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RESUMO 

 

 

A constituição do Brasil prevê que comunidades excluídas, como é o caso dos índios, 

camponeses e quilombolas, hoje tenham direitos previstos na lei, como é o caso da 

titulação de terras para seus remanescentes, mas o que ainda não pudemos visualizar é 

até que ponto tais medidas são aplicadas e quais são os resultados reais para as 

comunidades tradicionais. Na ausência de pesquisas que discutam em Sergipe o acesso 

dos quilombos à educação, desenvolvemos esse trabalho com o objetivo de analisar as 

condições materiais e a formação dos docentes das escolas situadas nas comunidades 

quilombolas do campo em Sergipe. Para isso, fiz uso do banco de dados do INEP e 

pesquisa de campo com o fim de verificar se o sistema educacional sergipano e as 

políticas públicas brasileiras voltadas para a educação em comunidades de quilombos 

possuem uma lógica de educação que atenda às necessidades destes grupos no acesso e 

continuidade educacional. A partir da pesquisa e das leituras teóricas realizamos 

análises sobre o papel da educação como mecanismo de inclusão/exclusão e, a partir das 

categorias encontradas alisamos os dados quantitativos e qualitativos da situação das 

escolas e da formação docente nos quilombos. Concluímos que para promover o 

reconhecimento às diferenças combater a exclusão, a desigualdade e a discriminação e 

quem sabe vislumbrar a verdadeira equidade nas relações sociais precisamos investir em 

várias frentes, como a mídia, eventos sócio-educativos, materiais didáticos, dentre 

outras, mas principalmente na educação e no professor, para isso, temos que ouvi-los e 

procurar aperfeiçoar os currículos dos cursos de licenciatura a partir do real, das 

necessidades e potencialidades apontadas pelos educadores sujeitos da pesquisa.  

 

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Comunidades Quilombolas do Campo. 

Educação do Campo; Políticas Afirmativas. Educação Étnicorracial.   
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RESUMEN 

 

 

Constitución de Brasil establece que las comunidades excluidas, como es el caso de los 

indígenas, campesinos y antiguos esclavos, ahora tienen derechos bajo la ley, como es 

el caso de la titulación de tierras a sus restos, pero todavía no podía ver es hasta qué 

punto tales medidas se aplican y cuáles son los resultados reales de las comunidades 

tradicionales. En ausencia de estudios que argumentan en el acceso Sergipe quilombo a 

la educación, hemos desarrollado este trabajo con el objetivo de analizar las condiciones 

materiales y la formación de profesores en las escuelas ubicadas en comunidades de 

cimarrones en el campo de Sergipe. Para ello, hice uso de la base de datos INEP e 

investigación de campo a fin de verificar que el sistema educativo y Sergipe políticas 

públicas de Brasil se centra en la educación en las comunidades quilombos tienen una 

lógica de la educación que responda a las necesidades de estos grupos en el acceso y la 

continuidad de la educación. De la investigación y las lecturas teóricas realizó el análisis 

sobre el papel de la educación como un mecanismo de inclusión-exclusión, y las 

categorías que se encuentran a partir de los datos suavizados por la situación 

cuantitativa y cualitativa de las escuelas y la formación del profesorado en los 

quilombos. Se concluye que para promover el reconocimiento de la lucha contra las 

diferencias de exclusión, la desigualdad y la discriminación, y tal vez vislumbrar la 

verdadera equidad en las relaciones sociales tienen que invertir en varios frentes, como 

los medios de comunicación, eventos sociales y educativos, materiales didácticos, entre 

otros, pero sobre todo enmaestro de educación y para ello tenemos que escucharlos y 

tratar de mejorar los planes de estudio de los cursos de grado de las necesidades reales y 

potenciales educadores nombrados por los sujetos de investigación. 

 

 

Palabras clave: Formación del  Profesorado. Quilombo Comunidades del Campo. 

Educación Rural; Declaraciones de Política. Educación Étnicorracial. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

Cada vez mais é urgente a presença de reflexões, discussões e propostas de 

alternativas frente à temática da formação de professores, principalmente aquelas 

ligadas a grupos com características distintas como as comunidades tradicionais. Pensar 

as alternativas idealizadas, propostas e não concretizadas, os entraves, os avanços, os 

problemas, ausência de idéias, concepções frente a sua realidade ainda distante de 

soluções universais, projetos políticos coerentes com os problemas apresentados pela 

realidade educacional de cada grupo, mas não impossíveis de serem realizados são 

ações urgentes que exigem muito comprometimento daqueles que se propõem a fazer 

uma pesquisa que busque mudanças. 

O interesse pela construção deste projeto nasceu quando, como membro do 

grupo de pesquisa Educação e Movimentos Sociais e, voluntária no grupo de pesquisa 

do Observatório da Educação
1
 (UFS), iniciei a pesquisa “Educação Superior no Brasil 

(2000-2006), uma análise interdisciplinar das políticas da Educação Superior para 

desenvolvimento do Campo brasileiro”. A análise foi fundamentada nos dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP (2000-

2006) e em documentos que me possibilitaram uma visão correlata entre os dados e suas 

causas.  

