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Resumo

O artigo denominado “A prática pedagógica da escola castainho na formação identitária dos descendentes
quilombolas” aborda sobre as práticas pedagógicas voltadas ao reconhecimento da formação identitária dos
descendentes Quilombolas. A inquietação foi como as práticas pedagógicas estão sendo desenvolvidas na
escola dessa comunidade, para evidenciar o pertencimento identitário e cultural dos povos de sua
comunidade. Pretende-se contribuir para o debate sobre a metodologia alternativa em prol da prática de
ensino que deve ser mediada no contexto escolar, a fim de respeitar a diversidade étnica da escola, bem
como reconhecer a importância dos negros para o desenvolvimento do Brasil, uma vez que a cultura e
identidade dos afro-brasileiros sempre foi motivo de segregação.
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Abstract

The article entitled "The pedagogical practice of Castainho school in identity formation of Afro descendants"
approach focused on the recognition of identity formation descendants of Quilombo pedagogical practices. The
anxiety was how teaching practices are being developed in this school community, to highlight the identity
and cultural belonging of the people of his community. It is intended to contribute to the debate on
alternative methodology for the sake of teaching practice that should be mediated in the school context in
order to respect the ethnic diversity of the school, as well as recognizing the importance of blacks to the
development of Brazil since that culture and identity of african-Brazilian was always a cause of segregation.

Keywords: Pedagogical Practice. Maroon. Human Rights.

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata das especificidades inerentes as práticas pedagógicas voltadas para a formação
identitária dos descendentes Quilombolas da comunidade do Castainho, no sentido de, prioritariamente,
compreender como se dá as práticas pedagógicas dos educadores que podem subsidiar o reconhecimento e
pertencimento identitário e cultural dos sujeitos dessa comunidade, como sujeitos de direitos. Nesse sentido,
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esse estudo tem como objetivo conhecer a metodologia de ensino docente na escola da comunidade do
Castainho em prol da conscientização cultural e identitária pertencentes aos quilombolas.

A educação brasileira perpassa por varias abordagens políticas em prol da qualidade e do atendimento a
todos, esta como é um direito constituído em lei, obrigatoriamente deve ser acesso de todos os cidadãos que
compõem a sociedade. Dessa forma, a política educacional entra em cena a partir das interferências dos
movimentos sociais ao reivindicarem massivamente educação para todos e esta de qualidade principalmente
para as minorias excluídas, como os índios, negros, deficientes e os sujeitos que compõem a classe popular.

Atualmente a sociedade devido ao processo de globalização tem se modernizado muito, e os sujeitos do
campo obviamente são outros, ou seja, não são mais aqueles sujeitos considerados jecas, ignorantes e
costumeiramente analfabetos. A realidade é que devido ao processo de democratização de acesso ao ensino
através de politicas públicas e ações afirmativas, muitos são os jovens que possivelmente conseguem superar
os preconceitos, discriminações e racismos, dos quais são vitimas dos sujeitos que são intolerantes a
diversidade étnica e cultural e assim se emancipam socialmente.

A comunidade em estudo tem recebido formação com teor de conscientização de que são sujeitos de direitos
e por ser assim deve-se fazer jus, daí muda as concepções de ser e estar no mundo e passam a dialogar a
partir de quem são e o que querem ser, refletindo acerca de todo o processo de segregação, exploração e
alienação que os índios e os negros sofreram no decorrer da história brasileira. Isso por que, quando se
conhece a história dos ancestrais se desperta um interesse, respeito e conscientização de que a subserviência
não deve mais existir e consequentemente surge um novo projeto de educação voltada para esses sujeitos.

A metodologia parte da revisão de literatura e observação comportamental dos educandos e educadores da
escola campo desse estudo, a favor do pertencimento identitário e cultural dos sujeitos pertencentes a
comunidade. Dessa forma, se faz necessário discorrer sobre a educação como direito, a identidade das
minorias colonizadas (índios e negros), as práticas pedagógicas dos educadores e as ações afirmativas.

