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Resumo

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre as práticas sociais que emergem
dos processos formativos e tecnológicos existentes em um quilombo (Ba) e como
estas práticas e saberes locais podem contribuir para o fortalecimento do diálogo entre
comunidade e escola. No primeiro momento foi desenvolvida uma pesquisa de
abordagem bibliográfica/documental na qual recorremos a textos de artigos, livros e
documentos oficiais e, no segundo momento, utilizamos a observação participante, o
questionário e o grupo focal como dispositivos para a imersão na comunidade. Assim,
propomos a cartografia social como um instrumento didático que pode possibilitar
uma maior interface entre os saberes locais e os conteúdos escolares e científicos,
tendo em vista a construção de processos educativos mais contextualizados, criativos e
problematizadores.

Palavras-chave: Educação Quilombola. Práticas Sociais. Cartografia Social.

Abstrat

This article aims to reflect on the social practices that emerge from the formative and
technological processes existing in a quilombo (Ba) and how these practices and local
knowledge can contribute to the strengthening of the dialogue between community
and school. In order to meet the objective of this article, we developed, at the first
moment, a bibliographical / documentary approach in which we used texts from
articles, books and official documents and, in the second moment, we used participant
observation, the questionnaire and the focal group as devices for immersion in the
community. Thus, we propose that social cartography as a didactic tool can enable a
greater interface between local knowledge and school and scientific content, in order
to build more contextualized, creative and problematizing educational processes.

Keywords: Quilombola Education. Social Practices. Social Cartography.

Resumen El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre las prácticas sociales que
emergen de los procesos formativos y tecnológicos existentes en un quilombo (Ba) y cómo estas
prácticas y saberes locales pueden contribuir al fortalecimiento del diálogo entre comunidad y
escuela. Desarrollamos, en el primer momento, una investigación de abordaje bibliográfico /
documental en el que recurrimos a textos de artículos, libros y documentos oficiales y, en el segundo
momento, utilizamos la observación participante, el cuestionario y el grupo focal como dispositivos
para la inmersión en la comunidad. Así, proponemos la cartografía social como un instrumento
didáctico, una mayor interfaz entre los saberes locales y los contenidos escolares y científicos, con
miras a la construcción de procesos educativos más contextualizados, creativos y problematizadores.
Palabras clave: Educación Quilombola. Prácticas Sociales. Cartografía Social.
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Introdução

Neste trabalho, buscamos refletir sobre as práticas sociais que emergem dos processos
formativos e tecnológicos que há na comunidade quilombola do Quingoma, localizada
no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (Bahia) e como
estas práticas e saberes locais podem contribuir para o fortalecimento do diálogo entre
escola e comunidade.

Partimos do pressuposto que os saberes e as práticas sociais construídas e exercidas
nesse território envolvem processos formativos e tecnológicos que constituem uma
educação quilombola tecida no seio das experiências cotidianas. Assim, as práticas e
os saberes locais que fundamentam esta educação precisam ser inseridos e valorizados
nos espaços formais de ensino.

Na acepção da Teoria das Representações Sociais, Jodelet (1989) e Moscovici (1961)
afirmam que as práticas sociais refletem o conjunto de crenças, valores, ideias,
opiniões e estereótipos que circulam e são compartilhados nos grupos sociais.

No Quilombo do Quingoma essas práticas são compartilhadas como processos
formativos, na medida em que contribuem para a transformação do sujeito e do meio
no qual ele vive. Entende-se também que esses conceitos se articulam aos aspectos
tecnológicos, uma vez que Hetkowski (2006) alega que tecnologia são processos
humanos criativos por meio dos quais os recursos materiais e simbólicos são
utilizados, tendo em vista a resolução de problemas diários.

Esse presente artigo é oriundo de uma pesquisa qualitativa de abordagem participante,
realizada no contexto do Mestrado de Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC), da Universidade Estadual da Bahia. Tal investigação foi desenvolvida no
Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Representações, Educação e Sustentabilidade
(GIPRES), intitulada “Vozes do Quingoma: processos formativos e tecnológicos
como contributos para o diálogo entre currículos praticados e escolares”. O caminho
investigativo pautado envolve o território do Quingoma e a escola municipal do
Quingoma que está situada dentro da comunidade. Deste modo, buscamos identificar
e refletir sobre as práticas sociais locais articulando esses dois espaços educativos de
formação.