Meu intuito era compreender as causas que influenciaram na expansão desta 

modalidade de Ensino. Foi possível observar até esse período, que a expansão 

quantitativa ocorreu, mas não poderia ser encarada como sinônimo de avanço 

qualitativo para as Instituições, que por fatores políticos e econômicos, ainda não 

atendem as necessidades e expectativas da população, pois conforme divulgado em 

pesquisa realizado pelo PNAD – IBGE 97% das crianças de sete a quatorze anos 

freqüenta a escola, ou seja, o ensino fundamental, mas o problema é que a inclusão de 

todos na educação só está ocorrendo, ainda que com fragilidades, nas séries iniciais, nos 

outros níveis de ensino essa população não tem o mesmo atendimento, as matriculas 

vão afunilando seu quantitativo e apenas a minoria consegue chegar ao ensino superior. 

                                                           
1
 O observatório da educação (UFS) realiza estudos e pesquisas sobre os programas de formação em 

Educação Superior desenvolvidos pelas universidades públicas direcionadas aos grupos sociais-rurais, na 

perspectiva de consolidar a pesquisa em educação do campo, a partir da base de dados do INEP e dos 

programas de pós-graduação proponentes, contribuindo para formulação de políticas voltadas para a 

promoção do desenvolvimento sustentável do campo.  
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A dificuldade de acesso se complica ainda mais quando se depende da escola pública, 

reside ou trabalha no campo e é negro. 

No estudo desenvolvido por Marcelo Paixão “Desenvolvimento Humano e as 

Desigualdades Étnicas no Brasil: um retrato de final de século” (2000); encontramos um 

cruzamento entre os dados da PNAD (1997) e do IBGE (1998). Paixão analisou o 

impacto das questões étnicorraciais nesses estudos, inicialmente destaca os Indicadores 

de Desenvolvimento Humano (IDH)2 e dentre os dados ele aponta que os 

afrodescendentes representam no mínimo 45% da população brasileira.  

O autor afirma que “deixar em um plano secundário o estudo das desigualdades 

étnicas no Brasil acaba servindo como um elemento que esconde a efetiva dinâmica 

social dos olhos dos próprios estudiosos e formuladores de políticas públicas”. 

(PAIXÃO, 2000, p. 34). Ele também faz uma análise comparativa entre a posição do 

Brasil na tabela do PNUD e a posição que ocuparia se fosse levado em consideração 

apenas o IDH da população negra. Ele constata que o desnivelamento, entre brancos e 

negros no que tange a renda per capita, educação e longevidade, é imenso. Esse fato 

serve para evidenciar a falsa igualdade entre os grupos étnicorraciais pregada na nação.  

 

De acordo com o trabalho de Sant‟Anna e Paixão (1997), o IDH da 

população afrodescendente no Brasil variava entre 0,575 e 0,609. [...] 

No primeiro resultado a população de origem africana no Brasil ficaria 

na 116a posição, ao passo que, no segundo, sua posição subiria para 

112a. Em ambos os casos, considerando-se que a posição brasileira na 

tabela do PNUD naquele momento era a 68ª posição e que logo em 

1998, com a antiga forma de cálculo do IDH, o Brasil subiria para a 

condição de país de elevado desenvolvimento humano, verificava-se 

que havia um gritante desnível entre as condições de vida da 

população afrodescendente brasileira em relação aos outros 

grupos étnicorraciais, especialmente os brancos. (PAIXÃO, 

2000, p. 35, 36) 

 
 

Paixão também retrata a disparidades entre as etnias no Brasil no tocante a 

questão da longevidade ao longo do século XX e observa que mesmo quando ocorreu 

um avanço a diferença entre os grupos étnicorraciais continuou a existir. 

                                                           
2
 O Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD), desde 1990, vem editando 

anualmente os Relatórios Sobre o Desenvolvimento Humano. Nestes, são apresentadas visões gerais sobre 

o processo de desenvolvimento econômico e social de (hoje) 174 nações do mundo, bem como um 

indicador sintético, que agrega três variáveis: rendimento per capita, educacional e de longevidade. Essas 

variáveis mensuram os Indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH). As nações que somam um IDH 

maior que 0,800 são classificadas como países de alto estágio de desenvolvimento humano, as que ficam 

entre 0,500 e 0,799 como de médio estágio de desenvolvimento humano e as que ficam abaixo de 0,500 

como de baixo estágio de desenvolvimento humano. (PAIXÃO, 2000, p. 31) 
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Segundo os cálculos de Wood e Carvalho (1994) a esperança de vida 

dos brancos no Brasil no período compreendido entre 1940 e 1950 era 

de 47,5 anos ao passo que a esperança de vida da população chamada 

de “não branca” era de apenas 40 anos, ou seja, havia uma diferença 

de 7,5 anos. No período compreendido entre 1970 e 1980 a esperança 

de vida de ambos os grupos subiu significativamente, mas as 

diferenças continuaram gritantes. Neste período a população branca 

tinha uma esperança de vida de 66,1 anos ao passo que a “não branca” 

tinha uma média de 59,4, ou seja, 6,7 anos. Isto é, durante o espaço de 

30 anos houve uma redução de apenas 8 meses nesta disparidade. [...] 