DISCUSSÃO TEÓRICA

Entender que a educação é um direito torna-se fundamental para ressignificar as práticas de garantia do
usufruto desse direito para todos os sujeitos, principalmente daqueles que mais precisam dela para poder se
emancipar socialmente e claro, ficarem esclarecidos dos direitos humanos que lhes são inalienáveis,
indivisíveis e universais.

Desse modo, compreende-se que a escola é a instituição por excelência para viabilizar os direitos humanos
aos sujeitos de direitos; uma vez que este lócus trás em seu bojo as conjecturas de formação humana, em
que a educação é, em sua completude, a formação para vida. Daí, entender o principio da vida em sua
essência é despertar para que todos possam viver com dignidade e, sobretudo com qualidade de vida e isso a
educação formal e informal pode favorecer. Nesse sentido, comunga-se com a ideia de Sarmento (2012, p. 3)
quando afirma que: “O despertar do sujeito de direito passa pela educação crítica, dialética e comprometida
com a valorização da pessoa humana em todas as suas dimensões. Essa é a missão da Educação em Direitos
Humanos: formar cidadãos ativos e conscientes de seu papel na sociedade”.

Destarte, a educação deve ser promovida, nesse sentido, para que a sociedade possa ser melhor em sua
dimensão de humanidade, uma vez que o processo de desumanização, no cerne da globalização acirrada, tem
provocado a subserviência de uma boa parte da população aos que detêm o poder. Pois conforme Paulo Freire
(1995, p. 23) “o poder dos poderosos sempre procurou esmagar os sem poder” [...] e acrescenta-se ainda
“que a fraqueza dos fracos se torna uma força capaz de inaugurar a justiça”. De acordo com esta visão é com
o poder da luta organizada que se terá uma sociedade emancipada. Ainda no pensamento freiriano reflete-se
que:

Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam na
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luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando,
assim, sua “convivência” com o regime opressor. Se esta descoberta não pode ser
feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental é
que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a sério empenho de
reflexão, para que seja práxis (2003, p.52).

É deste modo, que acontece nos movimentos sociais, onde todos estão juntos, lutam e crescem juntos, pois
não há hierarquia entre os sujeitos militantes, há saberes diferentes que se entrelaçam diante da diversidade
cultural destes atores sociais, promovendo assim na ação, a sua libertação.

Comungar da premissa da educação em direitos humanos é vivenciar na escola e em sala de aula uma
experiência educativa diferenciada que subsidie a formação ampla da cidadania. Por conseguinte, isso implica
em acreditar que “a prática educativa que se baseia no reconhecimento, defesa, respeito e promoção dos
direitos humanos e que tem como objeto desenvolver nos indivíduos e nos povos as suas máximas
capacidades como sujeitos de direitos, assegurando-lhes as ferramentas necessárias para fazê-los efetivos”.
(MAGENDZO, 2006 apud SARMENTO, 2012, p. 3). Isso é possível através da formação conscientizadora,
promotora do senso crítico e ativo dos sujeitos que se submetem a uma formação que lhes proporcionem a
transformação social dos sujeitos reconhecendo-se como sujeitos de direitos.

Nesse sentido, faz-se pertinente identificar elementos concernentes aos direitos humanos. Nessa direção,
Benevides (2013, p. 4) reconhece que:

Os Direitos Humanos são aqueles comuns a todos sem distinção alguma de etnia,
nacionalidade, sexo, classe social, nível de instrução, religião, opinião política,
orientação sexual, ou de qualquer tipo de julgamento moral. São aqueles que
decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca de todo ser humano. Os
direitos humanos são naturais e universais; não se referem a um membro de uma
nação ou de um Estado – mas à pessoa humana na sua universalidade. São naturais,
porque vinculados à natureza humana e também porque existem antes e acima de
qualquer lei, e não precisam estar legalmente explicitados para serem evocados.

