Esta luta 

contra os negros de Palmares durou por volta de cinco anos. Apesar do esforço e 

determinação dos negros chefiados por Zumbi, foram derrotados, assim, 

 

Cresce, em meio à comunidade negra o interesse em saber mais 

sobre a história do negro, o significado real dos quilombos, o 

resgate dos heróis do povo negro e a importância da continuidade 

da luta atual para alcançar a verdadeira liberdade. (ROCHA, 1998: 

55). 

 

 Este movimento dos Quilombos representou uma das formas de resistência e 

combate à escravidão, nas quais, rejeitam a cruel forma de vida, os negros buscavam a 

“liberdade e uma vida com dignidade, resgatando a cultura e a forma de viver que deixaram 

na África” (SOUZA, 2006: 15).   

Segundo Moura (2006), a palavra quilombo é originaria do idioma africano 

quimbundo, que significa: “Sociedade formada por jovens guerreiros que pertenciam a 

grupos étnicos desenraizados de suas comunidades”. Atualmente a definição mais comum 

de quilombo é:  

 

“uma comunidade negra rural habitada por descendentes de 

africanos escravizados, com laços de parentesco, que vivem da 

agricultura de subsistência, em terra doada, comprada ou 

secularmente ocupada por seus antepassados, os quais mantêm suas 

tradições culturais e as vivenciam no presente, como suas histórias 
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e seu código de ética, que são transmitidos oralmente de geração a 

geração”. (MOURA, 2006).  

 

A formação de quilombos se deu a partir das fugas dos escravos que se escondiam 

no meio das matas de difícil acesso pelos capitães-do-mato. Nestas comunidades, a cultura 

africana era trazida por meio dos seus rituais, danças, etc. Haviam muitas comunidades 

espalhadas no Brasil.  

 

“Na época colonial, o Brasil chegou a ter centenas destas 

comunidades espalhadas, principalmente pelos atuais Estados da 

Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. 

(ITESP, 2000: 69).   

 

Para Nascimento (2006), há também casos de escravos que ganharam ou 

compraram a alforria, que compraram ou ganharam a terra, (às vezes por serviços 

prestados, como participação na guerra do Paraguai) etc. Dessa maneira, originou- se o que 

se chama de terra de pretos, comunidades negras, mocambos ou remanescentes de 

quilombos ou comunidades quilombolas. 

De acordo com Moura (1993, apud Nascimento, 2006), os quilombos sempre 

existiram durante o período escravista ocorrido no território brasileiro.  

 

(...) o quilombo foi a negação da sociedade escravista até então 
vigente, ou seja, o quilombo era o espaço social que representava a 

manifestação e a afirmação da luta contra as condições de vida do 

negro, definidas pelo escravismo. Portanto, se constituía como uma 

unidade básica de resistência do escravo”. (NASCIMENTO, 2006: 

28). 

 

Assim, para Moura (1993, apud Nascimento, 2006), o quilombo apareceu em todos 

os lugares em que teve escravidão:  

 

“Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Sul, São 

Paulo e, conforme, já dissemos, onde quer que o trabalho se 

estratificasse, surgia o quilombo ou mocambo de negros fugidos, 

oferecendo resistência, lutando, desgastando em diversos níveis as 
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forças escravistas, quer pela sua ação militar, quer pelo rapto de 

escravos das fazendas, fato que constituía, do ponto de vista 

econômico, subtração compulsória das forças produtivas da classe 

senhorial”. (NASCIMENTO, 2006: 41). 

 

De acordo com o Conselho Ultramarino de 02 de dezembro de 1740, o quilombo era 

"toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que 

não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles" (TURATTI, 2006; 6).  

Autores como Veiga Rios, (1996; Almeida, 1996, apud Nascimento, 2006), 

descrevem outras definições jurídicas que existiram durante o período escravagista para o 

quilombo:  

 
A Lei Provincial n. 157, de 09 de agosto de 1848, do Estado do Rio 

Grande do Sul afirma: "Por quilombo entender-se-á a reunião no 

mato ou lugar oculto, mais de três escravos". Já o Artigo 12 da Lei 
n. 236, de 20 de agosto de 1847, da Assembléia Provincial do 

Maranhão tinha reduzido o número de participantes: "Reputar-se-á 

escravo aquilombado, logo que esteja no interior das matas, vizinho 

ou distante de qualquer estabelecimento, em reunião de dois ou 

mais com casa ou rancho" (Rios, 1996: 72 apud Nascimento: 

2006). 

 

De acordo com Lopes, (1987, apud Nascimento, 2006), os quilombos em algumas 

situações estavam associados ao lugar, em outros, ao povo desse lugar, ou ainda se referia 

às festas populares: 

 

(...) algumas vezes o quilombo estava associado ao lugar, nesse 

caso, "o quilombo era um estabelecimento singular". Em outros 

momentos, o mesmo estava associado ao povo que vive nesse 

lugar, ou seja, "as várias etnias que o compõe", ou a manifestações 

populares, "festas de rua", ou ao “local de uma prática condenada 

pela sociedade”; "um lugar público onde se instala uma casa de 

prostitutas", ou a um conflito, uma "grande confusão", ou a uma 

relação social, "uma união"; ou ainda a um sistema econômico. 

(NASCIMENTO, 2006: 30). 

 

Segundo Andrade e Treccani (2000), o quilombo sempre foi visto como fruto de um 

ato ilegal e criminoso diante das leis impostas pela Coroa Portuguesa. 
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A Constituição Republicana de 1891 (Brasil, 1988), ignorou os quilombos, pois 

com o recente fim da escravidão, os legisladores da época não viam mais sentido em pensar 

comunidades negras isoladas. Essa ausência das comunidades quilombolas nas leis oficias 

do Brasil durou quase cem anos. 

 

1.3. As comunidades remanescentes de quilombos na atualidade 

 

As organizações dos quilombos no Brasil representavam um fenômeno “contra-

aculturativo” dos negros escravos. Ou seja, a base de sua existência e reprodução tinha 

fundamentalmente origem na “perspectiva da cultura africana” em resposta ao permanente 

processo de aculturação da sociedade escravista. (GOMES; 1996, 198). 

Para alguns como Clóvis Moura (1972), um dos pioneiros no estudo de antigos 

quilombos no Brasil, José Alípio Goulart (1972) e Décio Freitas (1982). Para esses autores, 

o que interessava era: 

“(...) à rebeldia dos escravos dentro do contexto analítico da luta de classe sob o 

escravismo. Esse tipo de análise, enfatizando o caráter violento da escravidão, deu destaque 

à investigação dos atos de rebeldia coletiva dos cativos, como quilombos, revoltas e 

insurreições, baseando-se num conceito de resistência que considerava apenas as formas 

„extremas‟ de negação ao sistema escravista. Produzia-se, assim, a imagem do escravo 

‟violento e rebelde‟, pois a negação da suposta docilidade do cativeiro no Brasil se fazia 

mediante a exaltação da reação dos escravos a ela” ( GOMES; 1996 p. 201).      

Comum às duas análises, a materialista e a culturalista, seria a interpretação dos 

quilombos sob o “prisma da marginalização” (Gomes, 1996) em relação ao sistema 

escravista, ou seja, o quilombo como uma parte não integrada do escravismo. 

“Nesse sentido, para essas duas correntes, o aquilombamento como forma de luta 

aparecia como um processo social que se dava fora da sociedade escravista. Posto que a 

escravidão era um mundo marcado pela violência, „que coisificava` socialmente o escravo, 

foi no quilombo, enfim, num mundo fora da escravidão, que os escravos resistiram 

(culturalmente e materialmente), de fato, à dominação. Enfim, só dessa maneira os escravos 

puderam tornar-se sujeitos de sua própria história”. (GOMES, 1996; 204).      
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 Foi somente com a promulgação da Constituição de 1988, no Artigo 68 do Ato 

das Disposições Transitórias (ADT), que o tema tornou-se objeto de lei, segundo a qual 

todos os remanescentes de quilombos tem direito à propriedade da terra. 

 

 Aos remanescentes das comunidades que estejam ocupando suas 

áreas, é reconhecido à propriedade definitiva, devendo o estado 

emitir-lhes os respectivos títulos (BRASIL, 1988). 

   

Dessa maneira, a propriedade da terra seria garantida a toda a comunidade e não 

individualmente. Essa definição e o reconhecimento dos direitos territoriais desses grupos 

étnicos, nunca antes contemplados pelas políticas públicas, revelam importantes avanços na 

legislação brasileira (GOMES, 2005). 

Os primeiros negros trazidos para o Brasil vinham da costa ocidental da África, 

mais tarde também trouxeram da costa oriental, e de outras regiões da África, onde 

habitavam grupos de culturas diversas, capturados e enviados ao tráfico negreiro. 

Agrupados no Brasil, esses africanos realizaram intensamente trocas culturais e 

estabeleceram alianças entre si. (VELASQUEZ, 2007).   

 Em caráter de resistência à escravidão, desde o inicio muitos negros agrupados se 

refugiavam na mata, formando os quilombos. (Velasquez, 2007). Em terras abandonadas de 

varias regiões do país, tornando-se pequenos produtores rurais autônomos, num processo de 

ocupação e uso produtivo das regiões florestadas mais distantes dos rios, em áreas 

interioranas do Brasil. Após a abolição, muitos ex-escravos continuam suas atividades 

agrícolas, enquanto outros foram obrigados a trabalhar para latifundiários para sobreviver. 

 Nas terras abandonadas por fazendeiros do Vale do Ribeira após o declínio da 

mineração do ouro, muitas das quais já habitadas por ex-escravos, formaram-se 

comunidades negras existentes até hoje ao longo do Rio Ribeira de Iguape, entre os 

municípios de Iporanga e Eldorado. Com essa forma de apropriação dos espaços, as 

populações descendentes de escravos mantiveram seus laços históricos e de parentesco, 

como é o caso das comunidades de Nhunguara, Pilões, Maria Rosa, Sapatu, André Lopes, 

Pedro Cubas e Ivaporunduva.  
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 Para STUCCH (1998), as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira sempre 

mantiveram relações sociais e econômicas com os pequenos núcleos urbanos regionais, 

com os grandes proprietários rurais e com autoridades locais. 

 Mesmo estando em locais com certo isolamento geográfico, nunca viveram 

descontextualizadas da produção agrícola regional, ora atuando como fornecedores de bens 

alimentícios, ora na qualidade de meeiro, de pequeno produtor e de empregado de 

fazendeiros. 

 Segundo Stucch (1998), estudos antropológicos afirmam a existência de 

comunidades quilombolas que possuem tradição de até 300 anos de ocupação no Vale, caso 

da comunidade de Ivaporunduva. Permanecendo sempre em contato direto com a natureza 

e extraindo delas os meios para sua subsistência e reprodução cultural, acumularam, ao 

longo de várias gerações, conhecimentos tradicionais e profundos sobre os ecossistemas da 

região. 

 Em função das restrições de uso e ocupação do solo advindas da legislação 

ambiental, principalmente a partir das décadas de 1950 e 1960 até o início da década de 

1990, as comunidades quilombolas tiveram que incorporar outras formas de acesso aos 

recursos ambientais locais e à subsistência. Com isso, surgiram novos padrões de ações de 

sobrevivência entre elas, alterando as praticas centenárias, como a extração de produtos na 

mata e o sistema tradicional de agricultura de corte e queima. 

 Um exemplo é a bananicultura, nos anos de 1980, por incentivo dos grandes 

bananicultores da região, as comunidades de Sapatu e Ivaporunduva foram as primeiras da 

região a ingressarem nessa atividade. A produção de banana juntamente com a extração de 

palmito juçara (Euterpes edulis) tornou-se, décadas depois, a principal fonte econômica da 

maioria das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. 

 A organização político-social destas comunidades teve inicio em meados da década 

de 1980, com o trabalho de base realizado pela Comissão da Pastoral da Terra (CPT). Nos 

anos 1990, foi criada a EAACONE (Equipe de Articulação e Assessoria as Comunidades 

Negras do Vale do Ribeira), formada por lideranças das comunidades quilombolas do Vale 

e por apoiadores. Iniciava-se, assim, o processo de discussão e organização dos 

quilombolas do Vale do Ribeira.  
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 Também nesta década, foi criado o Movimento dos Ameaçados por Barragens 

(MOAB), composto por integrantes da Igreja Católica, ambientalistas, sindicatos urbanos e 

rurais, lideranças das comunidades rurais e, principalmente, representantes das 

comunidades quilombolas. O movimento faz parte até hoje do cenário político-social das 

comunidades quilombolas, indígenas e caiçaras locais no enfrentamento dos projetos de 

barragens (Hidrelétrica de Tijuco Alço, Funil, Batatal e Itaóca), no rio Ribeira de Iguape. 

 A organização das comunidades quilombolas resultou na consciência de seus 

direitos. Mas ainda hoje, os remanescentes de quilombos vivem em constantes batalhas por 

seus direitos fundamentais. 

A Constituição Federal ainda estabelece nos artigos 215 e 216 respectivamente, a 

proteção às manifestações culturais afro-brasileiras e o reconhecimento do patrimônio 

cultural brasileiro no qual se inclui o tombamento de documentos e sítios detentores de 

reminiscências históricas de antigos quilombos. 

Organizações e entidades, tanto da sociedade civil organizada como do Governo, 

foram criadas depois da Constituição, como a Coordenação Nacional de Quilombos 

(CONAQ), a Fundação Cultural Palmares, a criação de áreas especificas nos diversos 

ministérios para tratar da pauta quilombola. Também ocorreram avanços na legislação 

federal, como Decreto Federal 4.887, de 20 de Novembro de 2003 e a Instrução Normativa 

de n° 20, de 19 de Setembro de 2005 que regulamenta e cria procedimentos para 

identificação e demarcação dos territórios, o Decreto n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, 

que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, entre outras. 

Em âmbito estadual, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), 

conveniado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, identificou 

até o momento no estado, comunidades quilombolas no Litoral Norte, na região de 

Sorocaba e na Região Sul (no Vale do Ribeira), neste ultimo estão localizada a maioria 

dessas comunidades. Os municípios onde essa concentração é mais significativa são Itaóca 

e Iporanga, localizadas no Alto Vale; Eldorado, no Médio Vale; Iguape e Cananéia, no 

Baixo Vale. 

Em 1996, o Decreto Estadual n° 40.723 criou um Grupo de Trabalho no Estado de 

São Paulo para definir conceitos e diretrizes visando a plena aplicabilidade do artigo 68 da 
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ADCT, em solo paulista. Em 15 de Setembro de 1997 foi promulgada a Lei n° 9.757 que 

dispõe sobre a legitimação de posse de terras publicas estaduais aos remanescentes das 

comunidades de quilombos. Em 13 de maio de 1997, o Decreto Estadual n° 41.774 criou o 

programa de cooperação técnica e de ação conjunta de diversas Secretarias de Estado para 

identificação, discriminação, legitimação e regularização fundiária das terras de quilombos 

do Estado de São Paulo. Em 4 de fevereiro de 1998, o Decreto n° 42.839 regulamentou o 

artigo 3° da Lei n° 9.757, de 15 de Setembro de 1997, que dispõe sobre a legitimação de 

posse de terras públicas estaduais aos remanescentes das comunidades quilombolas, a partir 

de dados históricos-sociais, escritos ou orais, por meio de Relatório Técnico Cientifico ( 

RTC), a ser elaborado pelo. (ITESP, 2000).O RTC é um documento que reconhece tal 

comunidade como quilombo. Nele constam informações antropológicas e fundiárias 

referentes à terra do quilombo. No caso dos quilombos que estão em áreas públicas 

estaduais, sendo reconhecidos, recebem do Estado o título de domínio das terras, emitido 

em nome da Associação – representação jurídica comunal do quilombo, titulação garantida 

pela Constituição Federal de 1988. Já os quilombolas que vivem em áreas particulares ou 

da União, ficam na dependência do Governo Federal, representado INCRA, que é o órgão 

responsável pela execução da reforma agrária e tem a atribuição de realizar desapropriações 

e expedir o titulo de domínio.                                   

       De acordo com Nascimento (2006), o direito constitucional à propriedade da terra, 

forçou a discussão no Brasil sobre quem são, na atualidade, os sujeitos desse direito, 
 

Num terreno bastante fértil para inúmeras teorizações e debates, se 

colocam como: quem são os remanescentes de quilombos no 

Brasil? Que tipos de situações fundiárias se enquadram na garantia 

do direito garantido pelo artigo 68?  Ou ainda, o que significa 

ocupando suas terras? Quais os critérios utilizados para reconhecê-

los? Quais são critérios de natureza cultural, racial, geográfica, 

etc.? (NASCIMENTO, 2006: 25). 

 

Assim, a efetivação da titulação fundiária em nosso país não é tarefa simples, 

principalmente devido ao reconhecimento dos sujeitos sociais no presente, ocorrendo 

muitas vezes a exigência dos africanos do passado, esquecendo-se que as tradições não 

permanecem estereótipos estagnados ao longo do tempo, assim, 
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Os remanescentes de quilombos ainda carregam os traços de seus 

ancestrais africanos, porém já é bem diferenciado devido 

miscigenação que vem ocorrendo no decorrer de todo esse tempo 

(GOMES, 2006).  

  

Alguns autores criticam o termo “remanescente” de quilombo, pois nos traz a idéia 

de alguma coisa que sobrou. Como nos coloca Almeida, (1996; apud Nascimento, 2006), 

"de algo que já foi e do qual sobraram apenas reminiscências - seriam, portanto, grupos que 

não existem mais em sua plenitude".  

 A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) define quilombo como toda 

comunidade negra rural que agrupem descendentes de escravos que vivem da cultura de 

subsistência e onde as manifestações culturais tem forte vínculo com o passado, ou ainda,  

 

“Hoje a situação presente dos segmentos negros em diferentes 

regiões e contextos e é utilizado para designar um legado, uma 

herança cultural e material que lhe confere uma referência 

presencial no sentimento de ser e pertencer a um lugar e a um 

grupo específico.” 

  

Dessa maneira, para a ABA: 

 

“Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos 

ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de 

comprovação biológica. Também não se trata de grupos isolados 

ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma 

nem sempre foram constituídos a partir de movimentos 

insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos 

que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e 

reprodução de seus modos de vida característicos num determinado 

lugar” (ABA, 1994:2).  

 

A partir dessa definição, fica claro que o mais importante para definir se uma 

comunidade é ou não quilombola são os elementos que o grupo considera importantes. Ou 

seja, 
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 (...) os procedimentos de classificação que interessam devem ser 

aqueles construídos pelos próprios sujeitos a partir dos próprios 

conflitos, e não necessariamente aqueles que são produtos de 

classificações externas, muitas vezes estigmatizaram. (SILVA, 

1997). 