Poderíamos especular que dado que em 40 anos estas diferenças nas 

esperanças de vida diminuíram somente 1,5 anos, em continuando esta 

média, deveríamos esperar mais 160 anos para que tais disparidades 

sejam dissipadas. (PAIXÃO, 2000, p. 42) 

 

 

Paixão (idem) também ressalta que da população entre 60 a 64 anos no Brasil, 

somente 38,7% são afrodescendentes; entre a população de 65 a 69 anos, os 

afrodescendentes totalizam 38,2%; entre 70 e 74 anos 37%; entre 75 e 79 anos 38,5% e 

com mais de 80 anos 39%. Diante dos fatos não se pode negar que, no caso do Brasil, o 

fator étnicorracial acaba sendo um determinante do tempo médio de vida de seus 

cidadãos, pois não se proporciona as mesmas condições de vida para todos os 

indivíduos, independente de sua cor e origem, conforme observamos nos dados 

apresentados pelo PNUD e IBGE.   

No tocante ao Indicador Educacional são levados em consideração o Índice de 

Alfabetização (IA)3 e o Índice de Escolaridade (IE)4. No Brasil no que tange a 

alfabetização a mesma pesquisa constatou que a população branca ficou 12,4% à frente 

da negra, sendo a taxa de analfabetismo entre os brancos de 8,4% contra 20,8% dos 

afrodescendentes. Com o Índice de Escolaridade não houve mudança, a média de 

escolarização da população branca foi de 84,7% e a da população negra 77,7%, sendo 

os Indicadores Educacionais da população brasileira afrodescendente e branca iguais a, 

respectivamente, 0,787 e 0,893. Conforme Paixão (2000) “os dados apresentados neste 

estudo apenas comprovam a hipótese de que o problema do racismo e do preconceito 

racial, ao contrário do que diz o discurso oficial, existe em nosso país e vêm produzindo 

um perverso processo de desigualdade social.” (p.51) 

                                                           
3
 Índice Alfabetização (IA), referente à taxa de analfabetismo da população acima de 15 anos. 

4
 Índice de Escolaridade é formado pela razão entre a população que está freqüentando o primeiro, 

segundo e terceiro graus e a população total de um país na faixa etária entre 7 e 22 anos. 
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Marcelo Paixão (2004) volta a falar sobre a alfabetização em “O ABC das 

Desigualdades Étnicorraciais: um panorama do analfabetismo da população negra 

através de uma leitura dos indicadores do Censo 2000” 5, quando afirma que o Brasil 

passou o século XX tentando erradicar o analfabetismo, mas não conseguiu, do mesmo 

modo, fez varias tentativas de aumentar o acesso à educação básica, mas a escolaridade 

da população apresenta profundas disparidades em relação aos indicadores de outros 

lugares do mundo. “Em 2001, a média de anos de estudos entre os homens era de 4,8 

anos e o das mulheres era de 5,1 anos, o que significa que nossa população, em sua 

maioria, simplesmente mal conseguia concluir o primeiro ciclo do primeiro grau”. 

(PAIXÃO, 2004, p.2)  

Paixão relata que os dados do Censo Demográfico de 2000, apontam que entre a 

população brasileira maior de 15 anos havia 15,3 milhões de analfabetos e 32,8 milhões 

de analfabetos funcionais6. Destes 15,3 milhões de analfabetos 9,7 milhões eram 

formados por negros e negras, sendo que, dos 32,8 milhões de analfabetos funcionais 

18,8 milhões são de negros, ficando assim, a taxa de analfabetismos da população negra 

maior de 15 anos de 18,7% e de analfabetismo funcional do mesmo grupo étnicorraciais 

de 36,1%. Quando os mesmos índices foram observados na população branca o 

percentual de analfabetismo foi de 8,3% e de analfabetismo funcional foi de 20,8%. O 

Autor também destaca que a questão regional também é relevante, pois: 

 

 

Como seria de se esperar, o problema do analfabetismo no Brasil 

também se relaciona com as desigualdades regionais. Assim, da 

população brasileira que era analfabeta, cerca de 51% ficavam na 

região Nordeste e 29,4% na região Sudeste. Entre os analfabetos 

funcionais, o peso do Nordeste caia para cerca de 40,8% e do Sudeste 

crescia para 32,9%. [...] também é possível ser observado que os 

maiores índices de analfabetismo, de negros/as e brancos/as, eram 

encontrados, não surpreendentemente no Nordeste. Destarte entre os 

negros maiores de 15 anos desta região a taxa de analfabetismo e a 

                                                           
5
 Texto publicado na revista Teoria e Pesquisa n

o
 42/43, jan/jul 2004, p. 245-264  

6
 Nesse estudo são pessoas com menos de quatro anos de escolarização; mas “pode-se encontrar, 

também, pessoas com formação universitária e exercendo funções-chave em empresas e 

instituições, tanto privadas quanto públicas! O analfabetismo funcional está relacionado com pessoas 

que foram à escola, sabem ler, escrever e contar; chegam a ocupar cargos administrativos, mas 

não conseguem compreender a palavra escrita. Bons livros, artigos e crônicas, nem pensar! 

Computadores provocam calafrios e manuais de procedimentos são ignorados; mesmo aqueles 

que ensinam uma nova tarefa ou a operar uma máquina. No mundo todo há entre 800 e 900 

milhões deles”. http://www.guiarh.com.br/z3.htm  
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taxa de analfabetismo funcional eram, respectivamente, de 27,6% e 

45,9%. Entre a população branca maior que 15 anos, estes índices 

eram de 19,5% e de 35%.  (PAIXÃO, 2004, p.6)    

 

 

Parece ironia, mas não é; de fato, quando observamos os dados apresentados na 

pesquisa de Paixão identificamos que as maiores desigualdades, quando relacionadas às 

questões cor e educação, foram encontradas nas regiões mais desenvolvidas do Brasil. 