Para tal, no primeiro momento contextualizamos o território e a organização social e
política do Quilombo do Quingoma no tempo e no espaço vivido, marcando os
impactos socioambientais provocados pela especulação imobiliária e a importância
das práticas sociais e saberes locais como elementos de uma educação quilombola.

No segundo momento, à luz dos autores Hetkowski (2016), Lima Jr (2006), Jodelet
(1989) e Moscovici (1961), Cardoso (2018), Nunes (2006) e Castrogiovanni (2003),
buscaremos construir as bases conceituais desse texto ao aproximar os constructos
sobre educação quilombola, práticas sociais, formação, tecnologia e cartografia social,
na tentativa de melhor compreender o cotidiano vivido dos sujeitos dessa comunidade
negro-quilombola.

No terceiro momento, apresentamos o desenho metodológico que guiou a
investigação para construção desse texto, bem como os resultados e as discussões,
finalizando com algumas considerações.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO QUINGOMA: ESPAÇOS E TEMPOS
VIVIDOS.

O território quilombola do Quingoma está localizado no município de Lauro de
Freitas, Região Metropolitana de Salvador, Bahia. Embora apresente uma
configuração rural, a área é classificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (2010) como “Área urbanizada de cidade”.

Esse território faz parte da Área de Preservação Ambiental Joanes-Ipitanga (área total
de 64.463 hectares), que abrange também os municípios de Camaçari, Simões Filho,
São Francisco do Conde, Candeias, São Sebastião do Passé, Dias D’Ávila e Salvador.

Essa comunidade negra é marcada por contrastes sociais na qual o desemprego, a
fome, a carência de políticas públicas impõem ao cotidiano vivido dos quilombolas
inúmeros desafios. Mas ao mesmo tempo é uma comunidade rica do ponto de vista
cultural e histórico.

A organização espacial do território iniciou-se em tempos longínquos. Segundo os
estudos de Freitas (2008), os negros trazidos da África chegaram à região por volta do
século XVIII para trabalhar como escravizados nos vários engenhos que se formaram
ao longo do litoral norte. Como não suportavam o sistema de exploração e a negação
da sua identidade cultural, fugiram para comunidades de resistência que se formaram
nas redondezas da antiga Freguesia de Santo Amaro do Ipitanga, atual Lauro de
Freitas. (Ba). Vale ressaltar que uma das principais matriarcas da região costuma
situar a formação do quilombo já no século XVI com a chegada dos primeiros
agrupamentos de africanos da etnia Bantu.

É nesse contexto histórico de fortalecimento do tráfico negreiro que a tessitura social
do Quingoma começa a ser formar: negros refugiados – oriundos basicamente da
Fazenda Caji, Fazenda Sá e Fazenda Nossa Senhora da Conceição – buscavam, na
mata fechada e no relevo acidentado da região, ressignificar suas práticas sociais e
culturais numa trama de conflitos, sonhos e esperança. Para Reis (2003) o Quilombo
era como um ajuntamento de emoções e práticas que envolviam “alegria, apreensão,
correrias, conflito e morte”.

De acordo com os “mais velhos”, assim chamados na comunidade, para que os negros
não fossem capturados pelos capitães do mato que estavam a serviço dos senhores de
Engenho, eles evitavam sair durante o dia, acender fogueiras e, geralmente, cobriam
os seus corpos com grandes folhas que funcionavam como uma espécie de
camuflagem. Nesse sentido, eles buscavam a “invisibilidade” na densidade da Mata.

Nesse recorte, os estudos históricos e tradição oral indicam a presença negra na região
desde tempos longínquos.

Os Quilombolas do Quingoma, no passado e na contemporaneidade, lutam pela
liberdade de expressar a sua religiosidade, tradições, cantos, danças e formas de
trabalho, o que faz desse território específico um local de resistência, sonho e
fraternidade.

Durante o nosso processo de imersão na comunidade observamos que na tessitura
social do Quilombo destacam-se famílias numerosas, chefiadas em sua maioria por
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mulheres, que, mesmo com baixa renda e instrução escassa, lutam pela preservação do
território e manutenção da cultura local, enfrentando diariamente um Estado
marcadamente racista, que se mostra ineficiente em assegurar necessidades básicas. O
quilombo ainda não tem uma política de promoção de moradia adequada, saneamento
básico, segurança, saúde, educação, justiça social e trabalho. Embora a comunidade
esteja localizada numa área de preservação ambiental e inserida num território
reconhecido como Quilombola, estas lideranças lutam contra a exploração do
patrimônio histórico, cultural e ambiental, a concentração de renda, a espoliação do
trabalhador, a mercadização da cultura e contra os impactos socioambientais
ocasionados pela especulação imobiliária.