 

De acordo com Silva (1997), o direito à propriedade da terra às comunidades 

quilombolas exige o reconhecimento das diferenças étnicas e culturais presentes no Brasil. 

Por isso, é tão difícil o reconhecimento das comunidades e a titulação das terras 

quilombolas.  

Até o final de 2005, foram mapeados em todo Brasil 1.800 comunidades 

quilombolas. Esse levantamento foi realizado pela Fundação Cultural Palmares, em 

conjunto com o Ministério da Cultura. Essas comunidades terão prioridades na adoção de 

políticas públicas que permitam o desenvolvimento sustentável, que respeitem as 

particularidades culturais e assegurem a titulação e permanência nas terras, a fim de que:  

 

Os remanescentes de quilombos possam ter suas terras 

reconhecidas, assim preservando uma cultura que existe a mais de 

500 anos, uma vez que nasceram naquela região (ITESP, 2000).  

 

Há comunidades quilombolas em pelo menos dezoito estados: Amapá, Bahia, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Dados mais recentes já apontam a 

presença de quilombos em todos os estados brasileiros (ITESP, 2000). 

Segundo o Instituto de Terras de São Paulo (ITESP), órgão vinculado à Secretaria 

da Justiça e da Defesa da Cidadania, responsável pelos procedimentos de reconhecimento 

administrativo dos quilombos em São Paulo, existem na porção paulista do Vale do Ribeira 

51 comunidades quilombolas, entre identificadas, reconhecidas e tituladas. Desse total 

somente cinco comunidades tiveram suas terras tituladas. Além disso, 19 comunidades 

estão em processos de análise.  
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Fonte: Instituto Socioambiental 2009. 

 

1.4. Comunidades quilombolas do Vale do Ribeira: Cotidiano e lutas políticas   

   

No Vale do Ribeira, as comunidades quilombolas se formaram como conseqüência 

do predomínio da mineração na região durante o século XVIII. Após a abolição da 

escravatura, muitos ex-escravos permaneceram na área e se tornaram lavradores, 

desenvolvendo a agricultura de subsistência. Desta forma, 

 

As comunidades negras, formadas por escravos foragidos, libertos 

ou abandonados, assentaram-se em terras próximas das margens do 

rio Ribeira, em busca de autonomia e defesa dos preconceitos e da 

hostilidade da sociedade branca. Organizaram-se de modo a poder 

reproduzir-se social e materialmente por meio de relações de 

solidariedade, ajuda mútua e do acesso comum a terra. 

(PAOLIELLO, 1998). 
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Segundo Paes (2007), a origem destas comunidades está relacionada à atividade 

mineradora verificada nos séculos XVII e XVIII, sendo um dos vários núcleos mineradores 

formados ao longo do rio Ribeira de Iguape, atividade que gerou os recursos necessários 

para a importação de mão-de-obra africana.  

Segundo Paes (2007), na segunda metade do século XVIII testemunhou o processo 

de decadência e esgotamento da mineração, e a emergência da rizicultura como principal 

atividade econômica na região de Pedro Cubas, a qual foi menos dependente do tráfico 

negreiro.  

Desta forma, na região dessas comunidades no século XIX, coexistiam unidades 

agrícolas escravistas e não-escravistas, muitas destas últimas formadas pelos descendentes 

dos africanos importados para a exploração aurífera, os quais fugiram, conseguiram a 

alforria ou foram abandonados com a decadência da mineração, e assim aumentavam o 

número de camponeses negros e livres que ocupavam a região.    

Estes lavradores negros participavam da economia local, produzindo o gênero que 

se destaca na região de Eldorado e Iguape, o arroz, e comercializavam o excedente. E não 

escaparam da grave crise da rizicultura ocorrida no final do século XIX, quando a retração 

da demanda acarretou na diminuição da produção do arroz.. Com a ausência de um novo 

produto voltado para a agricultura comercial, o trabalho na lavoura foi canalizado para as 

roças de subsistência.  

No entanto, a partir dos anos 50, a população desta região deparou-se com novos  

problemas, como a invasão de grileiros, a proibição de suas práticas agrícolas devido à 

criação de áreas de proteção ambiental, e também a ameaça de ser impactada com a 

construção de barragens no Rio Ribeira de Iguape.   

Grande parte das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, encontram-se 

localizadas às margens do rio Ribeira de Iguape e são áreas, geralmente, de difícil acesso. 

Assim,  

 

O rio Ribeira de Iguape sempre foi referência para todas as 

comunidades rurais ao longo dele assentadas. Para as comunidades 

quilombolas, bem como para outras comunidades ribeirinhas, ainda 

nos dias atuais, esse rio desempenha papel fundamental como meio 



 42 

de comunicação, transporte, pesca, lazer, e para a perpetuação da 

dimensão simbólica dos habitantes dessas áreas. (Stucchi, 1998b; 

apud Nascimento, 2006: 54). 

 

A territorialidade ocupa um lugar central na construção da identidade dos grupos 

tradicionais, já que, devido a necessidade de busca de soluções que viabilizem sua 

subsistência, a relação com o ambiente e seus recursos naturais é uma premissa para 

continuidade do grupo. Esse é um dos motivos fundamentais pelos quais a discussão em 

relação ao reconhecimento e titulação das terras quilombolas é importante, já que, 

 

os quilombos do Vale do Ribeira têm um grande patrimônio 

cultural a ser preservado, sendo a identidade dos grupos 

tradicionais existentes (NASCIMENTO, 2006 ).      

 

A maioria delas tem na agricultura a atividade principal. Praticam a agricultura 

familiar de subsistência. A terra é de uso comum, na qual cada família ocupa um lote de 

terra onde plantam arroz, mandioca, batata, doce, milho, etc. Algumas famílias também 

praticam a agricultura comercial, sendo o principal produto a banana. Dessa forma, 

 

Algumas comunidades estão passando por um processo de inserção 

de suas produções no mercado regional e nos mercados de São 

Paulo. A comunidade do Ivaporunduva recebe destaque entre as 

comunidades devido à sua organização social e política. Por meio 

de um trabalho conjunto com o Instituto Sócio-Ambiental (ISA), a 

comunidade obteve recursos financeiros para a compra de 

máquinas e suprimentos agrícolas. (NASCIMENTO, 2006). 
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1.5. Costumes e Crenças  

 

 Mutirão - De acordo com Pinto (2007), nas comunidades quilombolas do Vale do 

Ribeira o Mutirão ainda é uma tradição. Trata-se de uma forma de trabalho cooperativo das 

comunidades em realização de tarefas e que não podem ser realizadas em curto prazo e 

apenas com membros da família, então toda a comunidade é convidada a cooperar e 

executar tal tarefa em um dia de serviço.  

  Nos quilombos do Vale do Ribeira não é diferente, essa prática acontece 

mensalmente em tarefas como derrubada, roçada, colheita, plantio, varação de canoa, 

construção de casas, etc., e a família beneficiada oferece alimentação do café, almoço e 

janta aos participantes.   

  A família e os participantes comemoram a execução do trabalho à noite com 

churrasco e um baile ao som de sanfona e viola.   

  Pinto (2007) afirma que para esse tipo de trabalho não há remuneração, apenas uma 

troca de serviços acontece com o beneficiado e a comunidade, o beneficiado assume o 

compromisso de atender a convocação do próximo mutirão que acontecer na comunidade. 

O mutirão acontece, na maioria das vezes num fim de semana. Participam dos mutirões 

adultos, jovens a até crianças, principalmente quando se trata de barreação para a 

construção de casa de pau-a-pique onde a principal tarefa é amassar barro com os pés.  
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Nesses mutirões participam amigos e parentes, evidenciando a permanência de 

relações solidárias, que foram construídas historicamente por meio da dinâmica de 

desenvolvimento conjunto das populações e dos territórios onde estão estabelecidas desde o 

século XIX, aproximadamente, sendo a reciprocidade um atributo central desse modo de 

convivência. (NASCIMENTO, 2006, p. 54)  

 Segundo Pinto (2008), antigamente nas festas de encerramento de mutirão acontecia 

à dança de São Gonçalo, essa dança foi trazida pelos portugueses no tempo da colonização 

e hoje ainda existe em algumas regiões do Brasil. A realização da dança acontece em 

diferentes situações como: agradecimento, pagamento de promessa, pedido de graça, etc. A 

dança consiste em colocar um altar com a imagem do santo num canto da sala ou do salão e 

os casais em fila vão fazendo a evolução ao som da sanfona e viola, sem dar costas ao santo 

e ao chegarem a frente à imagem cada casal se inclina em reverência a São Gonçalo.  

  Religião / Sincretismo - O fenômeno religioso é universal; o homem é um 

ser religioso. A religião faz parte de sua natureza. Ele crê em Deus ou em ídolos, que para 

si fabrica. (WILGES, 1994, p. 10)                                                  

 Dança de origem portuguesa. São Gonçalo é considerado o santo casamenteiro de 

velhas. A influência africana está presente na melodia, no ritmo, na coreografia, nas 

estrofes e nas vestimentas. Fonte extraída de quilombolas em entrevista de campo (2010).  

  Wilges (1994) conceitua religião, em sentido real objetivo, como um conjunto de 

crenças, leis e ritos. Para o autor a religião objetiva o poder que o homem estima supremo e 

acredita ser dependente, pois esse poder entra em relação pessoal e dele pode se extrair 

favores. No sentido real subjetivo a “... religião é o reconhecimento pelo homem de sua 

dependência de um ser supremo pessoal, pela aceitação de várias crenças e observância de 

várias leis e ritos atinentes a este ser” (WILGES, 1994, p. 15)  

 De acordo com Wilges (1994), fé/religião e ciências não caminham juntas, afinal, 

ciência alguma foi capaz de provar a veracidade ou a inveracidade de qualquer religião.  

A religião influencia fortemente a cultura, afirma Wilges (1994). O homem costuma 

buscar um conjunto de crenças que engloba condutas sociais para assim compreender e 

justificar a sua vida. Faz parte de algumas culturas religiosas: não trabalhar aos sábados e 

domingos, celebrar o Natal, realizar cultos dominicais, a proibição do aborto ou divórcio, 

respeito sacral pela autoridade, uso de vestes brancas, sacrifício de animais, crença em 
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tolerância e humilhação, prática de jejum, oferendas aos santos, etc. Tais doutrinas estão 

sendo deixadas de lado no mundo atual com a ajuda dos meios de comunicação. Por esse 

motivo em outubro de 1992, em Santo Domingo, os Bispos se reuniram para tratar da 

necessidade do evangelismo na cultura e da carência de inculturas as diversas culturas 

religiosas como a dos negros, dos índios, etc., afirma Wilges (1994).  

 De acordo com Wilges (1994), se a religião produz e influencia a cultura, ela 

também recebe o impacto dessa cultura, que auxilia e limita na transmissão de sua 

mensagem libertadora.  

  Wilges (1994) afirma que a religião que é constituída pela doutrina, pelos ritos, 

pela ética, possui também um forte elemento que é a comunidade.  

A religião tende a formar comunidade, pois quem já está convertido sente necessidade de 

falar de sua fé e compartilhar com seus coirmãos, impedindo assim que a religião se torne 

sentimentalismo individualista, incoerente, incomunicável e arbitrária. A religião não é 

composta só de elementos como rituais, doutrinas e ética, mas também de relacionamento 

pessoal.   

   No Brasil, afirma Wilges (1994), que os africanos escravizados foram 

catequizados e batizados rudimentarmente por franciscanos e jesuítas que os tornavam 

cristãos à força. Seus nomes eram trocados por nomes cristãos e até seus sobrenomes eram 

mudados, perdendo assim suas identidades.   

 Os autores “Duncan, Hurbon, Montilus, et al., (1986)“  ressaltam que na 

comunidade negra africana a liturgia era uma forma de celebrar a vida. Os africanos 

escravizados assistiam às missas católicas, porém sentiam necessidade e consideravam que 

tinham o direito de celebrar sua fé à sua própria maneira.   

Os portugueses não aceitavam as práticas religiosas negras e como consequência 

disso os negros escravizados procuravam identificar seus orixás com os santos que lhes 

eram apresentados no Brasil, pois esses santos católicos não tiveram significados 

puramente cristão para os negros africanos, mas escondeu o sentido libertador que sobre 

agregaram as necessidades do negro oprimido.   

  Foi assim que surgiu o sincretismo afro-católico. Em frente a cruz, acorrentado e de 

joelhos, o negro africano passou a dar formas a nova expressão a sua mais profunda 

religiosidade. Deus é Odumare22, Santos eram orixás, Almas era descanso, assim foram a 
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um processo de sincretização e mistificação para a concessão do milagre de viver nessa 

terra. Eram nesses momentos que os negros escravizados buscavam gratificação pelo 

momento de descanso e a satisfação religiosa para evocar seus orixás e ancestrais. O 

primeiro dos orixás identificados pelos africanos foi Jesus Cristo ou Oxalá. 

  Os autores “Duncan, Hurbon, Montilus,  et al., (1986)”, acreditam que através das 

religiões africanas em lugar litúrgico privilegiado pode se conservar a africanidade e a 

negritude assumindo a causa do negro e recuperando suas liturgias, cultos e valores 

culturais negados pelo branqueamento que lhes foram impostos.  

 Conforme argumenta Wilges (1994), os cultos afro-brasileiros são o resultado do 

sincretismo. De acordo com o estado brasileiro os cultos afro-brasileiro recebiam um nome, 

por exemplo: no Amazonas e Pará é Palenjança, no Maranhão é Casa de Mina, na Bahia é o 

Candomblé, Xangô em Paraíba e Sergipe, etc.  

Variação regional de Olódùmarè , que é o Deus Fonte de Criação. Orixá associado à 

criação do mundo e da espécie humana. Duas religiões existentes atualmente 

influenciaram fortemente os cultos Afro-brasileiros: A Umbanda, a religião espírita com 

crenças em comunicação com mortos, reencarnação, passes, adivinhações pela água e 

ênfase na caridade assistencial e no aconselhamento e o Candomblé que trouxe elementos 

da religião africana (é o predominante), indígena, do catolicismo e espiritismo.  

Costumes: De acordo com o entrevistado Benedito Alves da Silva os quilombos  

preservam parte da cultura de originalidade africana como, por exemplo, alguns remédios 

feitos de ervas, que de acordo com Silva (1994) o conhecimento das ervas utilizadas em 

remédios na África era uma atribuição dos deuses. Outros costumes citados por Benedito 

são: o mutirão, a roça, alguns objetos como o pilão, a gamela (vasilha de barro ou madeira), 

a taipa (fogão a lenha), simpatias, reza, como a “reza do responso”, que se trata de uma 

oração feita por uma pessoa indicada, dotada do dom, a favor de alguém que perdeu algum 

objeto. Após a realização da reza é só aguardar os dias determinado pelo orador que o 

objeto aparece no exato lugar de onde sumiu, mas tudo depende da fé da pessoa a ser 

favorecida.  

De acordo com Benedito, a casa de pau-a-pique com o chão de barro socado é uma 

das mais originárias culturas africana: “o negro quando fugiu do trabalho escravo ele fez a 

casa de pau-a-pique por que foi o que ele achou disponível, a madeira, o barro, o cipó, o 
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capim, isso aí é uma arquitetura que ele já trouxe de lá pra cá e tem até hoje”. (Benedito 

Alves da Silva entrevista concedida em julho de 2010).  

     Outra coisa que Benedito Alves afirma ter vindo da África, de onde vieram seus 

antepassados, é a questão do conhecimento, da mística.   

  “Algumas pessoas aqui da comunidade, eu sou uma delas, que falo com a natureza, 

que respeito o antepassado, tenho pessoas do antepassado que tem histórico com muito 

respeito, e isso é coisa do povo negro africano. Eu respeito o lugar onde aconteceu o 

trabalho escravo, onde o sangue foi derramado, onde o suor ali esteve, esses locais pra mim 

são locais sagrados, e até pra pisar, eu piso com respeito. Isso está no povo africano e eu 

tenho essa herança, que são coisas verdadeiras da África.” (Benedito Alves da Silva 

entrevista concedida em julho de 2010).  

O autor Laraia apud Strauss (1999, p. 91) ressalta que “o sábio nunca dialoga com a 

natureza pura, senão com um determinado estado de relação entre a natureza e a cultura, 

definida por um período da história em que vive a civilização que é a sua e os meios 

materiais que dispõe”.  

A participação do indivíduo em sua cultura é sempre limitada; nenhuma pessoa é 

capaz de participar de todos os elementos de sua cultura. Este fato é tão verdadeiro nas 

sociedades complexas com alto grau de especialização, quanto às simples, onde a 

especialização refere-se apenas às determinadas pelas diferenças de sexo e idade. 

(LARAIA, 1999, p. 82)  

   Segundo Benedito Alves da Silva na comunidade não há pessoas estudadas e 

capacitadas para a questão voltadas para esse lado da cultura. Antônio diz que seu interesse 

em desenvolver algum projeto voltado para o resgate cultural de seu povo é muito grande, 

mas pela falta de conhecimento e estudo, pois esse trabalho exige também uma rica teoria, 

ainda não sabe como tirar esse projeto do papel e ainda não encontrou apoio de uma pessoa 

especializada no assunto.  

  “Falta uma pessoa capacitada, de fora que conheça nossos problemas, nossa 

comunidade, que goste de nossa comunidade e queira desenvolver junto com a comunidade 

esse projeto. Eu acho que é um projeto interessante, bonito, principalmente para quem vem 

nos visitar e fazer com que nós tenhamos nosso próprio conhecimento de nossa cultura e 
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volte a ensinar principalmente para as crianças essa nossa cultura que é tão bonita e hoje 

esta esquecida.” (Benedito Alves da Silva entrevista concedida em julho de 2010).  

“As comunidades hoje são aberta para o turismo que trabalhamos com educação 

ambiental, e podem vir pessoas do mundo todo para conhecer, passear, ou seja, fazer 

turismo. Pessoas de outra denominação, para poder morar aqui no quilombo só a nível 

matrimonial, teria que casar com um quilombola, por que se qualquer pessoa de fora 

resolver entrar e morar aqui no quilombo, futuramente não haverá mais característica 

quilombola, os sobrenomes dessas pessoas não serão mais Pupo, Furquim, Meira, fazendo 

com que o quilombo perdesse o que foi construído ao longo desse tempo descaracterizando 

a comunidade quilombola.” As comunidades de quilombos têm Associações organizadas, já 

foi lhes adiantado que dentro da Constituição Federal de 1988 do artigo 68 há demanda que 

essas terras sejam particulares e para essas comunidades terem áreas particulares, em 

assembléias, as comunidades decidem  que haverá um controle de visitas de pessoas de fora 

das  comunidades. Então as pessoas de fora passarão por uma portaria e preencherão uma 

ficha constando o horário da visita, entrada e saída e o motivo da visita.  “Dessa forma a 

comunidade estará se preservando e preservando sua cultura” diz o monitor ambiental.  