Os percentuais de analfabetismo e analfabetismo funcional entre os negros no Centro-

Oeste (respectivamente 12% e 8,6%); no Sul (respectivamente, 14,3% e 8,3%) e, no 

Sudeste (respectivamente, 16,2% e 10,9%), nestas regiões os percentuais foram mais 

expressivos do que no Norte (respectivamente, 5,9% e 5,2%) e no Nordeste 

(respectivamente, 7,2% e 5,8%). “Isto implica que as desigualdades étnicorraciais nos 

indicadores educacionais brasileiros, paradoxalmente, apresentam-se maiores 

justamente nas regiões onde os serviços educacionais existem de forma mais 

abundante.” (PAIXÃO, 2004, p.11)  

Pode-se inferir que, embora o índice de analfabetismo e analfabetismo funcional, 

trabalhado por Paixão, seja maior nas regiões norte e nordeste, quando relacionado à 

questão racial os índices apresentam o nivelamento maior entre os grupos étnicorraciais 

que nas outras regiões, o que nos permite observar que o preconceito e discriminação 

racial, se partirmos dos dados apresentados, acentua-se justamente nas regiões com mais 

recursos o que pode indicar também um maior índice de discriminação racial por região 

a ser observado em outras pesquisas.  

Tais fatos demonstram a necessidade de ações coordenadas para obter mudanças 

nos índices de alfabetização e educacionais em todo território nacional, mas precisam de 

medidas que levem em consideração os grupos que compõem a população e não têm 

sido alcançados com igualdade, por isso, é preciso desenvolver mecanismos que 

contemplem a todos. Hoje temos algumas políticas de combate à desigualdade racial, 

entre elas, as cotas para negros no ensino superior, com o fim de possibilitar o acesso 

para quem não teve as mesmas condições de ensino/aprendizagem, mas não é suficiente, 

pois ainda não resolvemos o problema da educação básica e continuamos excluindo 

milhões de brasileiros dos bancos escolares, e destes, o percentual maior continua sendo 

de negros e negras.            

O Observatório da Equidade do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social lançou em 2009 o relatório “Retrato das Desigualdades na Escolarização e no 
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Sistema Tributário Nacional” do qual faremos uso das informações sobre a 

escolarização para demonstrar as diferenças de acesso para algumas minorias como os 

negros e camponeses. Os relatores, assim como Marcelo Paixão (2000/2004), apontam 

que “o nível de escolaridade da população brasileira é baixo e desigual” e destacam que 

há problemas inter-relacionados como causadores dessa situação, entre eles a 

persistência do analfabetismo, o Brasil ainda tem 14,1 milhões de pessoas analfabetas, 

insuficiência e desigualdades nas etapas da educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 

é de 3,8 no ensino fundamental e de 3,5 no médio, na educação profissional e no ensino 

superior.    

A pesquisa do observatório revela que se não houver intervenção de políticas 

públicas integradas, a população rural levará mais de 30 anos para atingir o nível de 

escolarização atual da população urbana, pois em 2004 o número de anos de estudo da 

população urbana era de 7,3 anos, enquanto no campo apenas 4,0 anos. O comparativo 

de 2008 revela que houve um leve aumento em ambos, pois agora são 7,9 anos de 

estudo para população urbana e 4,6 anos para a rural, mas a diferença continua a 

mesma, 3,3 anos. Há menos estudo para as pessoas do campo e essa situação se agrava 

ainda mais no nordeste que apresenta 7,1 anos de estudo para população urbana e 3,8 

anos para população do campo. Quando observado o quesito cor da pele, os brancos 

chegam a cursar 8,3 anos de estudo, enquanto os de cor preta ou parda alcançam a 

média de 6,6 anos e, quando o critério de análise foi os 20% mais pobres, o percentual 

foi de 5,1 anos de estudo para 10,4 anos dos 20% mais ricos.  

O analfabetismo na pesquisa do Observatório da Equidade (2009) também se 

agrava muito no campo, a média no Brasil foi 14,1% no geral, sendo que destes, 7,5% é 

urbana e 23,5% é rural. No nordeste brasileiro o campo atinge o maior índice de 

analfabetismo do país, 34,3%. Quando a análise focou a cor, o percentual de analfabetos 

da população preta/parda foi de 13,6% e de brancos foi 6,2% uma diferença de 7,4%. O 

relatório também contempla o ensino fundamental e denuncia a situação das escolas 

rurais, pois 23% delas não têm energia elétrica, 75% não têm biblioteca, 98% não têm 

laboratório de ciências e 90% dos alunos das escolas do campo não têm acesso à 

internet.  

O relatório também aponta que o ensino médio revela as maiores desigualdades 

na cobertura dos grupos sociais e territórios, o percentual de pessoas brancas no ensino 

médio é de 61% enquanto a de pretas/pardas é de 42,2%. No quesito localização na 



19 
 

zona rural o acesso é de 33,3%, enquanto na zona urbana é de 54,3%. Também 

observaram que a diferença entre o nordeste com 36,4% é bem grande em relação ao 

sudeste que apresenta 61,9% da sua população cursando o ensino médio e no que tange 

às questões econômicas a discrepância é muito grande, pois dos 20% mais pobres 

apenas 30,5% têm acesso ao ensino médio, enquanto os 20% mais ricos são 78,3%.  