Diante destas notas iniciais, formulamos as seguintes questões: Quais as práticas
sociais que emergem dos processos formativos e tecnológicos existentes no Quingoma
e como essas práticas e saberes podem contribuir para o diálogo entre escola e
comunidade? Como a cartografia social pode contribuir com essa interface entre
saberes quilombolas e conteúdos disciplinares e científicos?

Com base nestas problemáticas refletimos sobre a importância da cartografia social
enquanto recurso pedagógico que pode contribuir com o fortalecimento do diálogo
entre escola e comunidade, saber tradicional e conhecimento disciplinar.

2. INTERFACES POSSÍVEIS ENTRE FORMAÇÃO, TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO
QUILOMBOLA.

Abordar os processos formativos e tecnológicos da pessoa Quilombola nos faz pensar
a educação a partir de uma visão mais ampla, por intermédio da qual consideramos o
fenômeno educativo como um processo intencional, consciente,

fundamentado na valorização da vida e que busca a orientação das pessoas para o
conhecimento de si mesmas e dos outros como diversos (HETKOWSKI, 2017). Esta
visão abrangente sobre educação parte do pressuposto de que os processos educativos
também acontecem externamente aos muros escolares. Neste caso o desafio é
relacionar os processos formativos com os tecnológicos a fim de aproximar esses
conceitos e utilizá-los para identificar as práticas sociais e os saberes existentes na
comunidade do Quingoma como construtores de uma educação quilombola.

A partir de um olhar rizomático (DELEUZE; GUATTARI, 1995), aproximações
podem ser tecidas sobre essas duas concepções – formação e tecnologia – por meio de
um conceito mais aberto dos processos tecnológicos. Em várias pesquisas,
principalmente no campo das chamadas ciências “duras”, o conceito de tecnologia é
abordado por um viés tecnicista e mecânico-determinista, no qual a tecnologia é
associada a um conjunto de técnicas modernas e estruturas maquínicas complexas.
Entretanto, neste estudo, concebemos a tecnologia como um processo criativo inerente
à atividade humana. Concordamos com Lima Jr. (2005), quando este afirma que
tecnologia é um processo criativo através do qual o ser humano, em diferentes tempos
e espaços, utiliza de distintos recursos, tendo em vista encontrar respostas criativas
para os problemas diários que afligem o seu cotidiano social.
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Neste aspecto, o autor afirma que técnica tem a ver com arte, criação, intervenção
humana e com transformação. Portanto, tecnologia é tudo o que o homem cria para
atender às suas necessidades, configurando-se como um processo produtivo, inventivo
e transformativo inerente à própria dinâmica da evolução humana.

Essa definição mais humanística de tecnologia implica uma dimensão também
formativa, uma vez que, ao buscar soluções criativas para os problemas da vida, o ser
humano, não apenas transforma o ambiente social e cultural, mas se autotransforma.
Segundo Hetkowski (2017), as tecnologias criadas pelo homem atuam como
elementos históricos que vêm possibilitando a transformação dos atores sociais e,
consequentemente, do contexto social, político, econômico e educacional onde estão
inseridos.

Trazendo esse diálogo para o contexto do Quingoma, onde observamos práticas
sociais e saberes locais enredados no cotidiano que nutrem na vida Quilombola
processos de criação e transformação, passamos a refletir sobre a necessidade vital de
construir nessa comunidade negra novos currículos, que legitimem as condições
histórico-sociais e culturais dos alunos Quilombolas. Todavia, é possível que os
Quilombolas do Quingoma, no contexto de uma sociedade ainda eurocentrada,
impregnada de valores racistas, que costuma deslegitimar os saberes tradicionais nos
espaços institucionais e não institucionais, tenham suas “vozes” transformativas e
criativas, inaudíveis; Assim, o que defendemos é o fortalecimento de uma educação
Quilombola, nos espaços formais e não formais de ensino, que esteja alicerçada no
legado cultural que foi construído pelo povo negro, ao longo da História.