O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é herdeiro de um 

longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiências adquiridas pelas 

numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse 

patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Essas são, pois, o produto de ação 

isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. (LARAIA, 

1999, p.46)    

  Vida Quilombola Segundo Silva (2006) a construção da identidade dos grupos 

tradicionais é marcada pela territorialidade. O grupo que vive da agricultura de 

subsistência, a relação com o ambiente e seus recursos naturais é a essência da existência 

continua do grupo.   

Silva (2006) considera que o reconhecimento e a titulação das terras quilombolas é 

fundamental para a identidade dos grupos tradicionais do Vale do Ribeira, visto que a 

agricultura é a principal prática desses grupos. A terra é de uso comum, toda família ocupa 

um espaço para o plantio.  
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 Segundo Nascimento (2006) para os quilombolas, ter sua própria terra é 

poder dominá-la em liberdade e ser dono de si próprio. Sua identidade permanece por meio 

da produção e reprodução de seu espaço reafirmado a partir da dimensão simbólica como 

um todo. “É poder contar com uma terra para a qual sempre se volta, porque é aí seu lugar” 

(NASCIMENTO apud GUSMÃO, 2006, p. 40).  

 Os estudos realizados no Vale do Ribeira revelam que até o início do século XX o 

modo de vida das comunidades negras ficou praticamente inalterada. Foi somente a partir 

de 1930, surgiram algumas intervenções políticas no Vale do Ribeira (PAOLIELLO, 1998). 

 A primeira mudança significativa no modo de vida quilombola foi a introdução do 

cultivo da banana em escala comercial na região a partir de 1930, principalmente. Em 1950, 

começou a desenvolver na região, a extração do palmito Jussara, o que alterou 

significativamente a vida quilombola, pois muitas famílias abandonaram seus roçados para 

se dedicar somente a essa atividade com o objetivo de comercialização desse produto. 

Dessa forma, passaram a deixar de plantar alguns produtos de sua subsistência, já que, 

 

A procura de palmito através de amplas parcelas de mata impôs 

considerável dispersão demográfica, abandono das roças e das 

criações e enfraquecimento dos padrões tradicionais de entre ajuda 

(sic), sociabilidade e solidariedade grupais. (...) Assim, de 

lavradores a palmiteiros, os moradores viram-se compelidos a uma 

troca cada vez mais desigual, e impossibilitados a partir de então 

de retornarem à situação anterior, quer pela ausência de um “fundo 

de consumo”, perdido com o abandono das roças e das criações, 

quer pela introdução de hábitos, necessidades e estilo de trabalho 

até então pouco conhecidos. (Queiroz, 1983:70)  

 

 Outro fator importante que veio a mudar consideravelmente o modo de vida nas 

comunidades remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira foi a implantação das 

Unidades de Conservação (UC´s) por toda a região, a partir da década de 1950. Dessa 

forma, 

 

A partir da década de 1950, a criação da UC's, que incluem, 

principalmente, parques e áreas de proteção ambiental e de vida 
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silvestre, por toda a região do Vale do Ribeira, alteraram de 

maneira significativa o modo de vida tradicional das comunidades 

de quilombos por meio de inúmeras restrições às práticas rotineiras 

de utilização dos recursos naturais. Nesse novo contexto ambiental, 

o Estado que durante o período de exploração do ouro e produção 

do arroz, exercia o papel de regulador e/ ou fomentador de 

empreendimentos privados, a partir de então, assume o papel de 

interventor direto na vida cotidiana dos bairros negros. 

(NASCIMENTO, 2006: 60).  

 

De acordo Nascimento (2006), as áreas escolhidas para a implantação dos parques 

são terras devolutas, e dessa forma, não tem pessoas morando nelas. Mas na verdade, tanto 

no Vale do Ribeira como em várias regiões do Brasil onde foram implantados Unidades de 

Conservação sempre existiram pessoas morando. No caso do Vale do Ribeira, essas pessoas 

estão ali habitando desde o final do século XVII. Para Diegues (2000) apud Nascimento 

(2006:60),  

 

esse modelo de preservação dos recursos naturais ignora o saber 

tradicional dessas comunidades sobre o meio do qual fazem parte, 

impondo uma série de restrições, que na maioria das vezes são 

conflitantes com a maneira como tais comunidades utilizam os 

recursos naturais.  

 

Em 1958 foi criado o PETAR- Parque Turístico do Alto Ribeira- como estratégia 

para acabar com a extração ilegal de palmito. Em 1969, foi criado o Parque Estadual de 

Jacupiranga, o qual se sobrepôs aos territórios ocupados pelas comunidades Nhuguara, 

André Lopes e Sapatu. Em 1995, criou-se o Parque Estadual Intervales, que se sobrepôs aos 

territórios das comunidades de Ivaporunduva, São Pedro, Galvão, Sapatu, Pedro Cubas, 

Maria Rosa, Pilões, Nhuguara e André Lopes. Na década de 1984, foi criada a Área de 

Proteção da Serra do Mar e por meio de seu zoneamento é estabelecido a Zona de Vida 

Silvestre (ZVS), que se sobrepôs às áreas ocupadas pelas comunidades.  

 

As políticas ambientais impuseram uma série de restrições ao 

modo de vida das comunidades quilombolas que, segundo os 
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próprios moradores, foram impostas de maneira brusca, sem 

qualquer discussão prévia para o devido esclarecimento. Algumas 

práticas rotineiras e tradicionais de uso dos recursos naturais, como 

a técnica da coivara, ou seja, cultivam uma área por um tempo e 

depois deixam ela descansar por cinco a seis anos, após esse 

período voltam a reutilizá-las novamente, porem passaram a ser 

proibidas e somente mediante licença ambiental podem ser 

realizadas. A exigência para a obtenção da licença é a apresentação 

do título de propriedade da terra, porém, a grande maioria das 

comunidades até o presente momento ainda não foi titulada. 

(NASCIMENTO, 2006: 62). 

 

Se, por um lado, as Unidades de Conservação trazem os benefícios de preservação 

do meio ambiente, por outro, também trazem inúmeras conseqüências sociais às populações 

tradicionais que vivem nessas áreas. Com as inúmeras restrições à utilização dos recursos 

naturais, muitas pessoas tornaram-se assalariadas nas fazendas próximas ou começaram a 

extrair clandestinamente o palmito para garantir a sobrevivência da família. 

Para Sanches (2004), essas dificuldades acentuaram o êxodo rural e levaram muitos 

moradores a procurar trabalho nas fazendas da região ou no serviço público, devido a baixa 

renda dos moradores, com as dificuldades da produção agrícola decorrentes de aspectos 

geográficos e do cerco verde, muitos jovens migraram e a aposentadoria rural recebida 

pelos mais velhos tornou-se importante fonte de renda dos moradores. (SANCHES, 2004: 

86). 

Outro problema que veio alterar a vida das comunidades foi o projeto de barragens 

para o rio Ribeira que, a partir do final da década de 1980, começou a ameaçar os 

quilombolas em relação aos territórios em que vivem:  

 

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do Grupo 

Votorantim, com o objetivo de produção de energia elétrica, em 

caráter privado, para aumentar a sua exportação de alumínio para 

os EUA, Japão e Europa, iniciou os estudos para a construção da 

barragem Tijuco Alto, simultaneamente com a CESP (Companhia 

Energética do Estado de SP) que intenciona construir mais três: 

Itáoca, Funil e Batatal, com o objetivo de aproveitamento múltipla-
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geração de energia e controle das cheias. (NASCIMENTO, 2006: 

63). 

 

Como ressalta Nascimento (2006), o poder público do Vale do Ribeira apóia a 

construção das barragens acreditando que, com elas, o Vale do Ribeira conseguirá atingir 

um bom desenvolvimento econômico.  Se de fato, as barragens forem construídas, grande 

parte das populações quilombolas do Vale do Ribeira terá de deixar as suas terras em busca 

da sobrevivência em outros lugares.  

 

Até o presente momento, os projetos de construção das barragens 

da CESP estão paralisados por falta de recursos do Governo do 

Estado. A de Tijuco Alto está paralisada por decisão judicial, no 

entanto, novos estudos de impacto ambiental (EIA) realizados 

durante o primeiro semestre de 2006, poderá derrubar a decisão da 

justiça, dando inicio a obra. (NASCIMENTO, 2006: 70).  

 

Vale ressaltar que comunidades são, geralmente, muito pobres economicamente. No 

entanto, não é possível identificar pessoas em situação de rua e/ou crianças abandonadas, 

pois quando a comunidade se depara com essa situação, a questão logo é resolvida, pois em 

formas de mutirão constroem moradia, sanando o problema, assim como a questão 

alimentar, quando a comunidade auxilia o necessitado, revelando assim, ajuda mútua entre 

os membros da comunidade.  
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Capitulo II – Educação Escolar e Movimento Quilombola 

 

2.1. Cultura e Identidade Cultural Quilombola  

 

A espécie humana é uma só, porém não somos iguais. A miscigenação que é a 

mistura de raças e condições geográfica, de clima e cultura determinam a aparência, os 

traços físicos de cada grupo, segundo CAVELLEIRO (2001). 

O Brasil é um país diversificado, plural, heterogêneo e que possuí tamanha mescla 

de culturas: Japoneses, alemães, italianos, indígenas, negros, entre tantos. Além de 

nacionalidade, há diversidade de cores, sabores, sons, sotaques e saberes, segundo 

Cavalleiro (2001).  “A diversidade é uma das principais características da cultura brasileira, 

causa imprescindível de nossa riqueza cultural” (CAVALLEIRO, 2001, p. 145).  

De acordo com Santos (1983), a cultura é uma preocupação contemporânea que 

vive atualmente com o intuito de entender as diversas vertentes que conduziram os grupos 

humanos às relações atuais e futuras. A humanidade se desenvolve por contatos e conflitos 

entre maneiras distintas de organizar á vida social, de se apossar dos recursos naturais e de 

transformá-los.  

Santos (1983, p.8), afirma que “cultura diz respeito à humanidade como um todo e 

ao mesmo tempo a cada um dos povos, nações, sociedades e grupos humanos”. A realidade 

de cada cultura tem um significado interno no qual deve se procurar conhecer para que suas 

práticas, costumes, concepções e transformações tenham sentido.   

A diversidade familiar, como por exemplo, as formas de se vestir, morar, se 

alimentar são resultados de sua história e tem um significado para os agrupamentos 

humanos que a vivem. Assim sendo, a cultura estuda para contribuir no combate a 

preconceitos, dando um patamar forte para o respeito e a dignidade nas relações humanas.A 

nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos condicionou 

a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem fora dos 

padrões aceitos pela maioria da comunidade. (LARAIA, 1999. p. 70).  

 Pluralidade Cultural: Conforme o Parâmetro Curricular Nacional (PCN, 1997), a 

temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das 

características dos diferentes grupos sociais, uma abertura para a consciência de que a 
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realidade em que vivemos é um mundo complexo, fascinante e desafiador, tendo a ética 

como elemento definido das relações intersociais e interpessoais.  

  Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1997), a Pluralidade Cultural 

existente no Brasil é fruto de um longo processo histórico de interação entre aspectos 

políticos e econômicos, no plano nacional e internacional. Coexistem aqui culturas 

singulares, ligadas a identidades de origem de diferentes grupos étnicos e culturais.  “A 

diversidade marca a vida social brasileira”. (PCN, 1997, p. 29).  

  Alguns temas, conceitos e termos de pluralidade cultural dependem de sua 

colocação no cotidiano, assim como o termo “raça”. “Nas ciências biológicas, raça é a 

subdivisão de uma espécie cujos membros apresentam atributos hereditários, ou seja, são 

semelhantes e se transmitem hereditariedade. Temos como exemplo a cor da pele, t ipo de 

cabelo, etc.”  

(PCN,1997, p. 44).    

Convém lembrar que o termo “raça”, usado no senso comum é ainda muito 

difundido, a qual tem sido colocado atualmente como “etnia” ou “grupo étnico” que 

designa um grupo social que diferencia de outros por sua especificidade cultural 

(PCN,1997, p. 45).  

  O PCN (1997) ressalta que todos os grupos sociais e étnicos são feitos de histórias, 

porém são distintas. No território nacional existem hoje cerca de 206 etnias indígenas, uma 

imensa população de descendentes de africanos , de diferentes grupos de imigrantes e 

descentes de povos originários de distintos continentes.  A diversidade da cultura se define 

como pluralidade cultural. É a pluralidade cultural que reconhece cada ser único e 

diferente.  

  Cultura Quilombola - Laraia (1999) afirma que o individuo de cultura 

diferente é possível ser identificado por características como o modo de agir, de vestir, de 

comer, de andar, de falar que é um dos fatos mais observados empiricamente.  

O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes 

comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança 

cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura. (LARAIA, 1999, p. 

70).   
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   Segundo Bedeschi (2008), a necessidade da proteção dos documentos e sítios 

detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos constam nos artigos 215 e 

216 da Constituição Federal. A autora define reminiscências como saberes inatos ou 

conhecimentos tradicionais transmitidos de geração para geração, que se expressa em 

tradições, coisas e lugares que a comunidade reconhece como parte integrante da sua 

história.   

Há dois tipos de patrimônios: o material e o imaterial, o primeiro se refere a todas as 

obras de arte popular pertencente aos povos que residem no Brasil e se caracterizam por 

objetos de uso doméstico, ruínas, vestimentas e outras manifestações artísticas onde o 

engenho humano se utiliza da memória, da observação, da ciência, dos fatos e das coisas, 

de acordo com Bedeschi (2008).   

O segundo patrimônio, Bedeschi (2008) afirma que, é o imaterial é referente ao 

saber que ocorre através da ação de confeccionar uma peça de artesanato, no modo de 

cozinhar e utilizar vegetais e minerais para a culinária e a saúde através do conhecimento 

tradicional, no modo de tocar um instrumento musical, cantar músicas e realizar uma dança.  

Esse conhecimento, que é o conhecimento empírico ou popular caracterizado pelo 

senso comum, nem sempre se adapta aos padrões de propriedade intelectual ou científica, 

mas isso não significa que devem ser esquecidos dentro da comunidade.  

O negro foi no passado a mão-de-obra que produzia a riqueza do Brasil, sem tirar 

nenhum proveito deste fato.  

Hoje o povo negro, a maioria da população brasileira, continua sendo produtora de 

riquezas, sem tirar nenhum benefício de seu trabalho. Feitas as análises históricas, falta tirar 

as lições do passado para a construção do futuro. A luta do povo negro deve partir de hoje 

da reconquista de seu passado para repensar seu presente e projetar seu futuro. 

(PEREGALLI, 1988, p. 72).    

Um dos entrevistados foi o quilombola José Rodrigues da Silva, também conhecido 

como “Zé Rodrigue”, vice-presidente da Associação do Quilombo Ivaporunduva e uma dos 

principais lideranças da comunidade quilombola, há mais de 30 anos luta pela comunidade. 

Atualmente entrou para a história política quilombola por ter sido eleito para o cargo de 

vereador, na última eleição de 2008, no município de Eldorado.   
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  Segundo José Rodrigues, o governo tem um novo olhar sob o povo quilombola. O 

governo federal tem um pensamento de tentar pagar um pouco da divida social que o Brasil 

deve ao povo quilombola. O Brasil, a sociedade brasileira deve para esse povo, por que 

foram os negros que construíram esta nação, foram escravos aqui há muitos anos, e isso 

gerou uma dívida social muito grande com o povo escravizado.  José Rodrigues acredita 

que o atual governo federal, Luiz Inácio Lula da Silva, está tentando reconhecer e reparar 

essa dívida. Inclusive o governo criou a SEPPIR (Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial) que é um ministério ligado à presidência e que trabalha nos 

programas sociais dentro do governo. Isso acaba priorizando as “terras de preto”, que, por 

exemplo, na questão da terra coletiva, que outros grupos não têm e o povo quilombola já 

alcançou essa conquista.   

 Durante a entrevista José Rodrigues afirma que sua perspectiva é que seu povo seja 

reconhecido pela sociedade brasileira, como o povo negro com o mesmo direito das demais 

denominações, ou seja, que a sociedade seja igualitária, cumprindo a demanda da 

Constituição Federal Brasileira.  José Rodrigues acredita que seu povo ainda é 

discriminado:   

 “(...) não somos bem reconhecidos pela sociedade como um povo que tem o mesmo 

direito que todo mundo tem. Nós lutamos por vários seguimentos. O nosso povo tem uma 

luta em todos os sentidos, os privilégios que conseguimos foram com muita luta, então, 

acho que a questão política é aprendida através da luta.  

Nosso povo aprende a lutar por seus objetivos desde cedo. Os jovens quilombolas por si só 

já tem a formação política, que é uma das mais fortes culturas em nossa comunidade, por 

que a luta do nosso povo é por educação, saúde, moradia, terra. Dentro dessas lutas, nós 

mais velhos, vamos trabalhando e os mais jovens vão continuando, vão aprendendo a 

questão política, por que tudo depende da política. “A questão da formação política é 

ensinada e aprendida na caminhada dos jovens juntos com os mais velhos”.  

(José Rodrigues, vice-presidente da Associação do Quilombo Ivaporunduva – 

entrevista realizada em julho de 2009). José Rodrigues fala de outra preocupação atual que 

é a luta pela terra e contra as barragens planejadas para o Rio Ribeira. Essa preocupação 

tornou as comunidades quilombolas ainda mais organizadas e formalizadas. É mais uma 

luta que as comunidades se preparam para enfrentar, pois a construção das barragens para a 
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formação de hidrelétricas na região do Vale do Ribeira e o projeto da construção da 

barragem de Tijuco Alto pode causar prejuízos irreparáveis às comunidades quilombolas do 

Vale e perder a conservação da Mata Atlântica.  O projeto das barragens pode afetar a 

região com o maior número de famílias e comunidades quilombolas.  Através do 

Movimento dos Ameaçados por Barragens do Vale do Ribeira (MOAB) e do Movimento 

dos Atingidos por Barragens (MAB) as comunidades quilombolas fazem manifestos e 

campanhas contra a construção de barragens ganhando força. “Então vamos continuar 

lutando para alcançar esse objetivo que é ter o direito pela vida como os outros”, diz (José 

Rodrigues em entrevista concedida em julho de 2010).  