É evidente que as oportunidades de cursar o ensino médio para quem, mora no 

campo, está no nordeste, é negro, e faz parte dos 20% mais pobres da população são 

muito menores e essa é a condição em que se encontra a maioria dos quilombos rurais 

de Sergipe percorridos durante esta pesquisa. Em relação ao ensino superior o acesso 

ainda é restrito e desigual, conforme Antonio Sérgio A. Guimarães: 

   

 

Parecem ser múltiplas as causas da pequena absorção dos negros (no 

ensino superior): elas têm a ver com pobreza, qualidade inferior da 

escola pública, preparação insuficiente, pouca persistência, que 

reflete falta de apoio ou de recursos familiares e comunitários, e com 

a forma de seleção.  (GUIMARÃES, 2008, p.120, 121) 

     

 

Não há como negar as desigualdades de acesso e permanência desses grupos e 

a necessidade de políticas que combatam essa situação, há uma igualdade formal no que 

tange a educação no Brasil estabelecida pela Constituição Federal de 1988(CF/88) no 

art. 6
o
, mas que de forma material ainda não se consolidou, de acordo com Clarice 

Seixas Duarte (2008), a igualdade subdivide-se em igualdade formal e igualdade 

material, sendo que a igualdade formal, quando se trata da Educação no Brasil, existe e 

foi estabelecida pela lei na CF/88, onde fica estabelecido que todos os seres humanos 

são sujeitos de direitos, independente de quaisquer características que os especifique ou 

diferencie, mas “nem sempre a lei é feita para atingir a todos indistintamente, de forma 

genérica, independentemente de sua origem, gênero, raça, condição social, etc. Daí a 

importância do princípio da igualdade material”. (idem, p. 35). Luiza Frischeisen diz 

que: 

 

[...] a igualdade material consiste no acesso real aos bens e serviços 

para uma vida digna, e leva, por seu turno, à idéia de redistribuição. O 

acesso aos bens e serviços em patamares mínimos por todos importa 

no reconhecimento de direitos sociais, como a saúde, a educação, o 

acesso à justiça, pois esses devem ser direitos de todos, independente 

de poder econômico. Os direitos sociais estão, portanto, na esfera da 
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cidadania, e não do mercado. (DUARTE 2008, p. 35 apud 

FRISCHEISEN, 2007, p. 41)                 

 

 

Duarte destaca que para o reconhecimento do principio de igualdade material, 

o administrador da República Federativa do Brasil é obrigado a elaborar programas de 

ação concretos para reduzir as desigualdades existentes na sociedade, ou seja, a 

elaboração de políticas públicas/afirmativas é uma necessidade, pois elas terão como 

objetivo tornar real o acesso de todos aos direitos.  

Há estudos e pesquisas que tratam da problemática do acesso à educação, mas 

no estado de Sergipe, não há estudos direcionados à investigação da educação e ou a 

formação dos professores de grupos que vivem nas aldeias e em quilombos. Entre as 

dissertações defendidas na UFS identificamos apenas duas que tratam sobre o tema da 

formação de professores do campo, ambas de 2009. 

 O trabalho de Lívia de Rezende Cardoso (2009), intitulado “Processos de 

recontextualização no ensino de Ciências da escola do campo: a visão de professores do 

sertão sergipano”, ela buscou investigar em que medida as dimensões 

recontextualizadoras são desenvolvidas nas aulas de Ciências em escolas do campo do 

sertão sergipano. Ela constatou que os professores pesquisados conhecem os principais 

problemas enfrentados pelos alunos – miséria, condições precárias de vida, tipo e 

condições de trabalho. No entanto, também constatou que a maioria dos professores tem 

uma visão que não supera a do senso comum em torno dessa realidade, pois não 

refletem sobre aquilo que vêem e precisam lidar no cotidiano escolar.  

Maria Adeilma Meneses (2009) em seu trabalho intitulando “Pedagogia da 

terra e a formação de professores para a educação do campo na UFS e UFRN” analisou 

a organização curricular dos cursos de nível superior para Formação de Professores do 

Campo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Universidade Federal de 

Sergipe. Seu trabalho traça a caminhada histórica da formação de professores no Brasil 

e, posterior, formação de professores para a educação do campo. O estudo procura 

identificar, nos projetos dos cursos, os fundamentos teóricos que lhes dão sustentação 

para a formação desses professores, a partir dos princípios da proposta curricular e nas 

categorias centrais de análise, a saber: emancipação e práxis. Ela concluiu que as 

propostas apresentam uma concepção bastante avançada de educação, porém são 
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observados limites da mesma em sua institucionalização, pois tais propostas necessitam 

de uma abertura institucional ainda não concretizada. 

Fizemos um levantamento no banco de teses e dissertações da UFS na tentativa 

de identificar pesquisas que tivessem alguma relação com o objeto deste, mas em 

Sergipe ainda não há nenhum estudo que analise a experiência de formação de 

professores em quilombo.  

Pensar a formação dos professores que atuam em comunidades tradicionais é 

importante não apenas para melhorar a ação desse profissional, mas a formação do 

professor como um todo. Justificar a pertinência do tema não é difícil quando olhamos 

para os dados já apresentados, mas também podemos citar a obrigatoriedade atual do 

professor estar preparado para trabalhar os conteúdos inerentes à diversidade étnica e 

cultural brasileira conforme determina a lei que, inclusive, vem sendo ampliada para 

melhor atender as necessidades da população brasileira conforme podemos observar. 