Assim sendo, a educação em direitos humanos deve ser promovida mediante as premissas da universalidade
e naturalidade, pois significa que o princípio da universalidade está concernente com o fato de que não
importa o espaço geográfico onde estejam as pessoas, os direitos humanos são universais. Já ao que
concerne aos direitos humanos naturais, os sujeitos por natureza são detentores deles, desde que a vida seja
concebida. Entretanto, na sociedade brasileira.

Boa parte dos seres humanos precisa de oportunidades para ser sujeitos de direitos e usufruir desses direitos,
para que possam sentir-se cidadãos que exercem sua cidadania. Vale dizer que frente à desigualdade social,
étnica e de gênero, entre outras, é que boa parte da população oprimida está organizada para se libertarem e
conseguirem de fato e de direito a igualdade de oportunidades perante a lei.

Diante dessas conjecturas as circunstâncias sociais se reconfiguram pela diversidade que a faz. Uma vez que
o país se estruturou por meio das minorias colonizadoras, ou especificamente exploradoras, em conflito com
minorias contestadoras. A propósito, a história do desenvolvimento do Brasil perpassou por varias situações
de exploração dos direitos dos povos e transgressões humanas combatidas e ora, reverenciada por aqueles
que buscavam o controle das manifestações.

Neste contexto, precisa-se de formação para que a classe organizada saiba se portar diante das lutas e que
obtenham as conquistas, ou seja, que não lutem em vão, para isso o teórico marxista Antônio Gramsci (apud
ARANHA, 1992, p. 165), enfatiza a organicidade que se é preciso para efetivar o processo reivindicatório das
classes em suas lutas. Para tal, sob a sua ótica percebe-se que “a necessidade da formação do intelectual
orgânico, ou seja, o intelectual ligado a sua classe é capaz de elaborar coerente e criticamente a experiência
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proletária.” Dando voz e vez aos sujeitos que estão expropriados dos direitos sociais. Segundo Camila
Miranda (2009, et al), destaca no que resulta o processo da luta, diante das conquistas dos direitos sociais
empreendidos, no que diz respeito “A conquista dos direitos é resultado de lutas sociais empreendidas por
movimentos populares e organizações sociais que reivindicaram direitos e espaços de participação social. O
conflito social deixa de ser simplesmente reprimido e passa a ser reconhecido” ( ARANHA, 1992, p. 178).

Desta forma, não se pode obter conquistas, se não houver lutas, e, estas alicerçadas nas articulações de
forma a promover a transformação social, demarcando o território e ocupando espaços sociais significativos,
tudo em prol do bem estar da sociedade. Conforme este interesse social Demo (1993, p. 18), respalda a
função da conquista através da participação coletiva no processo constante de afirmação de vir a ser:

[...] Dizemos que a participação é conquistada para significar que é um processo, no
sentido legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, sempre se fazendo.
Assim, participação é em essência autopromoção e existe enquanto conquista
processual. Não existe participação suficiente, nem acabada. Participação que se
imagina completa, nisto mesmo começa a regredir. (DEMO, 1993, p. 18).

No tocante, às lutas de classes, os movimentos populares sociais se auto definem como organizações
emancipatórias da garantia dos direitos, da igualdade social e da efetivação das conquistas em prol da
sociedade não mais subalterna e sim crítica e reflexiva, no contexto do qual nos encontramos. Nessa história
de colonização, outra minoria se sobressaiu na formação política de contestação – a exemplo da comunidade
quilombola:

A emergência de uma minoria depende não somente do fato, para o grupo em
questão, de chegar a se perceber como uma “minoria”, ou seja, como uma formação
social apresentando suficientes traços comuns para adquirir homogeneidade e uma
visibilidade interna aos olhos de seus membros, mas igualmente pelo fato de
conquistar uma visibilidade externa e chegar a ser percebido como “minoria” pelo
espaço social circundante (SEMPRINI, 1999, Apud SPAREMBERGER & COLAÇO 2011,
p.696 – 700).

Conforme o autor supracitado, a relação entre minorias de poder regulatório, que são homogêneas em suas
ideologias e reivindicações políticas, estabelece-se no sentido de por em pauta os direitos humanos
constituídos legalmente.