Culturas são sistemas (de padrões de comportamento socialmente transmitidos) que 

servem para adaptar as comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos.  

Entre esse modo de vida das comunidades inclui tecnologia e modos de organização 

econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento social e organização política, 

crenças e práticas religiosas, e assim por diante. (LARAIA apud KEESING, 1999, p. 60).  

 De acordo com o entrevistado Benedito Alves da Silva, presidente da Associação do 

Quilombo Ivaporunduva, antropólogos e historiadores estudaram a possível origem da 

população do Quilombola. E foram tais estudos que os identificaram possíveis oriundos de 

Moçambique, país situado na região sul da África. Os indícios se deram pela forma física e 

pela organização dos quilombolas dessas comunidades como a nossa Ivaporunduva. O 

formato do nariz, da boca, sobrancelhas, o som da voz e corpo robustos dos homens e 

mulheres, os costumes, os objetos de uso e as arquiteturas das casas da população dessa 

comunidade são características indicativas dos moçambicanos que também possuem 

potencial para a agricultura, pesca e minérios, segundo os antropólogos e historiadores que 

levantaram esse resultado, que foi documentado e registrado no livro Tombo da Paróquia 

de Xiririca. “O costume de nosso povo se aproxima muito dos costumes do povo de 

Moçambique”. 

  

 2.2 A Educação para diversidade  

 

A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização das 

características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território 
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nacional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias e 

excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de 

conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. 

(PCN, 1997, p. 19)   

Os diferentes grupos humanos têm produzido um saber rico acerca de si mesmo, no 

âmbito de movimentos sociais e de suas organizações comunitárias. Abrindo a 

possibilidade da escola de empreender, em seu cotidiano, uma reflexão teórica e prática de 

suas ações, de acordo com o PCN, (1997).   

  Segundo o PCN, a escola deve abranger: Uma proposta curricular voltada para a 

cidadania, preocupando-se com as diversidades existentes na sociedade, uma das bases 

concretas em que se praticam os preceitos éticos. É a ética que norteia e exige de todos, e 

da escola e educadores em particular, propostas e iniciativas que visem à superação do 

preconceito e da discriminação. A contribuição da escola na construção da democracia é a 

de promover os princípios éticos de liberdade, dignidade, respeito mútuo, justiça e 

equidade, solidariedade, diálogo no cotidiano; é a de encontrar formas de cumprir o 

princípio constitucional de igualdade, o que exige sensibilidade para a questão da 

diversidade cultural e ações decididas em relação aos problemas gerados pela injustiça 

social (PCN, 1997, p. 35/36).  

Num mundo que tende cada vez mais à globalização no plano econômico é 

importante promover a reposição das diferenças e o ressurgimento de etnicidades, segundo 

o PCN (1997).  

Sobretudo, cabe a escola posicionar-se criticamente em relação a esses fatos, 

mediante formações concretas, cooperando no esforço histórico de superação do racismo e 

da discriminação (PCN, 1997, p. 45/46).  

  Legislação: De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, quando a Lei 9394/1996 foi complementada com a Lei 10.639/2003, Resolução 

Nº1, de 17 de Junho de 2004, estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de Historia e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica. Desta forma buscam cumprir o direito à 

igualdade de condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às 
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histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes 

fontes da cultura nacional a todos brasileiros.  

De acordo com Lei 10.639/2003, Resolução Nº1, de 17 de Junho de 2004, é dever 

de todos os cidadãos comprometidos com a educação o ensino, o que diz respeito às 

relações étnico-raciais, ao reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-

brasileiros, à diversidade da nação brasileira, ao igual direito à educação de qualidade, isto 

é, não apenas ao estudo, mas também à formação para a cidadania responsável pela 

construção de uma sociedade justa e democrática.  

Segundo o DCN (2003) pedagogias de combate ao racismo e discriminação, têm 

como objetivo, fortalecer entre os negros e despertar entre os brancos a consciência negra. 

Os negros deverão adquirir conhecimentos e segurança para orgulharem-se da sua origem 

africana e os brancos deverão identificar as influências, a contribuição, à participação e a 

importância da historia e da cultura dos negros no seu jeito de ser, viver, de se relacionar 

com as outras pessoas.      

A desnaturalização da cultura escolar dominante nos sistemas de ensino se faz 

urgente, buscando caminhos de incorporar positivamente a diversidade cultural no 

cotidiano escolar. (NASCIMENTO apud CANDAU, 2006 p. 95).  

 

2.3. A importância do estudo da cultura afro-brasileira e Africana 

 

A educação brasileira foi moldada a partir da relação civilizado-primitivo, ou seja, 

o sistema educacional foi estruturado a partir do ponto de vista hegemônico das classes 

dominantes do país, em que certamente o negro permaneceu excluído. 

 
Quer seja atribuindo as demais raças uma inferioridade constitutiva 

que as aproximaria das outras espécies animais, quer reduzindo-as 

a uma escala evolutiva, onde o homem branco europeu ocuparia o 

topo de uma escala e os povos negros Africanos situar-se-iam no 

primeiro patamar, quer associando o selvagem a uma pureza 

próxima da natureza da qual os povos selvagens teriam se 

distanciado. (BRASIL, 2004:101). 

 

De acordo com Rocha (1998), é fundamental analisar como a diferença entre raças 

foi historicamente construída pela produção científica. Neste contexto, as representações 

das diferenças raciais são mitificadas por uma lógica etnocêntrica que, em última instância, 
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visam a legitimação das políticas colonialistas dos séculos XVII a XX. Tais aspectos irão 

justificar as práticas de extermínio, escravidão ou de uma imposição de uma lógica moral 

civilizada aos povos ditos bárbaros ao longo dos últimos cinco séculos. Ao mesmo tempo, a 

idéia da indiferença e da alteridade irá povoar as produções simbólicas ocidentais, 

confirmando o temor e o fascínio perante o estranho, o primitivo e o exótico. Assim, 

 

A ciência irá se ocupar, caracteristicamente a partir do século XIX 

dos estudos das diferentes raças e culturas, marcando o início da 

antropologia (BRASIL, 2004:103). 

 

A educação é um campo com seqüelas profundas do racismo, para não dizer, o 

vínculo da comunicação da ideologia racial branca. Nesse aspecto, Bosi (2002) ressalta:  

 

Nas mais contundentes razões, esteja na conseqüência psicológica 

para criança afro-brasileira, que vem de um processo pedagógico 

que não reflete a sua face de sua família, com sua história e cultura 

própria, impedindo-a de se identificar com processo educativo, 

havendo uma necessidade de reformular os currículos escolares 

(BOSI, 2002:37). 

 

Nesse sentido, vale retomar Nascimento quando ressalta que: 

 

(...) as propostas curriculares educacionais vigentes no país 

acabaram por restringir à diversidade cultural a uma cultura 

“comum” ou a cultura das classes dominantes. (NASCIMENTO, 
2006).  

 

Para a criança afro-brasileira, o retrato de seus antepassados é visto como 

escravos, pois recebe uma educação voltada a valorização da cultura européia, a qual é 

fortemente trabalhada nos currículos escolares. Nesse sentido, como refere Rocha (1998), a 

forma como realidade da criança negra é trabalhada nas escolas e livros didáticos, e como a 

imagem é veiculada sobre o negro é um desestímulo a qualquer criança negra a permanecer 

na escola. Vale apontar que, na maioria dos livros adotados nas escolas, a imagem da 

mulher negra sempre está associada a trabalhos domésticos, às crianças marginalizadas e 

analfabetas são atribuídas às crianças negras, ou seja, em todos os espaços os negros estão 
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colocados em posições inferiores, sem falar nas imagens veiculadas pela mídia, etc, 

afirmando estereótipos de preconceito e exclusão social. 

Para Rocha (1998), é necessário que a escola resgate a identidade dos afro-

brasileiros. Para isso, não se pode negar qualquer etnia, bem como não esconder a história 

dos diversos povos que formam a nação brasileira. Caso contrário, leva os indivíduos a sua 

própria negação, pois ao reproduzir no imaginário dos educandos, que a etnia negra, sua 

história, seus valores e manifestações religiosas da cultura é inferior ou menor estimula a 

negação dos valores e da cultura negra. 

É preciso haver uma valorização da cultura negra como elemento mantenedor das 

raízes históricas desse povo. Assim, através de um trabalho criativo recoloca-se essa cultura 

nos diversos níveis da sociedade que insiste em jogá-la para o campo do exótico e 

folclórico. Os negros tomam consciência da intoxicação cultural branca que está submetida 

a comunidade negra, levando-a a negar sua própria cultura e assumir a européia, tida como 

a única válida, verdadeira, com a capacidade de decidir o que é belo, feio, válido, bom e 

permitido. Com isso coloca-se em questionamento as compreensões da hierarquização de 

culturas, nas quais as culturas negras estão sempre no campo da inferioridade. (SANTOS, 

2005). 

Essa visão negativa dos segmentos de populações negras em nosso país também 

apresenta-se refletida nos próprios materiais didáticos utilizados nas escolas brasileiras. 

 

(...) ressalta-se a permanência das hierarquias vigentes no que se 

considera conhecimento oficial, revivem-se os valores e as normas 

ocidentais tradicionais, constituindo o que se chama de currículo 

monocultural. Na história dos sistemas educativos, este olhar 

monocultural tomou como eixos as reformas da estrutura 

pedagógica e de programas para mudar a escola ou, em outros, 

casos, a elaboração de um currículo nacional como mecanismo 

para o controle político do conhecimento”. (APPLE, 1996; apud 

CANDAU p. 127). 

 

Para Paulo Freire (1970), a invasão cultural não é educativa, pois impede a 

possibilidade das diferenças e impede e torna a cultura homogeinizadora:  
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Toda invasão sugere, obviamente, um sujeito que invade seu 

espaço histórico-cultural, que lhe dá sua visão de mundo; é o 

espaço onde ele parte para penetrar outro espaço cultural, 

superpondo aos indivíduos deste seu sistema de valores. O invasor 

reduz os homens do espaço invadido a meros objetivos de sua 

ação. As relações entre invasor e invadidos, que são relações 

autoritárias, situam seus pólos em posições antagônicas. O 

primeiro atua, os segundos têm a ilusão de que atuam na atuação 

do primeiro; este diz a palavra; os segundos, proibidos de dizer a 

sua, escutam a palavra do primeiro. O invasor pensa, na melhor das 

hipóteses, sobre os segundos, jamais com eles; estes são pensados 

por aquele. 

 

É preocupante saber que a população negra ainda sofre preconceito nos espaços 

escolares. Segundo Cavalleiro (2005, p. 68):  

 

Ao reproduzir e disseminar ideologias e conceitos que 

desvalorizam o grupo negro, o sistema educacional garante às 

crianças e aos adolescentes negros um tipo de tratamento que 

dificulta e até mesmo chega a impedir a sua permanência na escola 

e/ou o seu sucesso escolar. 

  

Bittencourt (1998) afirma que o poder do currículo normativo não pode ser 

considerado imposição incondicional à qual a escola e seu ensino estarão submetidos sem 

contestação. As propostas curriculares são “portadoras de condições em todo o seu 

processo de produção e implantação, iniciando pelas articulações e conciliações em todo 

seu processo de produção e implantação, iniciando pelas articulações e conciliações na fase 

de confecção, momento de tensões e de acordo entre vários sujeitos que a produzem”.                

Além da necessidade de se reformular os currículos escolares, torna-se fundamental 

também conscientizar os agentes do processo educacional sobre a marginalização da 

comunidade negra na historiografia oficial e a urgência de rever este quadro caótico que 

está nos horizontes dos grupos negros, sobretudo dos professores negros. Estes últimos 

estão inclusive se organizando, visando criar uma aproximação profícua com as secretarias 

de educação nos estados e municípios, já que, 



 63 

 

Percebe - se que tal aproximação das secretárias é pouco, deixando 

a desejar o trabalho com a cultura afro-brasileira, ao passo que 

poucas crianças são contempladas com esse conteúdo (BRASIL, 

2004 p.95). 

 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) deverá instituir uma comissão de ensino 

para população negra nos moldes existentes da população indígena. Essa comissão deve 

trabalhar sobre todos os graus de ensino: fundamental, médio e superior. O MEC já 

produziu algumas orientações pedagógicas importantes para o combate a discriminação da 

população negra, mas o professor na sala de aula muitas vezes não possui os elementos 

formativos suficientes para resolver os eventuais problemas de discriminação e cumprir as 

mudanças propostas desejadas pela população negra, já que, a  

 

grande tarefa da educação, no qual os esforços têm sido 

intensificados pelo movimento negro, tem sido buscar caminhos e 

métodos para rever o que ensina e como se ensina, nas escolas 

públicas e privadas, a questão que dizem ao mundo da comunidade 

negra (BRASIL, 2003). 

    

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), as crianças têm seu 

direito de cidadão, incluindo a educação, pois nela a criança deve ser contemplada em todos 

os aspectos, entre eles a sua cultura, bem como assegurar a reinserção social e o resgate da 

cidadania da criança e do adolescente.  

Souza (2006) nos coloca que, em relação ao negro na educação temos hoje Leis que 

protegem e garantem o ensino da História do Brasil e a contribuição das diversas culturas 

na formação da população brasileira, conforme artigo 26, §4º da LDB. Além disso, o artigo 

26-A impõe o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira. O §1º diz o seguinte: 

 

“O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 

da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro 
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nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do 

Brasil.” 

 

 De acordo com Souza (2006), este artigo foi inserido por meio da Lei nº 10.639 de 

09 de janeiro de 2003, alterando a Lei nº 9.394/96. Esta Lei é resultado de luta dos diversos 

movimentos negros organizados em todo o país, beneficiando as comunidades negras. É 

uma conquista valiosa saber que a história dos africanos e afro-brasileiros deverá chegar à 

todos os alunos dos sistemas de ensino fundamental e médio. A população brasileira tem o 

direito de saber que a população negra contribuiu para a formação da sociedade brasileira 

ativamente. 

A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos 

currículos da educação básica trata-se de decisão política com fortes repercussões 

pedagógicas, inclusive na formação de professores. Com esta medida, reconhece-se que, 

além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a 

cultura e a história de seu povo, buscando reparar danos, que se repetem há cinco séculos, à 

sua identidade e seus direitos. A relevância do estudo de temas decorrentes da história e 

cultura afro-brasileira africana não se restringe à população negra, ao contrário, diz respeito 

a todos brasileiros, uma vez que devem-se educar como cidadãos atuantes no seio de uma 

sociedade multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática, assim, 

   

Atualmente alguns professores vêm trabalhando esse assunto, 

buscando saber quais são os conceitos do MEC com o estudo da 

cultura afro - brasileira (BRASIL, 2004:96).  

 

Para Souza (2006), as instituições de ensino no país ainda olham com descaso o 

negro, e estão fazendo muito pouco em relação ao que são capazes de fazer para o resgate e 

valorização da identidade negra nas escolas. Para a autora: 

 

(...) ainda há muito que fazer para alcançarmos a totalidade dos 

direitos dos negros em ver respeitada a sua cultura e História. 

Acreditamos que seja necessário a reformulação dos currículos 

educacionais em todas as áreas, e concentrar-se na formação de 

professores no que se refere a História da África e Afro-Brasileira, 
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pois é inaceitável a presença de atitudes preconceituosas e 

discriminatórias, tanto no âmbito educacional, quanto na sociedade 

como um todo. (Souza, 2006: 28). 

 

 

Segundo Gomes (2005): 

 

A nossa ação como educadores e educadoras, do ensino 

fundamental à Universidade, é de fundamental importância para a 

construção de uma sociedade mais justa e democrática, que repudie 

qualquer tipo de discriminação. (GOMES, 2005:52).      

 

Assim, é importante salientar que a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-

brasileira e africana nas redes de ensino representa um importante avanço no sistema 

educacional brasileiro. No entanto, não podemos negar a dificuldade dos docentes para 

trabalhar esse assunto. Como já mencionado anteriormente, isso se deve principalmente à 

própria formação dos docentes, pois os cursos de capacitação profissional passaram a 

englobar, de forma ainda incipiente, há pouco tempo essa questão nos currículos formais.  

 

2.4. Materiais didáticos: desafios para a superação do preconceito racial 

 

 Como bem nos coloca Souza (2006), o livro é um instrumento fundamental para o 

trabalho docente na medida em que auxilia o professor no desenvolvimento de suas 

atividades pedagógicas. No entanto, é preciso que o professor saiba selecionar os conteúdos 

e as informações a serem trabalhadas de maneira crítica, e não tomá-lo como verdade 

absoluta, pois também se encontra permeado de valores e até mesmo de preconceitos. 

 

O livro didático é um importante veículo portador de um sistema 

de valores, de ideologias, de culturas que não pertencem aos 
indivíduos que tanto participaram na construção da sociedade 

brasileira. Algumas pesquisas demonstram que os textos, 

ilustrações de obras didáticas transmitem estereótipos que 

generalizam alguns temas como etnia, criança, família, etc. Devido 

às palavras e imagens presentes nos livros didáticos os alunos 

constroem suas próprias representações significativas. (SOUZA, 

2006: 19). 
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Segundo Souza (2006), a imagem do negro foi transmitida de maneira 

preconceituosa e com hostilidade durante muito tempo nos livros didáticos, pois o que 

interessava à elite da época era a submissão dos negros perante ela.  

 

Infelizmente, a imagem que se tem da África e de seus 

descendentes não é relacionada como produção intelectual nem 

com tecnologia. Ela descamba para moleques famintos e famílias 

miseráveis, povos doentes e em guerra ou paisagens de safáris e 

mulheres de cangas coloridas. Essas idéias distorcidas 

desqualificam a cultura negra e acentuam o preconceito, do qual 

45% de nossa população é vítima. (Moura, 2005, p.42 apud Souza 

(2006:25). 

 

 A autora ainda coloca que: 

 

As imagens reproduzidas nos livros didáticos mostram a África e 

sua História de forma negativa, fazendo com que o preconceito se 

faça presente entre brancos e negros. As crianças acabam por se 

sentirem humilhadas diante de práticas preconceituosas em relação 

à cor da pele, rejeitando sua identidade. (SOUZA, 2006:25). 