Em 20 de dezembro de 1996 o Brasil ganhou a lei n
o
 9.394/96 que estabeleceu 

o ensino da história e cultura afro-brasileira e Africana em todas as escolas de ensino 

fundamental e médio do país e foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) como art. 26A, posteriormente foi ampliada pela lei n
o
 10.639/03 

que incluiu no calendário escolar o dia 20 de novembro como dia nacional da 

consciência negra, tempos depois ocorre mais uma alteração com o fim de contemplar 

mais um grupo da sociedade e em 10/03/2008 passa a vigorar a lei n
o
 11.645/08 que 

estabelece como obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

para incluir a história e cultura das comunidades indígenas que não haviam sido 

contempladas. 

O professor mediante a lei deverá ensinar uma história e cultura que não 

conhece, pois lhe foi negada enquanto era aluno, e por isso, antes de tudo precisa ser 

resgatada e valorizada. Onde podemos fazer esse resgate se não nos quilombos e aldeias 

onde a história e cultura embora em constante mudança, pois a vida impõe sua 

dinâmica, continuam presentes, seja nas memórias, nas artes ou nos costumes que 

atravessaram gerações.  

A determinação legal de ensinar histórias e culturas, que embora da nação, 

foram perdidas ou distorcidas pode até ser o motivo inicial para pensar a necessidade 

atual de rever o currículo de formação de professor, com o fim contemplar conteúdos 

sobre a história e cultura Afro-brasileira e Indígena, mas não é o único motivo, pois 

estudar a formação dos professores das comunidades tradicionais nos faz pensar em 
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quem está no campo, e como está atuando. Pensar o próprio campo de trabalho e rever o 

que temos priorizado e porque elegemos um currículo, e não outro. Ouvir quem faz 

parte da comunidade local e escolar e os professores que estão na sala de aula, nas mais 

diversas condições, pode possibilitar mudanças no currículo que realmente melhorem a 

ação do profissional docente (professores e professoras), pois o grande desafio que o 

professor hoje encontra não se limita a conteúdos a serem ministrados, pois ele precisa 

antes de tudo reaprender novos conceitos sociais e encontrar estratégias para promover 

igualdade levando em conta as diferenças. Nilma L. Gomes e Petronilha B. G. e Silva 

ao discorrerem sobre o desafio da diversidade para o professor observaram que: 

  

 

O desafio para o campo da didática e da formação dos professores no 

que se refere à diversidade é pensá-la na sua dinâmica e articulação 

com os processos educativos escolares e não-escolares e não 

transformá-la em metodologias e técnicas de ensino para os ditos 

“diferentes”. Isso significa tomar a diferença como um constituinte 

dos processos educativos, uma vez que tais processos são construídos 

por meio de relações socioculturais entre seres humanos e sujeitos 

sociais. [...] Por isso, mais do que criar novos métodos e técnicas para 

se trabalhar com as diferenças é preciso, antes, que os educadores e as 

educadoras reconheçam a diferença enquanto tal, compreendam-na à 

luz da história e das relações sociais, culturais e políticas da sociedade 

brasileira, respeitem-na e proponham estratégias e políticas de ações 

afirmativas que se coloquem radicalmente contra toda e qualquer 

forma de discriminação. (GOMES e SILVA 2002, p. 19,20) 

 

 

Professores/as que não consideram os aspectos subjetivos dos sujeitos estão 

sendo “formandos” ou “deformados”? Quando se impõe ao professor/a uma carga 

conteudista que o leva a uma prática metódica, desvinculada da realidade, pode-se afetar 

prejudicialmente a formação da identidade e manutenção cultural de grupos 

tradicionais. É urgente analisar os processos de formação docente e a relação entre as 

dimensões subjetivas pessoais/profissionais e a questão étnicorracial para, dessa forma, 

buscar um melhor projeto educativo, que pense as diferenças e trate-as com o respeito 

devido.  

Ainda na busca de constatar a relevância de uma pesquisa voltada para a 

formação de professores/as com uma perspectiva que pense a diversidade do povo 

brasileiro, observamos que os currículos de muitas universidades não apresentam 
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nenhum tipo de consideração às necessidades de comunidades quilombola e indígena, 

que por sua vez, devem se adaptar ao que é proposto pelas instituições.  

Observamos a última reformulação do curso de pedagogia/UFS 2007/2008, 

onde consta no guia acadêmico que a instituição oferta como “Currículo Padrão7” as 

disciplinas Educação do Campo, Educação Especial, Educação de Adultos, Educação 

Popular, Fundamentos da Educação Inclusiva, Língua Brasileira de Sinais e 

Antropologia da educação, no “Currículo Complementar8”. Constam ainda, Educação e 

Movimentos Sociais e História da Educação de Sergipe algumas dessas disciplinas, a 

depender de como forem ministradas, podem trazer elementos que favoreçam a 

educação dos povos do campo, envolvendo grupos específicos como os já citados, mas 

o problema é que nem sempre isso ocorre, pois na pesquisa que realizamos nas escolas 

dos quilombos não encontramos profissionais que creditassem à sua formação tais 

conhecimentos, como se poderá observar adiante.  