No contexto de reconhecimento e pertencimento identitário destacam-se as argumentações de Maia (2012, p
1-25), quando afirma que devem ser asseguradas “a identificação, o reconhecimento à garantia dos direitos
das minorias – étnicas, religiosas, sexuais”, por meio de organizações e mobilizações sociais em prol da
reivindicação dos direitos constituídos legalmente.

Entretanto, vale salientar que a miscigenação no Brasil deixou de privilegiar a maioria no direito à educação,
promovendo dessa forma a exclusão social com base na diversidade e no acesso – permanência, uma vez que
os negros nunca deixaram de possuir os estigmas pejorativos que lhes foram ao longo da existência humana
e que ainda hoje mesmo de forma sorrateira é presenciado práticas de racismo, preconceito e discriminação.
No caso em estudo, observa-se que, em contrapartida, as minorias quilombolas buscam angariar seu espaço
social, manifestando o sentimento de revolta e repulsa pela forma de como foram tratados no passado e
como são abordadas as suas histórias de participação na história do Brasil. Desta forma, surgem as
comunidades refugiadas do campo da exploração, escravidão e servidão. Sobre isto, Maia (2012, p. 1)
acrescenta que foi recente:

[...] o processo de enraizamento da democracia no Brasil e o correlato alargamento
dos espaços de vocalização de diferentes interesses que colocaram no centro das
políticas públicas culturais a atenção a grupos identitários minoritários – em especial
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aqueles menos favorecidos pelas benesses do progresso econômico-social, como os
negros e os índios.

Assim sendo, o autor sugere “políticas públicas” como recompensa ao processo desumanitário dessa
expropriação. Essa discussão aflora a cultura africana existente na multiculturalidade dessas minorias
colonizadas e, consequentemente, na hibridização cultural na educação sobre a participação do negro na
história do Brasil.

Vale salientar que a formação das minorias quilombolas ocorreu por meio da contestação aos poderes
oligárquicos, sendo perseguidas por policiais da época da escravatura. As mobilizações sociais foram mais
recentes, com lutas reivindicatórias diversificadas em prol da conquista da identidade de um povo, no sentido
de ressignificar sua existência num território físico imposto.

Diante do exposto, percebe-se que este processo homogeneizado de raças não aconteceu linearmente na
história da formação identitária das minorias colonizadas, mas sim, por meio de muitas lutas, fugas e brigas
entre os dominantes e os dominados, assim como na literatura histórica houve várias abordagens teóricas
acerca das definições conceituais da formação das minorias, que buscam a visibilidade, a transformação e a
emancipação social. Por conseguinte, Sparemberger & Colaço (2011, p.682 – 700) defendem que:

É necessário que se reconheça a plurietnicidade e a pluriculturalidade que está
presente na formação da maioria dos Estados, o que vem justificar a afirmação de
que os Estados não possuem uma composição homogênea e, com isso, o
reconhecimento e a tutela de todos os grupos presentes em sua formação é
imprescindível para que a dignidade humana seja realmente protegida e respeitada.

Neste sentido, o Brasil ao longo do seu enredo histórico foi se desenvolvendo de forma heterogênea, por meio
de comunidades identitárias que caracterizam a miscigenação dos povos que representam a diversidade do
país. Esta diversidade é representada pela identidade e cultura manifesta e, sobretudo vivenciada. Portanto,
Castells (2001, p.22 Apud SPAREMBERGER & COLAÇO 2011, p. 683 – 700) entende por identidade “o
processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos
culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes de significado”. Desse modo,
compreende-se que a formação identitária das comunidades diz respeito ao processo etnicorracial que se
distingue de forma híbrida, ou seja, existem vários povos que entre si buscam o desenvolvimento autônimo
de sua identidade social.