Para Nunes (2006) pensar uma concepção de educação quilombola na
contemporaneidade faz-se necessário priorizar interesses emancipatórios que as
comunidades quilombolas vem construindo desde o período escravista. Desse modo, o
autor pontua que os processos educativos tecidos no cotidiano vivido de um Quilombo
precisam fomentar uma leitura de mundo que dê ênfase a trajetória histórica dos
negros aquilombados.

Cardoso (2018) pontua que a educação quilombola é um processo amplo e complexo
que inclui as práticas sociais, a convivência com os outros, as relações de trabalho, a
experiência com a terra e o sagrado, as vivências que os sujeitos têm na escola e nos
movimentos sociais. Logo, compreendemos a educação quilombola num contexto
sociocultural amplo, para além dos espaços formais de ensino. Nesse sentido,
pensamos uma educação para o Quingoma enquanto fio identitário que permeia as
atividades econômicas, políticas, culturais e religiosas, ou seja, pensamos o ato
educativo encarnado na dinâmica da vida.

A reflexão sobre as práticas sociais locais constituintes de uma educação quilombola
implica em direcionar o olhar para os fenômenos psicossociais complexos relativos
aos modos de pensar, sentir e agir do sujeito, pois é a partir daí que as representações
sociais são processadas para atribuição de sentido à realidade social. De acordo com
Moscovici (2015) e Jodelet (1996), as representações sociais se constituem como um
conjunto de valores, ideias, opiniões e estereótipos que são compartilhados nos grupos
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sociais. Estas representações materializam-se em práticas sociais e contribuem para o
fortalecimento identitário dos grupos.

Trazer a baila uma rede conceitual que envolve constructos sobre formação,
tecnologia, educação quilombola e prática sociais é uma tentativa de melhor
compreender os processos educativos, sejam eles formais ou não, no cotidiano vivido
do Quilombo do Quingoma. Para tanto, partimos do pressuposto que a cartografia
social poderá contribuir com o fortalecimento do diálogo entre escola e comunidade,
saber tradicional e conhecimento disciplinar. Mas o que entendemos como Cartografia
social?

De acordo com Castrogiovanni (2003), a cartografia é um conjunto de estudos
lógico-matemáticos, técnicas e processos artísticos que, a partir de observações diretas
e da investigação de documentos, dados e vivências, intervém na construção de
mapas, cartas, plantas e outras formas de representação, bem como no seu emprego
pelo homem. Assim, a cartografia é uma ciência, uma arte e uma técnica.

Já a Cartografia Social pode ser considerada um instrumento didático utilizado no
reconhecimento e transformação do território, sendo fundamentada na
investigação-ação-participativa e desenvolvimento local. De acordo com Alberdi
(2012), os grupos sociais são os autores dos mapas, todo o processo de representação e
construção de conhecimentos territoriais é feito em coletividade. No caso da
cartografia social aplicada no ambiente escolar, os atores sociais são os alunos que por
meio desta linguagem são estimulados a refletir sobre o território e as práticas sociais
que dele emergem. Logo, a Cartografia Social apresenta-se como uma ferramenta
muito importante na medida em que favorece articulação entre saberes e
conhecimentos por meio do estabelecimento de uma linguagem acessível que diz
respeito a representação da realidade por meio de imagens diversas.

Os estudos cartográficos nos levam a premissa de que os textos imagéticos constituem
a nossa compreensão de mundo. Logo, colocamos em destaque o potencial
pedagógico da cartografia social, pois, por meio dela, os estudantes são encorajados a
questionar o seu cotidiano e repensar suas práticas sociais nos diversos espaços.

Desse modo, propomos a utilização da linguagem cartográfica para que os professores
que atuam no Quilombo possam estimular nos estudantes a produção de mapas sobre
as práticas sociais locais, os lugares de maior valor histórico, bem como os problemas
sociais enfrentados pela comunidade. Ou seja, por meio da cartografia social,
educadores e estudantes podem ser sensibilizados a refletir e representar os saberes e
as práticas constituintes dessa educação quilombola tecida no seio das experiências
cotidianas.

Na próxima sessão, apresento o desenho metodológico que guiou a investigação para
construção desse texto, bem como análise e discussão dos dados levantados.