Salientamos ainda que embora tenha sido determinado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicorraciais CNE/CP 3/2004, 

que as Instituições de Ensino Superior incluirão conteúdos nos cursos que ministram 

sobre a Educação das Relações Étnicorraciais, se isto está ocorrendo não se sabe ao 

certo como, pois o fato é que, as escolas ainda não dispõem de profissionais 

devidamente qualificados para ministrarem tais aulas.  

 

 

Art. 1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnicorraciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem 

observadas pelas Instituições de ensino, que atuam nos níveis e 

modalidades da Educação Brasileira e, Texto publicado no D.O.U. de 

22/06/2004, Seção 1, p. 11. Em especial, por Instituições que 

desenvolvem programas de formação inicial e continuada de 

professores.§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos 

conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que 

ministram a Educação das Relações Étnicorraciais, bem como o 

tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afro-

descendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. 

                                                           
7 Currículo Padrão - correspondente ao conjunto de disciplinas obrigatórias do curso, 

distribuídas por períodos letivos, obedecendo a uma sequência lógica de conteúdos; 
 

8 Currículo Complementar - composto por disciplinas optativas necessárias à integralização dos 

créditos do curso. Os créditos optativos do curso poderão ser integralizados também com 

créditos de disciplinas eletivas, Atividades Complementares e/ou Monitoria. 
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Os dados educacionais aliados à necessidade de formação de professores, em 

especial para as comunidades quilombolas, ainda são pouco explorados nos planos 

nacionais e estaduais, quase não se tem referência sobre o acesso à escolarização da 

população negra, muito menos sobre as escolas e a necessidade de uma formação 

específica. O máximo que se alcançou nos últimos anos, foi a aprovação da Lei 

referenciada acima. 

Em Sergipe, como observamos não há nenhum trabalho acadêmico que trate 

das escolas dos quilombos e da formação de professores. Empiricamente é possível 

identificar que existem quilombos e professores atuando nas escolas, mas não sabemos 

dizer qual a formação destas professoras, quais as referências que as mesmas possuem 

para trabalhar com a escolarização de crianças e jovens. Sabemos que a formação para 

trabalhar com grupos que se constituem por culturas étnicorraciais é uma necessidade e, 

para se propor políticas justas, é necessário conhecer tal realidade e as suas 

necessidades. 

Por isso, partimos do seguinte questionamento: que tipo de formação e 

concepções de educação os professores tem recebido para sustentar sua prática 

docente nas áreas de quilombos do campo em Sergipe?  Esta pergunta nos conduziu à 

delimitação da temática: A Formação dos Professores de Comunidades Quilombolas no 

Campo em Sergipe. No tocante as categorias, foram emergindo em meio ao 

desenvolvimento da pesquisa, quando buscamos aprofundar a compreensão sobre a 

formação de professores, e observar os elementos que caracterizam a formação de 

professores do campo, pois as comunidades selecionadas para a pesquisa são da zona 

rural. A etnicidade, identidade e cultura aparecem com muita força por tratar-se de 

remanescentes de quilombo, mas possivelmente, apenas uma ou duas categorias destas 

terá maior destaque.  

Por fim, como partimos do pressuposto que trabalharemos com muitas 

contradições entre o que está previsto nas políticas públicas e o que ocorre nas escolas, 

acreditamos ser essa uma das categorias metodológicas importantes para avançar na 

análise da pesquisa. A outra categoria é a de totalidade, pois é fundamental uma visão 

geral do real para compreender as especificidades que constituem a formação de 

professoras/es de quilombo.   

Por ter consciência de que nenhuma pesquisa dá conta da realidade, é preciso 

reconhecer seus limites, estabelecer a relação entre a teoria e a prática, para assim, 

reelaborar a práxis. Como afirmou Frigotto (1995) o conhecimento humano, “sempre 
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será relativo, parcial, incompleto. Daí a relevância de se buscar esclarecer, revelar, 

expor não toda a realidade de um fato, mas sim as suas determinações e mediações 

fundamentais”. (p32)   

A teoria que objetivamos desenvolver só é válida se contribuir para transformar 

a prática e recomeçar o ciclo permitindo sua reformulação novamente pela prática. A 

atuação profissional na educação coloca a necessidade de conhecer os mais variados 

elementos que envolvem a prática educativa, a necessidade de compreendê-la da forma 

mais completa possível (totalidade). No entanto, não se pode fazer isto sem um método, 

um caminho que permita, filosófica e cientificamente, compreender a educação.  

José Paulo Netto ao analisar a relação que Marx faz do método histórico 

dialético com o de Hegel, concluiu que segundo Marx “A teoria é o movimento real do 

objeto transposto para o cérebro do pesquisador”. (2009, p. 674). Partindo deste 

pressuposto entendemos que a mente, enquanto teorizadora, serve como um projetor da 

realidade, sendo assim, o papel do sujeito (pesquisador) é ativo nessa relação. Essa ação 

do pesquisador que está implicado no seu objeto torna o método positivista inviável, 

pois o mesmo isola a pesquisa do pesquisador determinando uma neutralidade que se 

faz nula quando o pesquisador esta inserido no objeto, já que o pesquisador também se 

constitui parte da sociedade que analisa.    

Ainda em seus estudos sobre o Materialista Histórico Dialético, Netto observou 

que para Marx o Método será como um auxílio na tarefa de compreender o fenômeno 

educativo, pois diz respeito à necessidade lógica de descobrir nos fenômenos, a 

categoria mais simples (o empírico) para chegar à categoria síntese de múltiplas 

determinações (concreto pensado). Isto significa dizer que a análise do fenômeno 

educacional em estudo pode ser empreendida quando conseguimos descobrir suas mais 

simples manifestações, para que, ao nos debruçarmos sobre elas, elaborando abstrações, 

possamos compreender o fenômeno observado.  