A diversidade das comunidades se define pela identidade, conforme considera Jayme Paviani (2004, Apud
SPAREMBERGER& COLAÇO 2011, p.684 – 700) ao explicar que “a identidade de um povo ou de uma cultura
aponta para um conjunto de costumes, comportamentos, valores, obras e para elementos socioculturais,
como a língua e a religião”. Em sendo assim, o Brasil com sua multiculturalidade existente nas comunidades
promovem o desenvolvimento civilizatório dos povos, com características próprias como, culturas, costumes,
crenças, dialetos, ritos e valores. Elementos que definem a identidade social de cada comunidade.

Todavia, as comunidades se auto afirmam por meio das lutas, em suas mobilizações sociais para garantir os
direitos coletivos, bem como nos asseveram (SPAREMBERGER & COLAÇO 2011, p.696 – 700):

As batalhas que as comunidades tradicionais brasileiras vêm travando nas últimas
décadas, em busca da afirmação de sua identidade e do reconhecimento de direitos
coletivos, com reconhecimento constitucional, é verdade, mas com necessidade de
efetivação e proteção na maioria dos casos, é um exemplo do esforço por
emancipação social e redefinição do conceito de cidadania e, indo além: é uma luta
pela garantia da diversidade cultural, para o alcance de um mundo plural.
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É justamente a fim dessa pluralidade que as comunidades com suas identidades passam a desempenhar suas
funções sociais em prol do desenvolvimento, da multiculturalidade e da hibridização cultural.

Nesse contexto, conforme as considerações de Quijano (2005, p. 249, Apud ARROYO 2010, p. 1409-1416)
sobre as identidades étnicas e raciais tiveram dois pressupostos de fundamentação, sendo eles na concepção
do autor supracitado:

[...] A primeira, todos aqueles povos foram despojados de suas próprias e singulares
identidades históricas. A segunda, sua nova identidade racial, negativa, implicava o
despojo de seu lugar na história da produção intelectual e cultural da humanidade.
Logo, raças inferiores, capazes somente de produzir culturas inferiores. O padrão
racista de poder implicava um padrão cognitivo e cultural racista.

Nesse embate de oprimidos e opressores se configura a formação das comunidades, com suas identidades
expropriadas pelos regimes autoritários das autoridades opressoras, dessa forma se valida às considerações
supracitadas acerca do “despojamento das singulares identidades históricas” e da “nova identidade racial,”
esta última busca se afirmar diante das questões políticas e sociais.

A construção da identidade perpassa por sentimentos, pensamentos, responsabilidades e socialização. Assim,
para as comunidades segregadas se auto afirmarem elas devem socialmente se mostrar mobilizadas e
organizadas. O sentimento de revolta, indignação, exploração e consternação faz com que as pessoas formem
os grupos. Os quilombos agiram dessa forma, não suportando mais a opressão, as condições sub-humanas de
sobrevivência, resolveram fugir, se refugiar em busca da liberdade, que lhes daria condições para recomeçar,
serem donos de si, e ao longo do percurso sendo reconhecidos como legitimadores de sua história de vida.

Diante dessas conjecturas, conforme Melucci (2004 Apud FUCHS, 2006, p. 6-15):

Não podemos, portanto, conceber a nossa identidade como uma “coisa”, como uma
unidade monolítica de um sujeito, pois é um sistema de relações e de
representações. Respeitando os diferentes graus de complexidade, poderemos falar
de muitas identidades que nos pertencem: a pessoal, a familiar, a social, e assim por
diante; o que muda é o sistema de relações da qual nos referimos e diante do qual
ocorre nosso reconhecimento.

Conforme o autor supracitado as identidades das comunidades se estruturam nas mais diferentes relações
sociais, ao reconfigurar a complexidade da multiculturalidade existente, ao se mobilizarem em prol do
reconhecimento, da visibilização e, sobretudo, do respeito e valorização pela função social desempenhada na
construção dos espaços sociais coletivos, dando possibilidade das pessoas serem protagonistas do enredo
histórico social, da consolidação da cidadania e de serem reconhecidos como cidadãos inseridos no contexto
social. Em sendo assim, Melucci (2004, Apud FUCHS 2006, p. 7-15) argumenta que os “mecanismos de
continuidade de um sujeito, além das variações do tempo e das adaptações ao ambiente; delimitações deste
sujeito em relação aos outros; capacidade de reconhecer-se e de ser reconhecido”. Dessa forma entende-se
que a hibridização cultural promove a socialização, ressignifica as relações interpessoais que devem ser
estabelecidas entre os grupos sociais.