METODOLOGIA
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Para responder a nossa problemática, fizemos uma pesquisa de abordagem
bibliográfica/documental onde recorremos aos textos de artigos, livros e documentos
oficiais, bem como também utilizamos a técnica da observação participante, da
aplicação do questionário e a realização de um grupo focal na comunidade em
questão. Uma vez os dados levantados, fizemos a análise e interpretação deles na
tentativa de identificar as práticas sociais locais e como estas práticas e saberes podem
contribuir com um maior diálogo entre escola e comunidade, saberes tradicionais e
conteúdos escolares.

Assim, identificamos uma educação quilombola tecida no cotidiano vivido e
materializada pelo samba de roda, maculelê, capoeira, danças afro, toré e contação de
histórias, além de uma tradicional economia de subsistência.

Observamos também, depois de várias visitas realizadas na Escola Municipal do
Quingoma e da análise de documentos que refletem o currículo escolar como planos
de aula, projetos pedagógicos e o próprio projeto político pedagógico da escola, que
tal unidade escolar trabalha de forma muito pontual e descontextualizada as práticas e
saberes locais. Embora foi constatado um interesse dos professores e da direção
escolar em mudar esse quadro.

Na escrita desse texto não tivemos a intenção de identificar, refletir e analisar todas as
práticas sociais quilombolas do Quingoma, pois precisaríamos de mais tempo e espaço
para tal construção analítica. Nesse sentido, apresentamos uma reflexão geral sobre as
práticas sociais locais com ênfase ao samba de roda, pois tal prática é reconhecida
pela comunidade como a mais importante.

O Samba de Roda na Escola

Em 2017, no contexto da aplicação do questionário e do desenvolvimento do grupo
focal, a pesquisa revelou que o samba de roda é a prática cultural mais forte da
localidade uma vez que o sujeito Quilombola, ao vivenciar o rito do samba,
transforma-se, relembra a sua história e, portanto, consegue manifestar alegria e
ludicidade mesmo diante das dores e dissabores da vida. Um rito transcendente de
resistência e fé, por meio do qual os quilombolas cantam suas histórias, educam os
mais jovens e referenciam os mais velhos.

No grupo focal, constatei como a prática de fazer rodas de samba atravessa a memória
da comunidade. Para Graeff (2013), uma expressão como o samba de roda pode
exprimir vários significados. Este autor salienta que o samba é uma prática no qual o
passado dos afro-brasileiros é relembrado e eternizado na roda. Nela se expressam
valores, costumes e símbolos da comunidade advindos de negros africanos, indígenas
e portugueses. O samba no Quilombo é celebração, pois é praticado para festejar algo
importante para a comunidade (casamento, batizado, plantação, colheita), mas
também é resistência, pois tal prática fortalece o grupo para a luta em defesa do
território e da cultura, constantemente ameaçados pela especulação imobiliária,
ausência de políticas públicas, racismo e outras formas de opressão. Assim, o samba
de roda é um processo criativo através do qual os Quilombolas buscam lidar com os
problemas que afligem o seu cotidiano social.

Assim, é através do samba, compreendido enquanto rito, expressão de fé e também
atitude política, que o Quilombola busca força do sobrenatural, daquilo que é
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transcendente, para enfrentar os problemas diários da realidade vivida.

Observamos essa afirmativa nas falas dos entrevistados, que, diante das alegrias e
dores da na vida, permitem-se ao rito da felicidade- como muitos definem o samba-
através das rodas realizadas para festejar diversas situações rotineiras. “Tudo é motivo
de samba”, considerou uma moradora do Quingoma de Fora.

Participam dessa grande festa, representantes das comunidades vizinhas e lideranças
de outras comunidades Quilombolas. Depois das falas das matriarcas, o samba dá o
tom da programação, que, comumente, inicia-se pela manhã e termina ao entardecer.
O estilo do Samba de Roda Renascer do Quingoma é o samba de roda corrido que se
caracteriza numa roda em que todos sambam enquanto os solistas puxam os versos,
entoando o coro e, em seguida, respondem todos os sambadores e sambadoras.

A festa do samba de roda é organizada de forma coletiva pelos clãs mais tradicionais,
o que reforça o sentimento de identidade da comunidade. Tivemos a oportunidade de
participar dessa tradição algumas vezes e observamos uma expressão de grande
felicidade e magia nos Quilombolas que na roda cantavam e dançavam ao som dos
instrumentos ancestrais de percussão. A integração e harmonia dos participantes é
algo notório para qualquer observador. A expressão de maior beleza observada
durante a dança das mulheres foi a sutil transmissão da tradição e cultura do samba
quando estas, principalmente as idosas, traziam para a roda seus netos e netas.
Percebemos também, que essa grande festa é um momento de articulação política, de
mobilização dos moradores em prol dos anseios comunitários.