  

 Para Bosi (2002), no Brasil a produção de materiais didáticos que contemplam a 

diversidade étnico-racial, ainda é muito pequena, ilustrando assim o descaso do governo a 

respeito da especificidade na educação dos negros.  

 É importante ressaltar que o Brasil avançou muito na educação diferenciada dos 

índios brasileiros, podendo ser encontrada uma grande quantidade e variedade de produções 

didáticas contemplando e enfocando a questão indígena e principalmente materiais 

didáticos indígenas, ou seja, elaborados pelos próprios representantes indígenas. Se o MEC 

se dispuser a difundir livros sobre o tema do negro, é conveniente partir da produção já 

existente, ao mesmo tempo em que estimule a elaboração de novos materiais. Um exemplo 

é o livro Superando o Racismo na Escola, publicado com o apoio do MEC, já se encontra 

na terceira edição e ainda não foi distribuído nas escolas, tal como havia sido a promessa do 

ministério (SOUZA, 2006).  
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 Portanto, além da dificuldade para se encontrar material voltado para a cultura 

negra, também ocorre que, mesmo quando publicado esse material acaba não chegando até 

as escolas (SOUZA, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

Capitulo III - A educação e as comunidades quilombolas: Lutas para a valorização da 

identidade cultural  

 

3.1 A Escola Estadual Quilombola E.E.Maria Antonia Chules Princesa 

 

A Escola Estadual Quilombola E.E.Maria Antonia Chules Princesa iniciou as suas 

atividades no ano de 2005. Durante os primeiros meses funcionou no Bairro de Itapeúna, 

município de Eldorado-SP, que está localizada a cerca 40 kilometros de distância dos 

quilombos. Isso ocorreu porque as obras do novo prédio escolar na comunidade Quilombo 

André Lopes  ainda não estavam concluídas. Somente em 2005 as atividades escolares se 

iniciaram na nova escola.  

A escola possui uma boa infra-estrutura, sendo 8 salas de aula, 1 biblioteca, 1 sala 

de informática com acesso a internet, equipamentos áudio visuais,  2 sanitários femininos e 

masculinos para alunos e para os professores e funcionários tem mais dois separados, uma 

cozinha ampla e equipada, almoxarifado, 1 quadra poliesportiva, 1 sala para os professores, 

1 sala da diretoria, 1 sala da administração e um pátio que também é utilizado como 

refeitório. É possível perceber que a escola possui excelentes condições de atendimento aos 

quilombolas. 

Hoje a escola conta com uma população de 390 alunos, estando eles divididos entre 

Ensino Fundamental I e II, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Médio, conta-se 

com um quadro de 23 professores que atuam nas diversas áreas do ensino, são na grande 

maioria são da cidade, apenas três deles são professores quilombolas, desses professores 

três são efetivos do Estado e os demais contratados. Entretanto os professores quilombolas 

ainda atuam como contratados, uma vez, que possuem pouco tempo de formação e 

aguardam novos concursos, para buscarem suas efetivações. 

O trabalho dos professores vem tornando-se um grande desafio, além de atender 

esses alunos de diferentes níveis, tem como finalidade atender os alunos nos aspectos 

referentes à sua cultura e a cultura afro-brasileira (Nascimento, 2006: 67).A escola 

quilombola atende seis comunidades do município de Eldorado que são: São Pedro, 

Galvão, Ivaporunduva, Nhunguara, Sapatu e Andre Lopes. A escola está sediada na 

comunidade Remanescente de Quilombos Andre Lopes, pois a mesma está localizada entre 
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as seis comunidades beneficiadas pela escola, desta forma facilitando o acesso de todas, 

pois foi acordado pelas lideranças esse local.  

 

 

Região onde está localizada a escola (Fonte: Instituto Socioambiental). 

 

Por meio dos relatos orais, obtidos com as pesquisas de campo foi possível 

identificar, que até a década de 1980, as crianças estudavam somente até a 4ª série do 

Ensino Fundamental (antigo 1º Grau ou Ciclo). O acesso à educação era restrito, pois a 

oportunidade de estudo, como já mencionado se restringia aos primeiros anos de 

escolaridade. Para continuar os estudos, era preciso se deslocar até a cidade mais próxima, 

Eldorado. No entanto, não havia meios de transporte e as estradas também constituíam 

obstáculos para esse deslocamento: 

 

 

Além desses obstáculos, a necessidade de ajudar na renda familiar, 

obrigava o Aluno a interromper os seus estudos. As poucas 

crianças que conseguiam terminar o Primeiro Grau já se tornava 

capacitada para lecionar na própria comunidade, segundo o líder 

entrevistado Oriel Rodrigues em julho de 2010. 

  

A partir da década de 80, foram implantados em todas as comunidades 

remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira, escolas de educação básica I ou 
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fundamental I, quando o aluno realiza o primeiro ciclo dos estudos da 1º a 4º série, 

garantindo o acesso a todas as crianças para concluir esse nível de seriação escolar. 

 Atualmente para prosseguir na escolarização formal, os estudantes não se deslocam 

mais para cidade e sim para escola quilombola que fica próxima de suas casas, pois os 

alunos que moram mais longe estão a 10 Km de distancia. As condições, embora ainda não 

ideais, melhoraram. A abertura da estrada que liga a comunidade André Lopes a Rodovia 

Eldorado-Iporanga nos anos 90, facilitou o deslocamento, além disso, atualmente a 

prefeitura do município de Eldorado garante o transporte público diariamente aos que ainda 

necessitam. 

Foi possível perceber na pesquisa que a evasão escolar das crianças quilombolas 

diminuiu consideravelmente, 95% dos educandos quilombolas freqüentam a escola até o 

final dos ciclos. Antes da implantação da escola quilombola, a evasão escolar era um sério 

problema a ser solucionado. As justificativas para esse problema são várias, sendo as 

principais: as dificuldades de deslocamento e a falta de incentivos advindos da metodologia 

de ensino e dos conteúdos escolares estudados nas escolas urbanas.   

Nesse último aspecto, é fundamental ressaltar que, conforme discutiremos nesse 

capítulo, as propostas didáticas utilizadas nas escolas do Vale do Ribeira ainda não 

contemplaram, em suas discussões, questões do universo cultural e social das crianças. No 

que se referem mais precisamente as questões culturais dos afro-descendentes, o problema 

se agrava, pois ao não trabalhar e valorizar a cultura negra na sala de aula, os alunos ficam 

impossibilitados de se reconhecerem como sujeitos sociais que tiveram e tem grande 

importância na formação histórica e cultural de  nosso país. A desvalorização e a negação 

da cultura das crianças negras acabam por reforçar a discriminação e os preconceitos em 

relação ao povo negro do Vale do Ribeira:  

 

as escolas de Ensino Fundamental II, nas quais as crianças 

quilombolas estudam ainda desqualificam sua historia e sua 

identidade cultural. Por isso, acabam afastar as crianças dos valores 

e do modo de vida do seu povo. (NASCIMENTO, 2006:57). 

 

 Segundo o ISA (2008), há diversas demandas que parte das comunidades para a 

melhoria e a valorização da cultura através da educação nas comunidades quilombolas. As 
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comunidades demandam a melhora do ensino que atende a comunidade local e implantação 

do ensino diferenciado. As demandas querem ações para sua solução como capacitação de 

professores para a implantação da educação diferenciada e o envolvimento da comunidade 

no processo do ensino diferenciado.  

  Nascimento (2006) relata que no ano de 2002, lideranças de várias comunidades 

quilombolas do Vale do Ribeira, em reunião na cidade de Registro discutiram as questões 

da educação e da cultura das escolas locais que não eram condizentes com a realidade da 

população quilombola. Com o direito garantido pela nova LDB que prega uma educação 

que valorize a identidade cultural e respeite o modo de vida quilombola foi elaborada uma 

carta que foi expressa e enviada ao Ministério da Educação. (Ver anexo I).   

A educação é um direito fundamental. Em qualquer tempo da vida, a educação 

proporciona um ambiente de igualdade, indispensável à realização da pessoa. (BEDESCHI, 

2008, p. 11). 

Segundo Cavalleiro (2001) a educação formal é de grande importância para a 

formação de cidadãos críticos e conhecedores de seus direitos e deveres civis, políticos e 

sociais. É essencial uma reflexão por parte dos profissionais da educação a cerca da 

presença das formas que levam às desigualdades na sociedade e também no espaço escolar.   

Assim é preciso modificar os programas em todas as escolas para que o estudo da cultura 

africana possa formar alunos negros com o conhecimento real de sua história e  identidade 

adquirindo segurança e orgulho de sua origem e os alunos brancos também serão 

beneficiados com o conhecimento de outra cultura existente em  seu próprio país e 

aprenderão apreciar seus valores e respeitar as diferenças étnicas e culturais.  

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessam 

apenas aos alunos de ascendência negra. Interessam também aos alunos de outras 

ascendências étnicas, principalmente a branca (MUNANGA,2001, p.9)   

Porém já consta na LDB no Art. 26º dos currículos do ensino fundamental e médio 

no Parágrafo 4º o ensino da Historia do Brasil, levando em consideração as contribuições 

das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, européia e africana.  

No entanto, o DCN (2003) afirma que para conduzir suas ações, os professores 

deverão insistir e investir em uma formação que os capacite não só a compreender a 
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importância das questões relacionadas à diversidade étnico-racial, mas lidar positivamente 

com elas e, sobretudo criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a reeducá-las.   

 Educação Diferenciada   

  Para Freire (1981), a educação é um encontro entre interlocutores, que procuram no 

ato de conhecer a significação da realidade e na práxis o poder da transformação.  

  Quanto à educação diferenciada que, de acordo com Bedeschi (2008), consta na 

Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) é vista como uma forma 

de transferir às gerações futuras as suas histórias, conhecimentos, técnicas de produção e 

valores sociais, econômicos e culturais. Através disso os governos reconhecem o direito de 

criação de instituições de ensino e meios de comunicações feitas pelas comunidades 

quilombolas.    

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da 

dominação, implica na negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, 

assim também na negação do seu mundo como uma realidade ausente dos homens. A 

reflexão que propõe ser autêntica, não é sobre este homem abstração nem sobre este mundo 

sem homem, mas sobre os homens em suas relações com o mundo. Relações em que 

consciência e mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo 

depois e vice-versa.  

(FREIRE, 1981, p. 81)   

Segundo Silva (2006), a educação nas comunidades de quilombos do Vale do 

Ribeira ainda é padronizada, porém com a aprovação da Lei 10.639 contida nas Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional que, desde 2003, estabelece a obrigatoriedade do 

ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, a metodologia 

do ensino nas escolas quilombolas deve ser modificada. A nova metodologia de ensino 

buscará seguir a lei e o requerimento de lideres das comunidades quilombolas que demanda 

uma educação que desenvolva o resgate da cultura afro-brasileira, estimulando e formando 

cidadãos críticos capazes de transformar a realidade em que vivem.  

  “Quando se mora numa comunidade quilombola é bom que o negro seja valorizado 

para que as crianças não sintam intimidadas quando for para fora em contato com o outro, e 

sentir que o negro também tem seu valor. Então valorizar a cultura negra é importante para 

a comunidade.”   
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  De acordo com o PCN (1997), para a compreensão da trajetória das etnias é 

necessário tratar os temas básicos: ocupação, conquistas, escravização, imigração e 

migração. Esses conhecimentos são subsídios para compreender o surgimento de 

tendências, idéias, crenças, pensamentos, influências culturais, criação e recriação constante 

das tradições e principalmente a convivência da diversidade em um mesmo território. No 

entanto a SEPPIR (2005) afirma que as escolas em funcionamento nas comunidades 

quilombolas não possuem recursos e nem a valorização da cultura local. O número de 

professores é insuficiente para atender a demanda e a maioria dos professores não tem 

capacitação adequada para trabalhar a educação diferenciada.    

Segundo o educador popular Oriel Rodrigues de Moraes, líder quilombola, o projeto 

de educação diferenciada iniciou em 2002 quando as comunidades quilombolas pleiteavam 

uma escola com educação diferenciada e em 2003 já houve alguns avanços como a 

possibilidade de construir uma escola quilombola. Hoje já existe um espaço físico da escola 

que congrega diversas comunidades quilombolas, na Escola Estadual “Maria Antônia, 

Chulés Princesa”, localizada no bairro André Lopes.  

Porém essa escola ainda não conseguiu efetivar um currículo que trabalhe o 

conteúdo voltado para a história da África e das comunidades quilombolas pelo fato dos 

professores ainda estarem em fase de capacitação através de realizações de algumas 

oficinas ministrada por lideranças dessas comunidades como Benedito  Alves  da Silva e 

Paulo Silvio Pupo que em suas palestras tratam desse tema. Esse trabalho também é 

realizado em outras escolas para alunos e professores de fora da comunidade. Oriel afirma 

que essa é uma forma de ambientar os professores que não são da comunidade, para que 

eles se ambientem ao território e a idéia de como funciona a comunidade quilombola, para 

então pensar num material de apoio didático voltado para essas comunidades.   

Segundo Oriel, o desafio também é registrar um conteúdo voltado especificamente 

para as comunidades quilombolas, ou seja, um trabalho com o tema voltado das 

comunidades, a história dos lideres negros e dos seus heróis quilombolas. Entrevista 

concedida em julho de 2010 por Oriel Rodrigues de Moraes. 

 “O ideal seria se conseguíssemos ter uma escola diferenciada, a idéia ainda está na 

política, mas nas ações ainda não são diferenciada por que a escola ainda não mudou seu 
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currículo e a idéia ainda está na adequação desse currículo para algumas questões voltadas 

para a Lei 10639 que visa à história da África.” 

O projeto político pedagógico da escola “Maria Antonia Chules Princesa” visa o 

resgate cultural e a valorização da população quilombola. Porém os professores ainda não 

estão capacitados para o projeto.  

Nascimento ressalta que “mesmo quando respaldados por diretrizes de políticas da 

Educação, os professores ainda não estão preparados para serem agentes de mudança” 

(2006, p.102)  

Gomes (2001) afirma que, todavia, não devemos culpar os professores, pois esta 

discussão deveria fazer parte do processo de formação dos mesmos, através de discussões 

teóricas e práticas, a fim de vivenciar, analisar e propor estratégias de intervenção que 

valorizem a cultura negra.  

De acordo com Nascimento, o material didático para o ensino diferenciado é outro 

obstáculos apresentado pelos professores. Os professores seguem a estrutura curricular do 

livro didático que não abordam as questões regionais tornando difícil a temática em sala de 

aula.  

Nos livros didáticos o negro é omitido, representado como pouco inteligente, 

“burro”, cabelo crespo, pobre, visto apenas como um escravo “Associado à sujeira, à 

tragédia, à maldade, como cor simbólica, impregna o texto com bastante freqüência” 

(MUNANGA apud ROSEMBERG, 2001, p.84).   

 A visão dessa representação pode desenvolver também nos alunos não negros, 

preconceitos quanto à capacidade intelectual da população negra e, nas crianças negras, um 

sentimento de incapacidade que pode conduzi-las ao desinteresse e à evasão escolar 

(SILVA, 1998, p.19).  

  Silva (1998) diz que para contrapor os livros didáticos o professor deve contar a 

história do negro antes da escravidão, contando do Zumbi dos Palmares, dos quilombos, 

das revoltas ocorridas  durante a escravidão, das lutas de libertação; outra sugestão é 

mostrar obras de negros artistas, escritores, poetas, jogadores, pessoas da comunidade.   

  Assim, cabe à escola buscar construir relações de confiança para que a criança possa 

perceber-se e viver, antes de qualquer coisa, como ser em formação, e para que a 

manifestação de características culturais que partilhe com seu grupo de origem possa ser 
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trabalhada como parte de suas circunstâncias de vida, que não seja impeditiva do 

desenvolvimento de suas potencialidades pessoais. (BRASIL, 1997, p.52)  

   Como educador popular, Oriel prioriza a construção do material didático seguido de 

uma oficina que venha dar apoio e também sensibilizar os professores nas questões da 

cultura negra quilombola, “porque não adianta ter o material e o professor vir com idéias da 

cidade (de fora) e passar para a comunidade, sendo que aqui é zona rural e funciona de 

outra maneira, não é como a zona urbana”, considera Oriel. Para trabalhar a educação 

diferenciada no quilombo é necessário que o professor considere que a comunidade 

quilombola está situada dentro da região da Mata Atlântica e de uma área de conservação 

ambiental, sendo essencial um olhar de como a comunidade quilombola trabalha e convive 

com o meio ambiente e como sua cultura não depreda o meio ambiente. Oriel reafirma que 

é preciso certa urgência para transformar essas idéias em ações. Entrevista concedida em 

Julho de 2010.   

Segundo Cavalleiro (2001) o caminho da valorização da igualdade nas relações é 

conduzido através da anulação de estereótipos e idéias preconcebidas, estejam nos materiais 

didáticos, nos meios de comunicação, no corpo discente ou nos docentes.  

 “As escolas quilombolas têm professores de várias áreas e a idéia é que esses conteúdos 

seja multidisciplinados, tendo conteúdo da questão quilombola seja na matemática, na 

química, na física, em todas as áreas que se possa falar sobre o povo quilombola, 

principalmente nas áreas humanas e biológicas que conseguimos visualizar a realidade do 

quilombola.” (Oriel Rodrigues de Moraes entrevista concedida em julho de 2010).  

Segundo Freire (1981) a vivência proporciona o conhecimento sócio-histórico. A 

educação é o ato de conhecer e trocar experiências e o conhecimento é contínuo, não deve 

haver acomodação, mas renovação, aprimoramento.  Para Freire o homem como ser social 

é condicionado, mas também construtor, sempre pode aprender mais. Cabe ao educador a 

liberdade de escolher suas práticas e ensinar o aluno a pensar criticamente e relacionar esse 

conteúdo com sua vivência.   

 

3.2. A caminho da Educação Diferenciada  
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 Segundo Nascimento (2006) por meio do decreto 4887/2003, que garante a 

educação de qualidade, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, traçou entre as ações prioritárias, a formação 

especifica de professores para a área de comunidades quilombolas, produção e aquisição de 

material didático para os quilombolas.  

  “O projeto quilombo é um projeto que é realizado anualmente visando o resgate 

cultural e o fortalecimento da identidade quilombola, ou seja, é integrado junto às 

disciplinas conteúdos referentes às nossas vivências, assim como em todas as datas 

referentes à temática do negro passou a ser discutida e com apresentações realizadas pelos 

próprios alunos.”  (NASCIMENTO, 2006).  