Os grupos sociais são diversos e trazem consigo suas culturas e identidades próprias que são compartilhadas
simultaneamente e todos podem se relacionar e conviver harmonicamente no mesmo espaço social, com suas
características diversas. Desse modo, dar-se a hibridização cultural sob o foco dessa simbiose identitária e
cultural.

Desse modo, deve-se considerar a diversidade sociocultural dos povos para a promoção de igualdade de
oportunidades e para a inserção social da multiculturalidade, que compõe o cenário educativo. Nessa direção,
Gomes (2007) vai dizer que:
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No que diz respeito à educação, ou mais precisamente, à política educacional, um
dos aspectos significativos desse novo cenário é a percepção de que a escola é um
espaço de sociabilidade para onde convergem diferentes experiências socioculturais,
as quais refletem diversas e divergentes formas de inserção grupal na história do
país. (GOMES, 2007, p.25)

Neste sentido, o estudo dá destaque à experiência desenvolvida no contexto escolar da comunidade
quilombola e evidencia o pertencimento identitário e cultural dos povos de sua comunidade; em que a prática
pedagógica é propícia a desalienação social, política e cultural como já foi afirmado. Neste sentido colabora
Veiga (1992, p. 16) quando argumenta que a prática pedagógica é “[...] uma prática social orientada por
objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da prática social, a prática pedagógica é uma
dimensão da prática social [...]”.

Diante de tal consideração, acrescenta-se que a dimensão da prática pedagógica é essencialmente libertaria,
isso quando o educador cumpre com o seu papel social conforme o seu oficio e que em hipótese alguma se
exime de sua corresponsabilidade inevitável pelo o progresso do seu educando. O exemplo de tal premissa,
temos os educadores populares que estão em constante movimento e é claro, que a sua formação é advinda
das místicas dos movimentos sociais, que de fato lutam pelo desvelamento e alteridade dos cidadãos
conscientes que são os protagonistas de suas histórias. E, não é somente isso, mas discorre sobre as práticas
cotidianas de educação e trabalho numa expectativa de resgatar a história de luta, mantendo viva a chama da
revolução social defendida desde o início, assim como a esperança e o sonho.

Nesta perspectiva, observa-se na comunidade em estudo que alguns ritos são mantidos durante os encontros,
reuniões e apresentações, conservando o sentimento que sempre fez parte do movimento por meio da
mística. Desta forma, as práticas pedagógicas acontecem através de místicas como: baú dos sonhos,
memorial, júri simulado, poesias, mapa territorial, teatro, oficinas pedagógicas, visitas pedagógicas e outras
técnicas pedagógicas sem serem receitas prontas de que a educação é a única a oportunizar a transformação
social, mas que estas práticas despertam o gosto e o interesse dos educandos em saber com qualidade o que
já sabem, ampliando ainda mais os seus conhecimentos e, assim atuarem com mais autonomia na sociedade.

Neste sentido corrobora Novaski (1993, p.15) quando se interroga e nos faz refletir sobre [a seguinte
questão:] “Para que serve uma sala de aula se não for capaz de nos transportar além da sala de aula?
”. É com esta interrogação que o educador deve adentrar em sua sala de aula e fazer com que seus
educandos despertem para tal. Assim como o próprio educador deve estar comprometido com esta missão, o
conhecimento deve servir aos alunos lá fora. Para tal, basta aos educadores acreditarem e se
cor-responsabilizarem pelo seu ofício cumprindo o seu dever social e não somente transmitir conhecimentos,
cumprindo uma rotinização imposta pela grade curricular e a supervisão pedagógica da Secretaria Municipal.
Mas de sobremaneira, inovar, usar a criatividade para trabalhar coisas interessantes que os alunos julguem
necessário e não chegar com a aula pronta e acabada no planejamento e a transmitir seguindo a risca tudo o
que esta no planejamento da aula.