Desta maneira, a prática do samba constitui essa educação quilombola enquanto
processo educativo que forma uma ampla, diversa e complexa rede de conhecimento.
Logo, acreditamos que para promover uma maior integração e fortalecimento da
comunidade com a unidade escolar, dos saberes tradicionais com os conteúdos
disciplinares, faz-se necessário levar o samba de roda para dentro da escola.

Nesse sentido, sugerimos como prática pedagógica a criação de oficinas na Escola
Municipal que há no Quilombo ministradas pelas próprias sambadeiras da
comunidade. Depois dessa vivência, os estudantes, por meio da Cartografia Social,
poderão representar o Samba de Roda e outros elementos que fazem parte do
patrimônio cultural, histórico e ambiental da comunidade.

Práticas poéticas subversivas: A dimensão do
sagrado que move o Quilombo.

Durante o processo de imersão na comunidade, as vozes das lideranças falaram acerca
de uma religiosidade com fortes vínculos históricos com o candomblé, principal
religião de matriz africana.
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De acordo com o Relatório antropológico do INCRA (2016), há na memória dos
mais antigos os trabalhos religiosos realizados pelo Senhor Porfírio, que viveu na
comunidade no século passado, considerado o líder de candomblé mais importante da
comunidade. Seu Terreiro era situado no Quingoma de Dentro; filho de Ogum e Oxum,
trabalhava também com seu Caboclo. Naquela época, jogava búzios, fazia ebós e
oferecia conselhos para muitas famílias.

Ainda segundo o Relatório do INCRA (2016), consta que o Sr. Porfírio morreu em
1972. Depois de sua morte, nenhum filho de sangue, ou de santo, assumiu a
administração do Terreiro.

O território de Quingoma está muito próximo a bairros e localidades onde a presença
de casas de candomblé é marcante. Podemos considerar que este grande território negro
composto por Quingoma, Jambeiro, Areia Branca, Cachoeirinha, Portão, Capiarara e
Capelão forma uma complexa rede cultural de casas de matriz africana de várias
nações, que integram as referências históricas mais remotas da comunidade.

Ao longo de minhas idas à comunidade, tive a chance de conhecer o Terreiro de Pai
Manoel. Em uma conversa demorada com ele, foi-me relatado, para além das práticas e
ritos religiosos, a existência de muitas atividades educativas dentro do Terreiro, tais
como: oficinas de alfabetização, trabalhos com hortas comunitárias e produção de
vasos cerâmicos.

Participam desse projeto crianças e jovens do entorno. Logo, o Terreiro de Pai Manoel
configura um exemplo dos múltiplos espaços de educação não-formal em que os
sujeitos Quilombolas podem aprender, ensinar, criar e produzir.

“Ipitanga”, uma das entrevistadas no grupo focal, também possui em seu terreno um
espaço cultural onde ela promove uma série de oficinas educativas, sobretudo, em
relação aos saberes e fazeres Quilombolas. Esta liderança também representa o
significado da religiosidade de matriz africana em sua trajetória. Tal fato torna-se
evidente à medida que ela acolhe em sua casa muitas pessoas, inclusive de fora do
Quilombo, que vão pedir conselhos e orientações. Sobre o seu papel religioso e sua
visão acerca de outros líderes que atuam no Quilombo – aqui ela se refere aos pastores
evangélicos que costumam descaracterizar a cultura Quilombola –, ela pontua que:

Eles gostam de dominar pela fé. Qual é o meu papel em quanto
mulher de ancestralidade. É libertar. .....é orientar, vá por esse
caminho, é uma papel de orientador... Nosso povo precisa ser
libertar dessa fé que escraviza , que limita, que você tem que
obedecer algo, não é assim (IPITANGA, 2018).

Na comunidade existe uma capela católica onde o padre local e os seus seguidores
buscam fortalecer as Festas de Santo. Porém, “Ipitanga”, de forma empoderada e
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criativa, questiona também a hegemonia dos santos católicos homens, colocando em
destaque a importância de Nossa Senhora Aparecida: uma Santa mulher e negra, que
representa muito mais a cultura local.