Segundo Nascimento (2006), essa proposta pedagógica está presente no processo de 

integração da escola com a comunidade sendo o eixo norteador do Projeto Quilombo 

trabalhado pela professora que define o projeto como um estudo diferenciado, onde a 

história local é resgatada enfatizando a cultura quilombola ampliando a visão crítica de 

mundo dos alunos.  

Nascimento (2006) relata que o projeto apresenta temas que podem ser 

desenvolvidos em trabalho multidisciplinar e outros em disciplinas únicas. Um exemplo de 

tema multidisciplinar é o estudo das plantas medicinais que pode ser abordado a disciplina 

de Língua Portuguesa: como leitura de textos informativos como bula e produção de textos 

informativos e receita de remédio caseiro; na disciplina de  Matemática  pode se trabalhar 

em situações problemas, quantidades, medidas gráficos de tabelas, etc. ; em Ciências como 

textos informativos, pesquisas e experiências. Esse tema pode ser trabalhado em todas as 

séries.  

 É a partir do conhecimento da realidade social que o indivíduo pode se inserir no 

mundo como cidadão e é papel da escola formar  cidadãos cumpridores de seus deveres, 

capazes de lutar pelos seus direitos, respeitando e valorizando as diferenças culturais 

presentes na sociedade. (NASCIMENTO, 2006, p. 116). 

 

3.3. Pesquisa de campo: Questionário aplicado para os professores da Escola Estadual 

Maria Atonia Chules Princesa. 
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 Foram aplicados questionários semi-estruturados a 23 professores da Escola 

Estadual Maria Chules Princesa para investigar o perfil dos docentes e as questões 

específicas sobre educação. Buscando identificar na pratica escolar dos professores e no 

currículo, se é abordado em sala de aula pelos mesmos, a valorização da cultura qulombola 

e afro-brasileira em sala de aula. 

 Um dos aspectos investigados na pesquisa se refere a auto-identificação dos 

professores. Foi perguntado a 23 docentes sobre como eles definiam sua cor/etnia. A figura 

abaixo releva os resultados. 

  

Figura 1  

1) Cor/Etnia (ref.03 do questionário)

50%

25%

25%

0%0%

Branco

Negro

Pardo

Amarelo

Outro

 

 

Conforme podemos verificar, somente 25% dos entrevistados se definem como 

negros, ao passo que 50% se definem como brancos e o restante (25%) como pardos. No 

Brasil, o critério de cor ou de etnia é definido a partir da auto-definição. Entretanto, 

podemos perceber nas características físicas e expressões fisionômicas na maioria dos 

professores os traços negros, ou mesmo aqueles que tem o pai ou mãe negra, mas é de pele 

clara se auto-define como branco. 

Nos dias atuais ainda é possível perceber no quadro de professores a negação a etnia 

negra, pois ainda existe no município a crença de que a etnia branca é superior e detentora 

do poder, e isso reflete claramente nos alunos, uma vez, que os próprios professores negam 

suas origens e afirmam isso perante seu alunado que sua cultura é a superior. 
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Com isso, cabe a necessidade de fortalecer a ações no que se refere à Educação 

Diferenciada nesta escola, assim como a efetivação de um currículo. É possível perceber na 

fala de um dos entrevistados como deveria ser uma educação diferenciada para quilombo: 

1-) Você como professor quilombola, acredita em uma Educação diferenciada para 

Quilombos? Se sim, comente. 

Acredito, como profissional da Educação, mais especificamente, professor e 

quilombola que uma educação para diversidade de um povo com uma cultura diferenciada 

seria o ideal para um bom ensino-aprendizado. Com muita certeza afirmo que os alunos 

entenderiam melhor os conteúdos e conceitos explicados, consequentemente os 

profissionais (direção, coordenação e principalmente professores) se sentiriam bem mais 

motivados para corresponder as expectativas dos aprendizes, e por fim, sempre 

gratificados com o bom aprendizado de seus alunos. 

2-) Em sua opinião a escola quilombola Chules atende as demandas educacionais almejada 

pelas comunidades no currículo? 

Em partes, pois a comunidade almeja uma escola em que o aluno aprenda 

conceitos teóricos já existentes, porem como forma diferenciada, valorizando os seus 

aspectos culturais, seus costumes, a geografia que o cerca, as questões ambientais e as 

lutas pelos direitos quilombolas. 

3-) Na sua opinião, o que seria necessário para que a escola quilombola siga um padrão 

diferenciado? 

Construir juntamente  com a comunidade um currículo adaptado a realidade 

quilombola, adotando conteúdo já existente em materiais e na lei 10.639/03 

complementada pela lei 11.645/08. 

4-) Na sua visão de educador e liderança quilombola, como deve ser organizado uma escola 

quilombola nos seguintes pontos: estrutura física, recursos humanos, forma de persuadir 

com a comunidade e alunos? 

 Estrutura física: Deve lembrar nossa cultura, tanto na disposição de cartazes 

quanto em objetos de decoração. Não digo que é pra ser colocado grilhões pra lembrar de 

escravos; porém, defendo que devem ser expostos objetos vistos no cotidiano do aluno.  

Recursos humanos: Professores, Merendeiras e funcionários em geral devem ser 

quilombolas com experiência profissional na área da Educação; pois assim, somente com 
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pessoas da comunidade compondo o corpo de funcionários é que teremos a comunidade 

bem próxima da escola; 

 Acho eu, ainda, que a escola Chules, hoje é uma ambiente que está inserido no 

quilombo, porém é totalmente diferente daquilo que deveria ser, por isso, não contempla 

corretamente o que chamamos de "Educação". 

5-) A escola estadual quilombola Maria Antonia Chules Princesa valoriza a identidade 

cultural dos alunos e os quilombos? 

 Vou começar assim: Algumas vezes o Dia 20 de Novembro teve uma apresentação 

"meia boca", sem nada previsto no planejamento anual da escola. Sem falar que na data de 

13 de Maio, sempre o negro é visto como coitado que foi libertado por uma mulher 

bondosa, a princesa Isabel. 20 de novembro, 13 de maio e 7 de setembro (grito dos 

excluídos) devem ter uma semana cada um; repleta de reflexões sobre nossas vitórias, as 

vitórias e lutas dos nossos antepassados... Não devem passar em branco! 

Moramos em uma das regiões mais ricas do Brasil, onde tenho a liberdade de 

poder respirar, nadar, comer frutar sem agrotóxicos colhidas diretamente do pé(...) porém, 

no âmbito escolar o quilombola é tido como coitado, pobrezinho... 

 Assim, finalizo ressaltando que há alguns profissionais que atuavam lá no ano 

passado (e que esse ano não sei se lá estão) que tentam desenvolver bom trabalho, porém 

são "abafados" pela maioria e ficam sem ação. (Professor Luiz Marcos Liderança na 

Comunidade Quilombo São Pedro, entrevista realizada em julho de 2010). 

 

Figura 2 
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2) (ref. 12) Após a publicação da LEI 10.639/2003 que obriga o 

ensino de história da África e Cultura Afro brasileira você nota 

alguma diferença no que se refere à demanda para se trabalhar 

com as questões afro-descendentes em sala de aula?

75%

6%

19%

Sim

Não

Não respondeu

 

 

Na disposição do resultado desta figura é possível analisar que 75% dos professores 

da Escola quilombola disseram que percebem alguma diferença, naquilo que se refere a 

questões da Historia da África e Afro brasileira em sala de aula, após a criação da lei 

10.639/2003. Ainda olhando para esses dados, nota-se que 6% acredita que a lei não vem 

sendo cumprida e 19% não responderam. 

 Assim é possível dizer que a grande maioria conhece a lei 10.639/2003 e vem 

buscando metodologias e recursos para aplicá-la em sala de aula, entretanto é visível a 

necessidade de formações complementares para esses professores acerca do tema.  

 

Figura 3    
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3) (ref. 14) Atualmente na sua pratica de ensino, você aplica 

dinâmica ( brincadeiras ) da cultura negra em sala de aula? 

38%

49%

13%

Sim

Não

Não respondeu

 

 

Nessa terceira figura, notamos uma contradição nas respostas desses professores em 

relação à segunda figura, na qual 75% dos professores da Escola quilombola disseram que 

percebem alguma diferença, naquilo que se refere a questões da Historia da África e Afro 

brasileira em sala de aula, após a criação da lei 10.639/2003. Já nesta terceira figura 49% 

disseram não utilizar dinâmicas ou brincadeiras em sua prática de ensino, 38% disseram 

que sim e 13% não respondeu a pergunta.    Ainda olhando para esses dados, nota-se que 

6% acredita que a lei não vem sendo cumprida e 19% não responderam a pergunta. 

 Percebe-se nesta figura, que o objetivo das comunidades atendidas pela escola 

quimbola E.E. Maria Antonia Chules Princesa vem sendo cumprido parcialmente, uma vez 

que quase a metade dos entrevistados vem trabalhando sob a luz da lei 10.639/2003 

buscando valorizar a identidade cultural e tradições desta população. 

  

Figura 4 
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7. (ref.20) Quais são as maiores dificuldades encontradas por 

você para trabalhar esses temas (História da África e Cultura 

Afro-brasileira) em sala de aula?

21%

21%

45%

13%

a) Falta de material didático

b) Não tive esse conhecimento

no meu curso de formação

c) O governo não oferece cursos

de formação para os professores

c) Não possuo dificuldades,

conheço o assunto e abordo nas

minhas aulas

 

Nesta figura notamos que 45% dos professores dizem que o governo do Estado de 

São Paulo, através da sua Secretaria de Educação não oferece cursos de formação na 

temática Historia da África e Cultura Afro-brasileira, 21% disseram que não tiveram esse 

conhecimento em sua formação acadêmica, outros 21% alegam que a falta de material 

didático é um dos pontos negativos que entravam o trabalho com essa temática e 13% 

disseram que não possuem dificuldades e desenvolvem trabalhos com essa temática 

diariamente em suas aulas. 

Apesar das dificuldades mostradas na figura, analisamos que o trabalho de educação 

diferenciada vem acontecendo na escola quilombola, entretanto necessitasse de maior 

atenção do governo estadual e federal para que esse modelo de escola possa de fato atender 

os objetivos dessas comunidades e ter um currículo próprio.  

 

Figura 5 
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4) (ref. 15) Em que medida o sistema de ensino contribui para 

você falar da cultura afro-descendente em sala de aula?

8%

19%

0%

30%

8%

31%

0%4%

a) Oferece materiais didáticos

coerentes com a realidade do

aluno

b) Não oferece materiais

didáticos coerentes com a

realidade do aluno

c) Oferece cursos de formação

para os professores

d) Não oferece cursos de

formação para professores

e) O manual do professor é

direcionado e não aborda esse

assunto

f) O manual do professor é

aberto e o mesmo tem

autonomia para abordar esse

assunto
g) Ainda não se trabalha essa

temática

h) Não respondeu

 

 

No que se refere ao sistema de ensino da escola quilombola, ficou evidenciado que 

os professores vem trabalhando a apostila da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo, esse material já vem pronto somente para o professor seguir as orientações e ajudar 

os alunos a preencher suas apostilas, a grande maioria dos entrevistados 31% disseram que 

esse material didático é aberto e que há possibilidade de abordar a temática da cultura afro-

brasileira e africana em sala de aula, entretanto 8% disseram que o manual do professor é 

fechado e não aborda esse tema, nesse caso a realidade das comunidades beneficiadas pela 
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escola. Já 8% disseram que o material oferecido pela Secretaria de Educação é coerente e 

vai de encontro com a realidade do aluno, contudo 19% se contrapõe a essas declarações, 

dizendo que os materiais didáticos oferecidos não condizem com a realidade dos estudantes 

quilombolas. Outros 30% voltaram a reafirmar nesta questão que são lhes oferecidos cursos 

que retratem essa temática. Outros 4% disseram que de fato ainda não se trabalha essa 

temática mesmo existindo a lei 10.639/2003. 

Olhando para esses dados fica evidente que a grande maioria do professorado possui 

condições para atender essas demandas das comunidades quilombolas beneficiadas pela 

escola, naquilo que se refere a cultura e o fortalecimento da identidade, mesmo levando em 

consideração a margem de discordância e contradição de uma resposta para outra.  

 

Figura 6 

 

5) (ref. 17) A comunidade cobra da escola a valorização da 

identidade cultural quilombola?
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c) Que se cumpra a Leí

10.639/2003

d) Que valorize o conhecimento

dos educandos

e) Que foque a verdadeira

história do povo negro e seus

herois
f) Não respondeu

 

 

Nesta figura, fica visível que as comunidades quilombolas atendidas pela escola, 

fazem cobranças para que se trabalhe o fortalecimento e a valorização da identidade 

cultural quilombola. Nessa pergunta 23% dos professores afirmaram que essa cobrança 

existe. Os pontos mais cobrados pelas comunidades segundo os professores são para que o 
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cotidiano dessas comunidades seja trabalhado em sala de aula, disseram 22% dos 

entrevistados. Outros 19% disseram que muitas dessas cobranças são para que se trabalhe a 

verdadeira história do povo negro e seus heróis. 17% disseram que as cobranças são para 

que a lei 10.639/2003 de fato seja cumprida. 15% disseram que uma das cobranças é para 

que seja aproveitado o conhecimento prévio dos alunos e por fim 4% não responderam a 

pergunta. 

 Podemos perceber nas respostas dos professores que a comunidade tem uma 

participação ativa na escola, faz reivindicações e aponta caminhos, assim demonstram que 

buscaram uma escola que realmente atenda seus anseios, não deixando somente nas mãos 

dos professores e gestores a decisões e até mesmo as adaptações curriculares que acontece 

anualmente.  

 

Figura 7 

 

5) (ref. 18) Na atualidade, como você trabalha a sua disciplina 

com as crianças remanescentes de quilombos?

64%6%

18%

0%
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a) Trabalha a temática do negro
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b) Elabora aulas práticas

oficinas para trabalhar o assunto

c) Conhece pouco a temática e

trabalha em integração com

outros professores

d) Trabalha o curriculo

tradicional da Secretaria da

Educação e não aborda o

assunto
e) Não respondeu

 

 

Nesta figura analisamos que 64% dos professores disseram que trabalham a 

temática do “negro” historia da África e a cultura afro-brasileira naturalmente em sala de 
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aula. Com isso fica evidenciado mais uma vez que a escola quilombola de fato vem 

desenvolvendo um trabalho de educação diferenciada, ainda olhando para figura outros 

18% disseram que conhecem pouco a temática, porem desenvolvem trabalhos e projetos 

com outros professores que tem mais facilidade e conhecimento, já 12% disseram que 

realizam aulas práticas e oficinas para tratar desse assunto, totalizando-se assim 94% que 

desenvolvem atividades relacionada ao tema e 6% não responderam a questão.  

Com base nos dados da figura é possível afirmar que a escola quilombola, vem 

buscando caminhos e metodologias para atender o publico quilombola na sua prática, 

contudo o grande entrave é causado pela ausência de um currículo próprio, no qual esses 

temas sejam rotinas em sala aula, bem como é na vida dos educandos.  

 

Figura 8 

 

6. (ref. 19) Do seu ponto de vista, como a escola poderia 

contribuir para a valorização da identidade cultural 

quilombola?

42%

6%

49%
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a) Desenvolver projetos em

parceria com a comunidade

b) Criar um curriculo

diferenciado piloto

c) Promover capacitação para

os professores

d) Ou continuar com o curriculo

tradicional homogêneo partindo

da premissa que todas as

culturas são iguais

 

 

Nessa questão a grande maioria dos professores voltaram a apontar a necessidade de 

capacitação para eles, porém o governo não oferece cursos que contemple essa temática. 
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Esses 49% dos professores acreditam que se aumentassem seus conhecimentos acerca do 

tema teriam condições de incorporar nas suas praticas diárias com mais facilidade. 42% 

disseram que devem ser desenvolvidos projetos com freqüência entre escola e comunidade. 

6% acreditam que a criação de um currículo diferenciado e piloto, seria o ideal para 

trabalhar com esse publico. 3% ainda partem da premissa que todos são iguais e as culturas 

são as mesmas, partindo da premissa que o currículo deve ser um só para todos, visando 

padronizado e homogêneo.  

De maneira geral olhando para esses dados das figuras, podemos analisar que essa 

escola em conjunto com a comunidade, está buscando caminhos para que esse trabalho de 

educação diferenciada que foca a valorização e o fortalecimento da identidade cultural 

quilombola fortaleça e crie estruturas próprias, com a construção de um currículo próprio.     

Ainda é possível perceber que não é um trabalho fácil, uma vez que os olhares 

políticos estão voltados para essa escola, desde o governo federal ao municipal, todos usam 

esse espaço quando é para se falar em educação para diversidade ou datas comemorativas 

da população negra, entretanto todos mostram dificuldades e empecilhos quando são 

cobrados de que a escola deve ter autonomia um currículo próprio.   

 

3.4. Relatos orais sobre o processo de implantação e funcionamento da escola  

 

Os relatos orais de diferentes lideranças quilombolas constituem, nessa pesquisa, 

fontes fundamentais para se compreender o processo de luta social para a implantação da 

escola Maria Chulés Princesa, bem como para entender as ações que estão sendo 

desenvolvidas no contexto escolar. Por que uma escola diferenciada para quilombos? Será 

que de fato a escola está conseguindo desenvolver uma educação diferenciada para 

quilombos? 

Abaixo segue alguns relatos: 

 

Relato do senhor Áurico Dias – liderança da comunidade São Pedro 28/07/2010. 

 

1-) Por que uma escola diferenciada para quilombos? 
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 Dar continuidade a nossa tradição e conhecimento educacional para que nos não 

perca o conhecimento das nossas historias e raízes do quilombo. 

 

2-) Será que de fato a escola está conseguindo desenvolver uma educação diferenciada para 

quilombos? 

  

Acho que sim porque as crianças do quilombo não estão tendo conhecimento das 

suas origens, as crianças estão incorporando a cultura da cidade do outro e perdendo suas 

historias. A escola atende as demandas da comunidade em 90%. A escola trabalha um 

pouco a valorização da identidade cultural dos alunos, também porque as comunidades 

participa bastante na escola e cobra isso. 

 A cultura dos alunos é valorizada na escola, estão entre seus grupos e se respeitam 

uns aos outros sem diferenças como nos tempos da cidade. 

 

3-) Como foi o processo de implantação da escola? 

 

 A discussão de Educação Diferenciada começou quando começamos a lutar para 

trazer a escola para dentro da comunidade, lembro-me quando conseguimos construir uma 

escola visando um currículo diferenciado, foi uma luta difícil junto a Secretaria de 

Educação e não foi fácil termos essa escola hoje. 