Portanto, a prática pedagógica deve estar a favor da emancipação social dos educandos, uma vez que trate
de questões pertinentes do seu cotidiano, que trabalhe de dentro para fora da escola, pois esta é o lugar
privilegiado que permeia toda e qualquer mudança. Devem-se oportunizar aos educandos fazer colocações,
tirar dúvidas, questionar, interagir, dialogar e expor suas angustias diante desta sociedade hipócrita que trata
de temas sérios com seriedade, que reprime quem por natureza socialmente já vive oprimido. O desafio é
este promover a libertação dos sujeitos sociais.

A propósito o estudo revelou que, conforme o que é apresentado nos livros didáticos, principalmente o de
História, ao abordar o processo de colonização do Brasil através da mão de obra dos escravos, constatou-se
que o ensinamento nesta área visa a tomada de consciência de que o desenvolvimento do Brasil somente foi
possível através da exploração da mão de obra dos negros. Neste sentido, influencia a construção da
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identidade com os escravizados e seus movimentos de libertação. Enfatiza-se ainda que os direitos básicos
universais não existiam para os negros, no sentido de fazer com que os alunos reconhecerem a história de
sua ancestralidade e a importância deles para a busca da reivindicação de seus direitos.

Ademais, a ação pedagógica sobre relação conceitual dos livros didáticos, assim como a prática educativa da
professora de história e a formação identitária dos descendentes de quilombolas foi abordada através da
consulta a livros e textos.

Neste sentido, os educadores podem subsidiar a prática docente sem ter que usar somente o livro didático
indicado aos alunos. Estes trazem uma visão eurocêntrica da colonização do Brasil e assim deixa a desejar na
abordagem da identidade, cultura, etnia, gênero, ou seja, as especificidades do universo dos negros não são
abordadas em benefício deles, mas sim em prol dos senhores feudais.

DISCUSSÃO METODOLÓGICA

A pesquisa fundamenta-se na revisão bibliográfica, através do método hipotético-dedutivo, em que foram
levantadas informações e organizados os dados a respeito do problema proposto. Dessa forma,
sistematizaram-se também tais informações através da observação do contexto sócio histórico da
comunidade e dos apontamentos docente. Nesse sentido, buscou-se identificar como pedagogicamente vem
sendo orientada a prática pedagógica docente para trabalhar os conteúdos do livro didático de história, do 4º
ano, na escola do Castainho, Garanhuns-PE.

Do mesmo modo, foram analisadas as questões pertinentes dos conteúdos abordados no decorrer do
trabalho. Isso possibilitou não só o favorecimento das descrições dos fenômenos sociais, mas também sua
explicação e compreensão da totalidade. Por conseguinte, a relação interpessoal desenvolvida no cotidiano da
sala de aula permitiu compartilhar informações antes deduzidas ou simplesmente equivocadas por parte do
docente, como também ampliar as questões em detrimento das circunstâncias do diálogo no decorrer das
aulas.

A análise dos dados permeou a apreciação discursiva da atribuição do supervisor pedagógico ao orientar
sobre o uso das práticas educativas no ensino-aprendizagem com foco na proposta conceitual da abolição da
escravatura nas aulas de História. Nesse sentido, ao se inteirar do contexto da sala de aula da escola campo
de pesquisa, foram observadas as atribuições do educador, desenvolvidas no contexto escolar.

Portanto, foram utilizados para o alcance das informações desse estudo, os seguintes instrumentos:

1. Diálogo com o docente com o objetivo de reconhecer como o professor orientava a proposta conceitual da
abolição da escravatura nas práticas educativas no ensino-aprendizagem, abordando o recurso didático o
livro.