Sabe qual é a questão. Aquele espaço lá. Eu digo sempre. Esse
espaço é coletivo. Eu falei que a gente queria na capelinha a
imagem da nossa Senhora Parecida, uma mulher negra que nos
representa, pois já tem muito homem nessa parada ai,, nessa
tradição religiosa-católica. Isso é algo importante. É um
ensinamento da força da mulher, da mulher negra que traz a
comida.

Mas eles disseram que tem um empresário que vai construir a
igreja e ai ele quer que seja São Francisco de Assis. Sabe o que
vou fazer?! Vou construir um capela lá no terreiro e vou colocar
Nossa Senhora da Parecida. A gente é criadora de problemas, é
isso que eles falam. Nós temos uma missão de defender uma
tradição, defender a nossa cultura, defender o nosso povo
(IPITANGA, 2018).

Na voz de “Ipitanga” constatamos um posicionamento empoderado e subversivo em
relação ao patriarcado, característica basilar da tradição judaico-cristã. Além disso,
observa-se o realce que ela atribui à figura da mulher negra. Tal pensamento é bem
simbólico, uma vez que há nos Quilombos, como já sinalizado, um forte protagonismo
feminino em várias atividades.

Assim, pesquisar sobre as práticas sociais que caracterizam o cotidiano vivido no
Quingoma envolve também identificar como a religiosidade de matriz africana,
fomentada pelos povos de terreiros e simpatizantes, permeia os modos de pensar,
sentir e agir dos sujeitos Quilombolas, que compartilham na comunidade formas
poéticas e subversivas de apropriação de recursos naturais, bem como de símbolos
religiosos como condição essencial para a sua reprodução cultural. Este povo utiliza
conhecimentos tecnológicos e formativos gerados e transmitidos pela tradição e que
precisam ser inseridos e valorizados nos processos formais de educação.

Constatamos que os valores de união, partilha, acolhimento, preservação e resistência são
vivenciados intensamente pelos sujeitos a partir da economia de subsistência, da contação de
histórias e das manifestações culturais, seja durante a Festa do Samba de Roda, que geralmente
acontece no Quingoma no mês de março em virtude dos Festejos de São José, padroeiro da
comunidade, seja nos torneios de futebol, batizados de Capoeira ou nas apresentações de Maculelê,
Toré e Danças Afros de celebração dos Orixás que acontecem em diferentes períodos do ano.

Desse modo, os mais velhos, os jovens e as crianças ensinam e aprendem durante todo o processo
destas atividades. Logo, essa pedagogia tecida a céu aberto fortalece a identidade da comunidade,
empoderando-a.

A partir das ideias de Ferraço (2011), Alves et al (2012), Moscovici (2015), Hetkowsky (2011),
Bomfim (2009) e Quilombolas do Quingoma (2018), buscamos ampliar o conceito de currículo para
o currículo Quilombola socialmente praticado (CQSP). Este, entendido como uma rede
criativa/transformativa de poderes, saberes e fazeres tecida por um determinado grupo Quilombola
inscrito num território específico no qual acontecem processos de ensino- aprendizagem baseados em
decisões horizontais contra-hegemônicas, numa integração do ser humano com a natureza e uma
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po(ética) subversora inspirada no cotidiano vivido e na tradição, capaz de afirmar identidades,
atitudes e valores contra toda e qualquer forma de opressão.

Esta pedagogia é po(ética) porque reconhece a sensibilidade, a intuição, a espiritualidade, a
criatividade e os valores humanos que permeiam as atitudes, pensamentos e sentimentos dos sujeitos
como fontes de conhecimento, mas ela é, ao mesmo tempo, transgressora, uma vez que questiona
paradigmas culturalmente construídos em bases e valores europeus, bem como se opõe às injustiças e
opressões da sociedade capitalista.

Logo, as práticas sociais criativas e transformativas que emanam do cotidiano do Quilombo,
demonstram um outro modelo de organização social, alicerçado nos valores da união, preservação,
partilha e resistência. Tais princípios se opõem aos valores reinantes da sociedade
capitalista-urbana-industrial caracterizados pelo individualismo, exploração, desperdício e
dominação.

Ao ponderarmos sobre a rotina do Quilombo, inferimos que os modos de pensar, sentir e agir dos
sujeitos apontam para uma concepção dilatada sobre a vida, uma vez que os processos de ensinar e
aprender que permeiam as práticas sociais são marcados por uma maior integração entre corpo,
pensamento, sentimento e natureza. Assim, os sujeitos, sejam eles indígenas ou Quilombolas,
aprendem na experiência a escutar a si mesmos e a perceber a natureza ao seu redor. Isto porque, na
visão desses povos, há uma concepção mais integrada entre natureza, indivíduo e sociedade, como
diria o líder da Reserva Thafene, Wakay Fontes: "Somos todos frutos de uma mesma árvore".