Participamos ativamente nas discussões da escola e na construção mesmo espaço, local 

estratégico que facilitasse para todos enfim. 

 

3-) Como o senhor avalia a escola quilombola atualmente? 

 

 A educação para os estudantes quilombolas tem que ser um pouquinho mais rígida 

e retalhada, porque os professores deixam a desejar e não possuem a formação necessária 

para trabalhar com nossos alunos, no começo da formação da escola, os professores 

pediam para os alunos tomar depoimentos de seus pais para trabalhar em sala de aula, 

com isso percebo que não possuem conhecimentos das nossas historias e comunidades. 
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A avaliação dos alunos quilombolas devia ser diferenciada do padrão tradicional, 

mas sim condizente com a realidade dos alunos, pois sempre ficamos com índice baixo 

nessas avaliações, não por não saber mais sim pelo modelo que essa prova esta posta.  

 

Jose de Paula – liderança do Quilombo Nhunguara 17 de Julho de 2010. 

1-) Por que uma escola diferenciada para quilombos? 

 Essa escola a Chules Princesa foi anos de luta do nosso povo quilombola, 

começamos a fazer reivindicações a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo desde 

98, mas esse movimento ficou forte quando uma aluna que estava indo pegar o ônibus as 5 

da manha foi picada por uma cobra, a mesma estava se deslocando para uma escola na 

cidade. Nos aqui da comunidade e comunidades vizinhas, fizemos um pequeno 

levantamento e vimos que nossos alunos eram muitos mais de 350 e que tínhamos a 

capacidade de comportar uma escola. 

 Alem desse acontecimento nossos alunos sofriam muito com distancia ate a escola 

da cidade, muitos acordavam entre 3:30 e 4:00 da manha para estar no ponto de ônibus as 

cinco, a má qualidade da merenda escolar também prejudicava muito, péssima qualidade 

do transporte escolar e o pior de tudo era a discriminação que eles sofriam na cidades por 

parte de seus colegas de sala e de professores, assim muitos de nossos estudantes deixavam 

os estudos.       

2-) A sua comunidade participou das discussões para a construção de uma escola 

diferenciada para os Remanescentes de Quilombos aqui do município de Eldorado? 

 

 Em nossas reuniões todas as comunidades tinham apresentavam esses mesmos 

problemas enfrentados por suas crianças e jovens quilombolas, assim fizemos varias 

reuniões e documentos que enviamos ao Estado de São Paulo e MEC, mas só tivemos essas 

reivindicações atendidas no final 2003 quando a Secretaria de Educação anunciou a 

construção da escola aqui na comunidade André Lopes, havíamos solicitada que fosse 

nessa comunidade devido a sua localização estar mais acessível entre as outras. 
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3-) Hoje, você considera a escola quilombola E.E.Maria Antonia Chules Princesa normal 

ou quilombola? 

 

 Hoje temos nossa escola e nossos estudantes não precisam acordar tão cedo e não 

sofrem discriminação já que estão entre amigos quilombolas, percebemos que a evasão 

escolar diminuiu consideravelmente e os alunos estão com mais vontade de ir à escola. 

Ainda enfrentamos grandes problemas, pois existem poucos materiais didáticos que 

retratam nossa cultura, os professores são da cidade e não tem formação sobre nossa 

realidade, mas participamos da vida escolar para tentar suprir um pouco dessa defasagem 

e contribuir com os professores.  

 Ainda não chegou ao modelo de escola diferenciada que queremos, mas posso dizer 

que avançamos muito, temos uma infra-estrutura muito boa e estamos lutando para 

criação de um estudo diferente que retrate a nossa historia e do nosso povo. Queremos 

deixar de ser vitrine dos nossos governantes e realmente passar a ser escola modelo para 

nossos irmãos de outros quilombos e para o Brasil.  

 

Entrevista André Luiz – liderança da comunidade quilombo André Lopes 

 

1-) A sua comunidade participou das discussões para a construção de uma escola 

diferenciada para os Remanescentes de Quilombos aqui do município de Eldorado? 

 

Sim, participamos ativamente, buscando a melhoria do ensino e acesso das nossas 

crianças e jovens na escola, com isso nossos alunos da comunidade estudariam mais 

próximos de suas casas, acordando mais tarde, aproveitando melhor os estudos e 

reduzindo a preocupação dos pais com longo tempo dos filhos fora de casa e em 

transportes. Entretanto o nosso objetivo principal é ter uma escola que valorize a nossa 

realidade, assim contribuindo nas nossas formações de lideranças, que a comunidade 

participasse mais, de fato uma escola que contribuísse na formação cidadã do nosso povo.  

Atualmente a sua comunidade tem participação ativa na escola? 
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Sim, participa do conselho de classes, planejamentos anuais, formação dos professores e 

alunos, uma vez que estamos presentes na escola dando nossas sugestões aos professores, 

bem como ministramos aulas sobre a nossa realidade. 

 

2-) Hoje, você considera a escola quilombola E.E.Maria Antonia Chules Princesa normal 

ou quilombola? 

 

 Tem um nome quilombola, mas ainda não se adequou a nossa realidade, 

lentamente vem atendendo, mas entendo que é um processo demorado, o nosso currículo 

ainda é o tradicional da rede estadual de ensino, até agora o que foi construído é como 

adaptação curricular ou projeto, já a questão da nossa identidade é trabalhada, mas ainda 

necessita de um olhar mais próximo, pois os professores são mudados anualmente, 

entravando o andamento dessas ações na escola. 

 

3-) Por essa escola estar em terras quilombolas, ela é considerado um espaço quilombola? 

 

 Sim, em alguns aspectos, o próprio fato de ela estar em nosso território, contudo 

alguns pontos ainda são negativos, falando em uma escola quilombola que atende esse 

povo diferenciado, creio que o currículo próprio já deveria ter sido implantado pelo 

governo do estado, isso necessita ser revisto, pois o conteúdo colocado na cabeça das 

crianças elas assimilam e a nossa grande preocupação é que elas continuem aprendendo a 

cultura do outro. Creio que o quadro de funcionários deveriam ser quilombolas, desde o 

diretor ao faxineiro, assim teríamos certeza que estaríamos usando técnicas, recursos e 

métodos nossos. 

 

4-) Hoje, você considera a escola E.E.Maria Antonia Chules Princesa Normal ou 

quilombola? 

  

Têm um nome quilombola, alunos quilombolas e está concentrada em um espaço 

quilombola, entretanto o currículo ainda é o normal do estado que busca a 

homogeneização, todavia nós quilombolas buscamos o fortalecimento da nossa identidade 
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cultural, assim a briga por mudanças é freqüente para que haja um trabalho diferenciado, 

sem falar nas leis que vem sendo cumprida lentamente e poucos conhecem, ou sabem 

aborda – lá. Creio que já é uma escola quilombola, mas ainda tem muito a ser feito, para 

concretizar aquilo planejamos lá atrás quando estávamos lutando para implantação dessa 

escola. 

 

5-) O currículo atual valoriza a cultura quilombola e as leis existentes para que isso 

aconteça? 

 

 O currículo atual não consegue contemplar as nossas demandas, pelo que analiso 

nos materiais didáticos é tratada a questão do negro em geral de forma bem genérica, na 

escola se fala na Lei, mas poucos professores entenderam de fato e alegam que não 

tiveram formação acerca do assunto. O governo deveria tratar essas escolas com mais 

carinho, olhando de fato para elas e fazer a verdadeira democracia ser comprida, 

respeitando os princípios, valores e cultura de povo. A escola deveria valorizar o 

conhecimento prévio dos alunos, capacitar professores acerca desse tema, pois trabalhar a 

lei não é só olhar para as datas comemorativas do negro ou respeitar o calendário festivo 

da comunidade, mas sim trabalhar no dia-a-dia, pois o nosso povo possui cultura própria e 

não deve ser incluído em um currículo homogêneo padronizado. 

 

6-) Os professores estão preparados para trabalhar nos quilombos? 

 

 Ainda necessitam mudar suas ideologias e questões política, pois seguem o 

material didático da Secretaria Estadual de Educação como bíblia, desinteresse par 

aprender e trabalhar o novo, não buscam formação por conta própria, acredito que todos 

os professores e gestores que adentram nesse espaço deveriam ter o mínimo de 

conhecimento da realidade desse povo para trabalhar com essas comunidades. 

 

7-) Qual a participação do governo na escola? 
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 A escola pertence ao estado de São Paulo e possui parceria com o governo 

municipal e federal, assim todos usam a escola como o símbolo da diversidade, várias 

autoridades públicas passaram pela escola em datas comemorativas como o dia da 

consciência negra, momentos em que as comunidades protocolam várias solicitações, 

tendo como as principais criação de um currículo próprio e autonomia, pois por aqui 

passou ministra(o) da Seppir, da educação, da casa civil, da educação da cultura, governo 

do estado, deputados federais e estaduais, prefeito e vereadores do município, além de 

outros visitantes ilustres que vem visitar a escola. Contudo a escola possui uma boa infra-

estrutura e matérias, agora a nossa grande batalha é no campo político e ideológico. 

 

8-) Após cinco anos da construção e funcionamento da escola, ouve mudança na formação 

dos educandos na identidade cultural, formação cidadã, empoderamento? 

 

 Só de termos conseguido a implantação e funcionamento da escola já é um avanço, 

muitas coisas deram certo, não tivemos apoio em várias discussões, tivemos muita 

dificuldade em trabalhar a questão religiosa na escola, tivemos projetos rotulados como 

coisa do demônio, meu filho não participará desses e assim por diante. Ainda tem muito a 

ser feito para que o nosso projeto de educação diferenciada seja concretizado e 

precisamos dos nossos profissionais assim como você aqui nas ações praticas.  

 

 

Josias Moreira – Liderança do quilombo Sapatu entrevista realizada em Julho 2010. 

 

1-) A sua comunidade participou das discussões para a construção de uma escola 

diferenciada para os Remanescentes de Quilombos aqui do município de Eldorado? 

  

 A minha comunidade participou sim, estivemos sempre presente, elaboramos 

documentos, fomos algumas vezes na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

fizemos reuniões freqüente junto a equipe de Articulações das Comunidades Negras do 

Vale do Ribeira, alem de conversar com governador, deputados estaduais e secretários 
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como o da justiça e o da cultura, enfim não medimos esforços para termos a nossa escola 

quilombola aqui dentro da comunidade. 

 

2-) Atualmente a sua comunidade tem participação ativa na escola? 

  

 Participamos, sempre tem pais ou lideranças acompanhando o aprendizado dos 

alunos, como na participação dos conselhos e projetos em andamento. 

 

3-) Hoje, você considera a escola quilombola E.E.Maria Antonia Chules Princesa normal 

ou quilombola? 

 Considero, porém ainda necessitamos de um currículo diferenciado e mais 

autonomia para de fato implantar uma educação diferenciada e não ficar trabalhando 

fragmentadamente com adequações curriculares e projetos para suprir as nossas 

demandas educativas. 

 

4-) Por essa escola estar em terras quilombolas, ela é considerado um espaço quilombola? 

 

 Quanto a isso não tenho duvidas, entretanto necessitamos desenvolver mais ações 

voltadas para comunidade nesse espaço, sempre pensamos na educação formal nessa 

escola, mas quando se trata da nossa realidade a educação informal também deve estar 

freqüente, já que muitos membros das comunidades ministram aula e trabalham projetos 

sobre a nossa realidade. 

5-) O currículo atual valoriza a cultura quilombola e as leis existentes para que isso 

aconteça? 

  

 Falando em currículo aqui é o tradicional do estado, hoje a nossa maior briga é 

para que tenhamos um currículo próprio que contemple todos os assuntos de fato, no qual 

os professores tenham autonomia e formação para trabalhar a questão cultural nossa 

dentro e fora da escola, preparando nossos filhos para viver e incorporar nossas culturas 

aqui na comunidade ou fora dela. 
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6-) Os professores estão preparados para trabalhar nos quilombos? 

  

 Acredito que a maioria dos professores estão preparados para o tradicional, já 

questões mas especificas sobre a história  da África e cultura afro-brasileira em especial a 

quilombola não estão, assim deveriam ter uma formação antes de vir pra cá, pois não 

somos todos da mesma cultura para estarmos incluídos todos em um mesmo pacote de 

educação escolar. Também lutamos para que um dia os nossos professores sejam todos das 

comunidades, para evitar essas mudanças e faltas que acontece com freqüência. 

 

7-) Qual a participação do governo na escola? 

 

 Essa escola parece à menina modelo do estado para falar de negros e questão afro-

brasileira, contudo ainda nos mantém preso há um sistema tradicional de ensino. Sempre 

vejo figurões do governo, tanto do federal como do estadual e municipal, tiram fotos, 

conversam como nossas crianças, cantam o hino nacional, recebem cobranças das 

comunidades e depois somem, gostaríamos de receber visitas que de fato entrasse nessa 

luta conosco.  

 

Rosely Dias Maciel – Diretora da E.E. Maria Antonia Chules Princesa – entrevista em 

agosto de 2010. 

 

  A Escola começou a funcionar em 2005. O nome da Escola foi escolhido por 

representantes de todas comunidades que reuniram-se e chegaram há um consenso, por 

conta do grau de parentesco com a Maria Antonia Chules e sua atuação em todas 

comunidades. 

 

Os alunos da escola são todos de comunidade quilombolas, atendemos seis comunidades 

São Pedro, Galvão, Ivaporunduva, Nhunguara, Andre Lopes e Sapatu, mesmo eu não 

estando presente fui indicada para função de diretora em 2005 entre outros nomes, porém 

as comunidades me apoiou e indicou meu nome para função. 

  



 96 

A gente faz de tudo para que essa lei 10639/2003 seja trabalhada, hoje existe o caderno do 

aluno padrão da secretaria de educação que seguimos que é padrão e já tem um conteúdo 

pronto, então adequamos referente às histórias e modo de vida da comunidade, mas não e 

fácil trabalhar essa temática em sala de aula. 

 

 E difícil porque os conteúdos não podem ser desviados do currículo do Estado e historia 

da África esta incluído neste currículo, mas incluímos datas comemorativas entre outras 

demandas discutidas e levantadas pelas comunidades. 

Os professores fazem adaptações no currículo, trabalhamos com projetos voltado para 

cultura, inclusive agora na primeira semana de agosto teremos um projeto a ser 

trabalhado em relação à cultura afro, já esta tudo organizado atividade e materiais. 

 

Hoje temos três professores efetivos, 1 historia, 1 de geografia e um de Português, os 

demais são Acts contratados, o numero total de professores com cede na escola é de 23, 

desses apenas 3 são quilombolas uma professora efetiva de ciclo I e dois eventuais - 

substitutos. Anualmente existe uma rotatividade de professores devido a serem a grande 

maioria ACT`S e viverem na cidade e os efetivos se transferem para cidades, então sempre 

formamos professores e depois no ano seguinte a maioria não retorna, por ter conseguido 

escola na cidade, ou por não ter conseguido uma carga horária suficiente nessa escola. A 

população de alunos no inicio era de 430 e hoje é de 380. 

 

Participam bastante na APM conselho da escola, estão a par de tudo. 

 

A gente faz o possível para formá-los para duas coisas mercado de trabalho e cultura 

comunidade. Ex: você e o Luiz Marcos que estudaram e estão dando a devolutiva para 

suas comunidades. 

 

Na minha opinião, eu considero como uma escola quilombola, e sempre valorizo a cultura 

e identidade desses alunos, sempre resgatando e valorizando suas historias e se auto 

reconheçam e valorizem seus espaços, ser quilombola não é ser pior que ninguém, pois 
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somos cidadãos como todos, ser quilombola não desmerece ninguém é sinônimo de 

orgulho como qualquer outra etnia. 

 

A evasão escolar é mínima, mas ainda existe em torno de 5%. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através desse trabalho foi possível constatar a relevância da cultura e da pluralidade 

cultural em sua amplitude, trazendo a compreensão de que as crenças e costumes de cada 

grupo, que se baseiam na sociedade em que ele está inserido; mesmo com a mudança de 

geração e a chegada da tecnologia; seus valores podem ser preservados.   

 A preservação desses valores culturais se dá a partir da memória, da história e da 

documentação dessa história para que estes elementos não se percam, ou para que não haja 

com o passar do tempo, uma descontinuidade quanto à permanência e a difusão cultural. As 

histórias relatadas pelas lideranças fazem com que os valores culturais da comunidade 

sejam preservados desde o século XVIII até os dias de hoje.  

 Conforme reafirma os DCNs a cultura e a educação são duas ferramentas que 

devem caminhar juntas para o desenvolvimento do ser humano, tendo como premissa o 

papel político-ideológico da educação e o entendimento que a cultura, inclusive a cultura 

africana e quilombola fazem parte de um dos patrimônios histórico da humanidade, como 

tal, devem ser valorizadas.  

 Nesse sentido é pertinente a visão do educador Paulo Freire ao pontuar o aspecto da 

politicidade da educação, a favor de quem, contra quem, e faz-se necessário como pontuou 

esse mesmo autor uma compreensão ou apreensão da realidade que é o que fará toda a 

diferença num contexto de educação problematizadora. Nesse contexto, a apreensão da 

realidade se dá como forma de denúncia, inquietação e possibilidade de alteração do status 

que ou da estrutura dominante por meio da mobilização daqueles (as) que compõem os 

grupos excluídos.   

 Considerando a concepção de educação problematizadora ou libertadora não é 

possível limitar-se a constatação da realidade, mas a constatação dessa realidade é ponto de 

partida, no que se refere a um processo de mobilização, mediante a intervenção dos agentes 

sociais que compõem uma comunidade criando meios e mecanismos facilitadores no 

sentido de transformação social, ou de melhora da qualidade de vida.   

 Com o trabalho realizado nas comunidades quilombolas e na Escola Estadual Maria 

Antonia Chules Princesa foi possível observar que a educação foi além dos espaços 

escolares alcançando e envolvendo a comunidade de maneira ampla, considerando os 

aspectos histórico, lingüístico, religioso, artístico, entre outros, valorizando o aspecto da 
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oralidade especialmente no que se refere aos relatos de anciãos da comunidade 

contribuindo assim na promoção do resgate da história local e da valorização da cultura 

oriunda do continente africano. Essa forma de ensino é definida como educação 

diferenciada, envolvendo professores, alunos e comunidade numa proposta de trabalho 

pedagógico, apoiada pela Lei 10639 (ensino da história da África), e pelas comunidades 

quilombolas da região do Vale do Ribeira que fizeram uma exigência ao sistema 

educacional formal a cerca do reconhecimento e valorização da diversidade.   