2. A observação, das atribuições da prática da professora ao ministrar a aula especialmente a de história.

3. A revisão de literatura que subsidiou o aporte teórico desta pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale salientar que a diversidade cultural permeia todos os espaços territoriais. Dessa forma, concebe-se que
na instituição escolar deve primar pelo respeito e valorização da história interdisciplinarmente trabalhada em
sala de aula, como costumes, cultura local e regional e da cultura afro-brasileiro em beneficio do
desenvolvimento e aprendizagem de todos os sujeitos envolvidos no contexto educacional, principalmente por
que a educação é um direito e este deve ser efetivado para todos. Em se tratando da especificidade da
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diversidade cultural, deve-se considerar que esta é a mola propulsora da educação.

Sendo assim, pode-se afirmar que a diversidade cultural é um fator preponderante que deve ser considerado
no contexto da sala de aula, principalmente quando se trata da história afro-brasileira que permeia a história
brasileira. Não obstante, compreende-se que as metodologias de ensino devem ser alternativas, pois não se
pode considerar apenas a escravidão e a assinatura da Lei Áurea (1888) como os únicos conteúdos
importantes para ser trabalhado em sala de aula, mas sim, todo o processo histórico, antropológico, filosófico
e sociológico que permeiam a história afro-brasileira e a cultura. Neste sentido, o processo de ensino
aprendizagem pode corroborar de práticas pedagógicas diversificadas para que de fato se tenha uma visão
holística da história que permite a emancipação do Brasil como país independente.

Dessa maneira, subtende-se que à diversidade cultural, étnica e a consideração das realidades locais —
reivindicados por diversos movimentos sociais pelos direito a educação —, deu fruto as ações afirmativas e
políticas públicas concernentes com a inserção social dos negros para usufruírem dos bens culturais como a
educação. Nesse sentido, no bojo de um questionamento sobre a imposição de critérios estabelecidos
unilateralmente, a partir da lógica dos grupos dominantes, reforçam a demanda por processos mais
participativos de definição e aferição da qualidade da educação voltada para igualdade de oportunidades para
os negros.

Vale dizer que a educação tem se modificado significativamente em prol das minorias socializadas, dado que
as políticas públicas educacionais têm corroborado com a ampliação do acesso e com as devidas condições de
permanência. Contudo, muitas das vezes o acesso é facilitado, no entanto em sala de aula a permanência fica
comprometida devido a algumas posturas pedagógicas diante de situações adversas ao ambiente agradável
da sala de aula que promove a aprendizagem significativa. Vale salientar que o processo educativo tende a se
consolidar na medida em que as políticas públicas viabilizaram as devidas melhorias de acesso e
permanência.

Vale ressaltar que a educadora ao desenvolver suas atribuições pedagógicas apresenta uma visão
centralizada na história narrada pelos brancos, uma vez que não houve uma formação especifica desse
componente importante que compõe a grade curricular das disciplinas e a história continua sendo trabalhada
da mesma forma, sem transformações didáticas significativas, principalmente porque ainda vem no livro
analisado o descobrimento do Brasil, a libertação dos escravos, a colonização do Brasil.

Diante do que foi objetivado neste estudo, reconhecemos que as perspectivas dos jovens descendentes da
comunidade Quilombola, a partir de sua formação formal na escola, é ser sujeitos de direito. Para estes a
educação é vista como a única alternativa para ‘serem alguém na vida’ pois quem não tem estudo não tem
nada e jamais terá como melhorar de vida sem a educação. Isso é perceptível ao observar o modo de vida
dos sujeitos na comunidade, onde manejam a terra, mas não tem sustentabilidade, por que lhes faltam o
conhecimento necessário para uma boa plantação, colheita e armazenamento. Daí a educação pode favorecer
a emancipação social de seu público, quando é trabalhada a cultura e a identidade daquele povo, narrando a
sua história nua e crua de como tudo ocorreu e o porquê da finalidade de exercer a crueldade de submissão,
exploração e escravidão negra, e esclarecendo, sobretudo, que todos são iguais perante a lei.
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