Esta pedagogia po(ética) e subversiva questiona a hegemonia do pensamento – construída
historicamente pela tradição científica eurocêntrica, em detrimento do sentimento e da ação. Desse
modo, estimula o aprender a conviver com os outros através dos valores da partilha, acolhimento e
preservação, num processo educativo tecido a céu aberto no cotidiano vivido.

De acordo com Moraes (2008), todo ato de conhecer a realidade, pensamento, sentimento, emoção e
ação está entrelaçado com os nossos desejos e afetos, gerando uma dinâmica processual que expressa
a nossa humanidade em contextos socioculturais amplos.

No currículo escolar formal não há lugar para o corpo, a não ser nas aulas isoladas de educação
física. Assim, a inteligência corporal, emocional e intuitiva que o aluno desenvolve no seio social
não é valorizada e tampouco estimulada. O modelo de educação atual favorece a formação de
indivíduos estilhaçados, pois são enaltecidos no pensamento, mas distanciados do corpo.

A fala de “Sapato” sintetiza uma parte dessa pedagogia po(ética) Quilombola que perpassa as
práticas sociais: “O Quilombo tem quatro elementos importantes: a união, a partilha, a preservação
da cultura e tem o quarto elemento que é o acolhimento”. Em um dos encontros envolvendo as
lideranças, “Ipitanga” completou: “Não podemos esquecer da resistência!”. Logo, essa pedagogia
po(ética) subversiva que está alicerçada nesses cinco valores, nos inspira a repensar a relação
escola-comunidade, indivíduo-natureza, corpo-mente, currículo praticado-currículo oficial, tendo em
vista a construção de uma visão mais integrada e sistêmica acerca da vida.

Jodelet (1996) e Moscovici (2015) afirmam, a partir da TRS, que as práticas sociais refletem o
conjunto de crenças, valores, ideias, opiniões e estereótipos que circulam e são compartilhados nos
grupos sociais. Desse modo, na comunidade do Quingoma, essas práticas poéticas e transgressoras
revelam uma visão sistêmica sobre a vida e a sociedade.

Logo, todo este conhecimento ancestral pode ser inserido nos processos formais de ensino por meio
de oficinas práticas ministradas pelos quilombolas, bem como também com a utilização da
cartografia social no qual os professores e estudantes buscarão fazer a ponte entre as práticas e os
saberes locais com os conteúdos disciplinares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi refletir sobre as práticas sociais locais - que foram identificadas na
pesquisa de Mestrado intitulada “Vozes do Quingoma: processos formativos e tecnológicos como
contributos para o diálogo entre currículos praticados e escolares” - e como elas são constituintes de
uma educação quilombola que precisa ser inserida nos processos formais de ensino-aprendizagem.
Entre as práticas locais identificadas, o samba de roda destacou-se como uma forma de saber local de
grade valor histórico, formativo e tecnológico. Logo, apresentamos a importância de levar para
dentro da escola o samba de roda, tendo em vista o fortalecimento do diálogo entre escola e
comunidade.

Sugerimos também a utilização da cartografia social enquanto recurso pedagógico capaz de
promover a interface entre as práticas sociais e os saberes locais que formam a educação quilombola
e os conteúdos disciplinares. Neste prisma, os docentes podem estimular nos educandos a construção
de mapas e outros elementos da linguagem cartográfica que possam representar o samba de roda,
maculelê, a capoeira, danças afro, toré e contação de histórias, além de uma tradicional economia de
subsistência. Estes saberes podem ser articulados com conceitos específicos do campo da geografia,
história, sociologia, filosofia etc, pois acreditamos que é nessa integração entre os saberes
tradicionais e os conteúdos disciplinares que será possível tecer processos de ensino-aprendizagem
mais problematizadores, criativos e contextualizados, ou seja, capazes de estimular nos estudantes a
interpretação do seu cotidiano social. Logo, os estudantes serão estimulados a refletir sobre os seus
modos de pensar, sentir e agir no cotidiano vivido, ou seja, sobre as dores e sabores da vida em um
Quilombo.
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