 A Lei 10639/03 traz a obrigatoriedade da inclusão de História e Cultura Afro-

brasileira nos currículos escolares do ensino fundamental, têm como objetivo a inserção do 

verdadeiro contexto histórico dos africanos e afro-brasileiros a fim de promover o 

conhecimento e a valorização da história da África como patrimônio histórico da 

humanidade, para a construção da identidade étnica e auto-estima da população negra.   

 Foi possível observar nos quilombos e pela minha própria vivencia o inicio de uma 

proposta pedagógica que vai de encontro ao que se refere aos objetivos da educação 

diferenciada, através do Projeto Quilombo, considerando as particularidades das 

comunidades locais e as exigências da lei.   

 O trabalho permitiu conhecer o motivo e as conseqüências da realização da 

educação diferenciada possibilitando observar a relevância da iniciativa da educadora no 

que diz respeito à sua prática educativa, em contrapartida, foi possível observar também, as 

frustrações que a mera aplicação da lei sem uma atitude reflexiva pode trazer ao educador, 

quando confrontado com as exigências da lei e seu despreparo no que se refere a falta de 

formação  para segui-la. Assim, a pesquisa possibilitou também a comparação de práticas 

pedagógicas distintas, levando em consideração a postura de cada educador.  

 A experiência com a educação diferenciada, a partir da prática pedagógica dos 

professores na escola quilombola de Eldorado, foi relevante evidenciando a necessidade de 

comprometimento político-pedagógico e cultural por parte do professor. As comunidades 

posicionaram elaboram e enviaram para o MEC um projeto cujos eixos temáticos seriam 

educação e comunidade, sabendo disso e conhecendo a demanda educacional dessas 

comunidades, no qual se propôs a trabalhar os eixos temáticos elencados pela comunidade. 

Como escola/Comunidade se deu mediante a realização de um curso de formação 

continuada sobre a cultura do povo quilombola, e a realidade ambiental e social do Vale do 
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Ribeira, a partir desse curso, observou a oportunidade do desenvolvimento de um projeto 

educacional e de valorização da cultura local.   

 O desenvolvimento da educação diferenciada através de Projetos e adaptações 

curriculares é um diferencial que, apesar do apoio técnico e financeiro do Ministério da 

Educação e parceiros ao sistema de ensino, na implementação de cursos de formação de 

professores para as regiões que possuem comunidades quilombolas, ainda sentem-se 

despreparados para a prática da educação diferenciada com o justaposto de que não 

pertencem à região, por isso, desconhecem sua cultura, ou que trabalham o conteúdo 

somente em datas comemorativas, ou ainda de que não receberam devida capacitação.   

 A constatação na realização da proposta pedagógica voltada para a educação 

diferenciada é a de que o professor tenha como ponto de convergência o espaço geográfico 

para avaliar o tipo de população e qual sua cultura no intuito de promover a diversidade 

cultural, abordando conteúdos históricos como: conceitos e princípios, cultura, mitos, 

costumes, manifestações religiosas e artísticas, valores, estéticos, intelectuais e morais 

enfatizando o negro e sua contribuição na formação do país.  

 O cumprimento da Lei 10639 é possível, desde que haja uma conscientização 

partindo das universidades formadoras de educadores, das escolas de ensino fundamental, 

dos pedagogos e de todos cidadãos visando o bem coletivo e a promoção de uma sociedade 

mais justa e igualitária.  

 Essa prática não deve acontecer somente nas escolas das regiões onde estão às 

comunidades quilombolas. É necessário que se faça uma educação direcionada a 

conscientizar todas as escolas brasileiras, em busca de suprir as desigualdades em favor da 

construção do Brasil que queremos e da democratização do ensino no sentido de promover 

a erradicação de um modelo eurocêntrico de educação e pelo reconhecimento e valorização 

das diferentes riquezas culturais que há nesse país miscigenado, e pluricultural. 
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ANEXO I - Carta das comunidades Remanescentes de Quilombos do Vale do Ribeira 

ao Conselho nacional de Educação. 

ILMO SR. 

PROF. DR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Os quilombolas das comunidades remanescentes de quilombos: 

 Do Vale do Ribeira: São Pedro, Galvão, Ivoporunduva, Nhuguara, Sapatú, 

Batatal, Pedro Cubas, Abrobal Margem Esquerda, Bananal Pequeno, 

município de Eldorado; de Lençol, município de Jacupiranga; Cedro, Terra 

Seca, Reginaldo, município de Barra do Turvo; Manoel Gomes e Vila Muniz, 

município de Cajati; Mandira, Porto Cubatão e Itapitangui, município de 

Cananéia; Morro Seco e Itatins, município de Iguape; 

 Quilombo de Jaó, município de Itaoeva; 

 Quilombo de Cafundó, município do Salto de Pirapora, 

 

Reunidos no VII ENCONTRO DOS QUILOMBOS DO VALE DO RIBEIRA, vêm 

por meio desta, solicitar medidas para que se formulem política que atentem para a 

peculiaridade e as necessidades dessas comunidades. 

Assim, primeiramente, queremos solicitar escolas de ensino fundamental nas 

comunidades quilombolas e preparo dos professores para trabalhar nessas comunidades. 

Para melhor auxiliar na elaboração dessa política, apresentamos nossa reflexão sobre a 

realidade educacional e nossas reivindicações. 

As escolas que nossos filhos freqüentam desvalorizam nossa experiência de 

quilombolas e nossa cultura, afastando-os dos valores da comunidade. 

A maioria dos professores, sem nos conhecer, menospreza os nossos costumes 

reforçando a discriminação racial. 

O nível de ensino que a escola tem oferecido é fraco e nossos filhos passam de 

ano sem saber ler e escrever. O que nossos filhos aprendem na Escola, os afasta dos 



hábitos e costumes da comunidade, tira-lhes o incentivo do trabalho na lavoura e não dá 

conhecimentos para trabalhar e sobreviver na cidade. Isso faz com que eles não se 

sintam mais pertencentes à Comunidade e menos ainda à Cidade. 

Diante disto, queremos lhe dizer como deve ser a Escola de que necessitamos: 

 Que ensine os conhecimentos das ciências e outros importantes 

produzidos pela humanidade; 

 Que o conhecimento transmitido possibilite ao aluno, quando adulto, 

possa ficar tanto na comunidade como se estabelecer na cidade; 

 Que prepare as crianças e jovens a viver positivamente o confronto entre 

as tradições da comunidade e os apelos da vida moderna; 

 Que tenha base em nossa cultura, que respeite a terra e a natureza; 

 Em que a vivência dos alunos em casa e na comunidade seja mais 

valorizada; 

 Cuja denominação tenha referência na Comunidade, estando ligada à 

história dos antepassados; 

 Com arquitetura adequada ao ambiente natural e cultural; 

 Com todos os equipamentos e instalações necessárias: laboratório, 

biblioteca completa, espaço físico para teatro, música, dança, lazer, 

esporte, horta, etc. 

 Com livros que atinjam nossa realidade e tratem sobre a África, do 

tráfico, da contribuição dos africanos para a construção do Brasil, dos 

negros de outros países das Américas; 

 Merenda com cardápio próprio e merendeira da comunidade; 

 Com Jardim I de qualidade; 

 Com ensino fundamental para jovens e adultos; 

 Com professores que respeitem a dignidade e a igualdade; 

 Que os professores que não sejam quilombolas participem da vida da 

comunidade; 

 Que evite aos alunos ter de sair de madrugada para ir à escola e viajar por 

estradas ruins e em conduções sem nenhuma segurança; e também escola 

de ensino médio com localização que possa atender comunidades 

quilombolas de vários municípios, evitando-se assim, que os alunos não 

passem o dia viajando para ir e voltar à Escola. 



Para essa escola queremos professores: 

 Bem formados que conheçam a nossa cultura e estejam integrados à 

nossa realidade, valorizem o nosso passado e participem da construção 

de nosso futuro; 

 Que conheçam os costumes e a qualidade de vida das crianças e jovens 

quilombolas; 

 Que tenham compromisso com a comunidade; 

 Informado sobre a história da África e dos negros brasileiros; 

 Que sejam compreensivos, perseverantes, disponíveis, dinâmicos, 

comunicativos, observadores, pacientes e acolhedores com todos, 

independente da raça; 

 Conhecer a raiz da cultura afro; 

 Que ensinem a disciplina necessária para estudar, reforcem os 

ensinamentos dos pais na valorização do meio ambiente e do cultivo da 

terra; 

 Que ouçam a comunidade, conheçam a sua dinâmica e trabalhem em 

conjunto com ela; 

 Que valorizem o ofício dos pais e as mãos calejadas das crianças que 

trabalhem na roça; 

 Que não usar os alunos como se fossem instrumentos de trabalho par 

apenas ganhar seu salário. 

 

Pedimos que a Secretaria da Educação junto com a Comunidade forneça 

formação para os professores.  

Finalmente, gostaríamos de dizer o que desejamos que todos os brasileiros 

saibam sobre as comunidades de quilombos, a fim de que possam nos respeitar:  

 Que os quilombolas são cidadãos brasileiros com direitos iguais aos 

demais; 

 Que os quilombolas têm modo de vida e cultura próprios; 

 Que os quilombolas vivem em reservas naturais que precisam ser 

preservadas; 



 Que os quilombolas devem ter garantido o direito de trabalhar suas 

terras; 

 Que os quilombolas devem ter o seu território reconhecido e 

devidamente titulado; 

 Que os quilombolas sejam respeitados; 

 Que saibam da nossa origem, nossa história de resistência, nossas lutas 

por direitos garantidos na Constituição; 

 Conheçam as leis especialmente as que protegem os negros, como por 

exemplo, artigos 215 e 216 da Constituição Federal e o artigo 68 do 

ADCT. 

 

Certos de poder contar com seu espírito de justiça e compromisso de educador, 

subscrevemos-nos. 

 

 

Registro, 16 de novembro de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – Questionários de utilizados na pesquisa de campo 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 

Mestrando: Elson Alves 

Orientadora: Profa. Dra. Circe Maria Fernandes Bittencourt 

Tema de Pesquisa: Educação Quilombola 

 

Pesquisa de Campo questões para professor: 

Questionário 

Data da Entrevista: ___/___/2010                                          N° da 

Entrevista__________ 

1. Idade:________ anos                                                         2. Sexo (  ) M (  ) F 

3. Cor/Etnia: (  ) Branco (  ) Negro  (  )Pardo (  ) Amarelo (  ) Outro: 

________________ 

4. Estado Civil: (  ) Casado (  ) Solteiro (  ) Viúvo (  ) Separado (  ) Outro: 

____________ 

5. Escolaridade: (  ) Superior Cursando (  ) Superior Completo (  ) Pós-graduação 

cursando (  ) Pós-graduação completa. 

6. É licenciado em qual disciplina: (  ) Português (  ) Matemática (  )  Historia (  ) 

Geografia (  ) Biologia  (  ) Física  (  ) Química (  ) Artes  (  ) Inglês  (  ) Ed. Física  (  ) 

Outra qual? ________.  

7. Atualmente leciona a mesma: (  ) Sim (  ) Não  

 8. Onde de formou? (  ) Universidade Pública (  ) Universidade Privada 

9. Há quanto tempo exerce a profissão de professor? _______ ano(s). 



10. Há quanto tempo você trabalha na E.E. Maria Antonia Chules Princesa? ______ 

ano(s)/meses.  

 

11. É a primeira vez que você dá aula para quilombolas? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

12. Após a publicação da LEI 10.639/2003 que obriga o ensino de história da África e 

Cultura Afro brasileira você nota alguma diferença no que se refere à demanda para se 

trabalhar com as questões afro-descendentes em sala de aula? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

 13. Na sua opinião a lei vem sendo  cumprida? 

(  ) Integralmente (  ) Parcialmente (  ) Não é cumprida 

 

14. Atualmente na sua pratica de ensino, você aplica dinâmica ( brincadeiras ) da cultura 

negra em sala de aula?  

(  ) Sim (  ) Não 

 

15. Em que medida o sistema de ensino contribui para você falar da cultura afro-

descendente em sala de aula? 

(  ) Oferece matérias didáticos coerentes com a realidade do aluno.  

(  ) Não oferece matérias didáticos coerentes com a realidade do aluno. 

(  ) Oferece cursos de formação para os professores. 

(  ) Não oferece cursos de formação para os professores. 



(  ) O manual do professor é direcionado e não aborda esse assunto. 

(  ) O manual do professor é aberto e o mesmo tem autonomia para abordar esse 

assunto. 

(  ) Ainda não se trabalha essa temática. 

 

16. No seu planejamento anual está previsto a abordagem de questões relacionadas a 

cultura afro-descendente? 

(   ) Sim (  ) Não. Se sim quais?  

(  ) Trabalho de campo nas comunidades. 

(  ) Trabalho de resgate cultural. 

(  ) Temática abordada pelos temas transversais dos PCN`s. 

(  ) Trabalho em parceria com as comunidades.  

(  ) Aulas praticas com enfoque na temática.   

 

17. A comunidade cobra da escola a valorização da identidade cultural quilombola? 

(  ) Sim (  ) Não. Caso sim quais cobranças? 

(  ) Que seja abordado o cotidiano das comunidades em sala de aula. 

(  ) Que se cumpra a LEI 10.639/2003.  

(  ) Que valorize o conhecimento dos educandos. 

(  ) Que foque a verdadeira história do povo negro e seu heróis.  

 

18. Na atualidade, como você trabalha a sua disciplina com as crianças remanescentes 

de quilombos? 

(  ) Trabalha a temática do negro naturalmente nas aulas teóricas. 



(  ) Elabora aulas praticas oficinas para trabalhar o assunto. 

(  ) Conhece pouco a temática e trabalha em integração com outros professores. 

(  ) Trabalho o currículo tradicional da Secretaria da Educação e não abordo o assunto. 

 

19. Do seu ponto de vista, como a escola poderia contribuir para a valorização da 

identidade cultural quilombola? 

(  ) Desenvolver projetos em parceria com a comunidade. 

(  ) Criar um currículo diferenciado piloto. 

(  ) Promover capacitação para os professores. 

(  ) Ou continuar com o currículo tradicional homogêneo partindo da premissa que todas 

culturais são iguais.  

 

20. Quais são as maiores dificuldades encontradas por você para trabalhar esses temas 

(História da África e Cultura Afro-brasileira) em sala de aula? 

(  ) Falta de material didático.  

(  ) Não tive esse conhecimento no meu curso de formação.  

(  ) O governo não oferece cursos de formação para os professores.  

(  ) Não possuo dificuldades conheço o assunto e abordo nas minha aulas. 

 

21. Como é trabalhar em uma escola que atende seis comunidades quilombolas e que 

seu educandos são na maioria negros e descendentes de escravos?  

 

 

Questionário roteiro para entrevistas com as lideranças quilombolas 



 

Data da Entrevista: ___/___/2010                                          N° da 

Entrevista__________ 

1. Idade:________ anos                                                         2. Sexo (  ) M (  ) F 

3. Cor/Etnia: (  ) Branco (  ) Negro  (  )Pardo (  ) Amarelo (  ) Outro: 

________________ 

4. Estado Civil: (  ) Casado (  ) Solteiro (  ) Viúvo (  ) Separado (  ) Outro: 

____________ 

5. Escolaridade: (  ) Superior Cursando (  ) Superior Completo (  ) Pós-graduação 

cursando (  ) Pós-graduação completa. 

6. É licenciado em qual disciplina: (  ) Português (  ) Matemática (  )  Historia (  ) 

Geografia (  ) Biologia  (  ) Física  (  ) Química (  ) Artes  (  ) Inglês  (  ) Ed. Física  (  ) 

Outra qual? ________. 7. Atualmente leciona a mesma: (  ) Sim (  ) Não 

8. Há quanto tempo exerce a profissão de professor? _______ anos.   

  

 

1-) Na sua opinião como liderança quilombola, o que você acha da Educação 

Diferenciada que vem sendo discutida para quilombos? 

R: 

 

2-) Pela sua trajetória escolar e experiência de vida,  qual a sua opinião para uma escola 

que atenda apenas comunidades quilombolas? Isso pode favorecer os alunos e a 

comunidade? 

R: 

 

3-) Como e quando surgiu a discussão referente a educação diferenciada para quilombos 

em sua comunidade? 

R: 

 

4-) A comunidade Remanescente de Quilombo de São Pedro participou da Fundação da 

E.E.Maria Maria Antonia Chules Princesa? Se sim, como foi esse movimento? 



R: 

 

5-) A Escola E.E.Maria Maria Antonia Chules Princesa atende as demandas das 

comunidades, no que se refere a numero de alunos e conteúdos que valorize a vivencia 

desses alunos ? 

 

6-) A escola E.E.Maria Maria Antonia Chules Princesa trabalha o fortalecimento da 

identidade cultural desses alunos? 

R: 

 

7-) A cultura dos alunos quilombolas é valorizado nessa escola diferenciada? 

R: 

 

8-) Na sua opinião como deve ser a educação para crianças e adolescentes quilombolas? 

Como a escola deve estar organizada? 
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http://www.orkut.com.br/Main
http://www.orkut.com.br/Main


FOTO: Elson, Julho/2010 

 

Fotografia dos alunos fazendo atividade em grupo 

 

FOTO: Elson, Julho/2010 

FOTOGRAFIA DA FAIXADA ESCOLA QUILOMBOLA 

 

FOTO: Elson, Dezembro/2009 
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Fotografia da apresentação do projeto resgate cultural 

 

         FOTO: Elson/2009 

 

Fotografia de membro da comunidade ministrando aula de capoeira para os alunos 

 



FOTO: Elson/2009 

 

 

Fotografia da aula de capoeira para os alunos 

 

FOTO: Elson/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografia da sala de aula 

 

FOTO: Elson/2009 

 

Fotografia – sala de aula 

 

FOTO: Elson/2009 

 

 



Fotografia de membro da comunidade ministrando aula 

 

FOTO: Elson, julho/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografia - sala de aula 

 

 FOTO: Elson/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografia da aula de educação física 

 

FOTO: Elson, agosto/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografia – apresentação de projeto comunidade QUILOMBO NHUnGUARA 

 

FOTO: Elson, Out/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografia da atividade interclasses  

 

FOTO: Elson, Out/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografia – alunos em atividade de campo com membra da comunidade 

 

FOTO: Elson/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografia – vista da comunidade quilombo nhunguara 

 

FOTO: Elson/2009 

 

 

 