Mediante essa visão, trabalhamos com a compreensão das mudanças no 

contexto histórico, das comunidades quilombolas selecionadas, verificamos como as 

políticas públicas podem beneficiar grupos residentes em quilombos e como afetam sua 

dinâmica social, principalmente no tocante a educação. Pois, o método que utilizamos 

está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida no seu conjunto e 

caracteriza-se pelo movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida 

dos indivíduos em sociedade, isto é, trata-se de descobrir (pelo movimento do 

pensamento) as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos seres humanos 
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durante sua história. O princípio da contradição, presente nesta lógica, indica que para 

pensar a realidade é possível aceitar a contradição, caminhar por ela e apreender o que 

dela é essencial.  

Diante do exposto, a hipótese mais coerente é que não há formação que prepare 

o professor para trabalhar em uma realidade que requer, respeito à diversidade e 

diferenças, aplicação de um currículo transversal, espaços e tempos de formação 

diferenciados e o vinculo com a realidade social e cultural das comunidades 

tradicionais. 

Por acreditarmos que não se pode mais seguir a antiga lógica de que, o que é 

pensado para um grupo serve para qualquer um. E entender que cada comunidade tem 

sua história, seus costumes, sua cultura e o que serve para uma comunidade no norte, 

pode não fazer sentido algum no nordeste brasileiro é que acreditamos ser 

imprescindível resgatar as histórias e culturas locais na escola, pois, conforme Glória 

Moura:  

 

  

A experiência das comunidades leva em conta os valores de sua 

própria história, enquanto na escola os valores da sociedade nacional 

são impostos com pouca referência a outras historicidades vividas e 

aprendidas pelos alunos em seu contexto de origem. Assim, a 

educação formal desagrega e dificulta a construção de um sentimento 

de identificação, ao criar um sentido de exclusão para o aluno que 

não consegue ver qualquer relação entre os conteúdos ensinados e seu 

próprio universo de experiência durante o desenvolvimento do 

currículo. (MOURA, 2005, 267) 

  

 

Em Sergipe encontramos condições de extrema diferença no que tange às 

condições de infra-estrutura e no trato pedagógico das escolas em relação aos costumes 

das comunidades. Cada comunidade precisa e merece ter sua história, costumes e 

cultura resgatada, claro que se deve conhecer outras histórias e práticas, mas isso não 

deve ocorrer em detrimento da própria, como se fez durante tanto tempo no país.  

Em várias partes do Brasil ocorreram adoções de pacotes pedagógicos que 

eram desenvolvidos e aplicados no sul e sudeste e incorporados nas mais diversas 

regiões da nação sem as devidas adequações, sem respeito à cultura e história local, o 

que ocasionava a incompatibilidade das metodologias empregadas com o público alvo. 
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Podemos citar exemplos como o “Se liga” e “Acelera”, “Alfa e Beto” e tantos outros 

registrados ao longo da história como também se observa, no caso das Escolas Normais 

de São Paulo e do Rio de Janeiro que serviram durante décadas como referências de 

educação para o resto do Brasil. Os demais estados enviavam profissionais a estas 

capitais para aprender e reproduzir suas práticas ou importavam professores para o 

mesmo fim.  

Para verificar a validade destas idéias, tive como principal objetivo analisar 

que tipo de formação os professores tem recebido e observar que concepções de 

Educação lhes têm sido proporcionada para fundamentar a prática docente destes que 

atuam em comunidades quilombola do campo no estado de Sergipe. Para tanto busquei:  

1) Identificar as escolas dos quilombos rurais e as condições de trabalho dos 

professores (estrutura física, quadro de professores e matrícula). 

2) Explicitar o perfil do professor das comunidades tradicionais de 

quilombo em Sergipe.  

3) Discutir algumas concepções de Educação presentes nas falas dos 

professores entrevistados.  

Para o desenvolvimento do estudo, fizemos uso da pesquisa exploratória, ou 

seja, qualitativa e também apresentamos dados quantitativos, uma vez que, segundo Gil 

(1991), “na maioria dos casos essas pesquisas envolvem: a) levantamento bibliográfico; 

b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema e c) 

analise de exemplos que estimulem a compreensão predominantemente qualitativa com 

contribuições quantitativas. Os instrumentos utilizados foram. 

a) Pesquisa em fontes primárias (fotografias e documentos oficiais, 

dissertações e teses); 

b) Pesquisa de campo (quantitativa e qualitativa): levantamento das escolas 

(mapeamento), realizado em 18 comunidades de 14 municípios sergipanos para 

identificar os professores, entrevistas com os mesmos (para traçar o perfil e 

identificação da sua formação) e dois grupos focais.  

O campo da pesquisa onde foram realizadas as entrevistas são 23 comunidades 

Quilombolas. Os critérios de escolha das comunidades foram:  

1. Serem comunidades mais antigas (reconhecidas como tal pela Fundação 

Cultural Palmares) – pois, são tradicionais; 

2. Serem comunidades que tenham informações disponíveis no MEC; 
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3. Possuir pelo menos uma escola de nível fundamental – lócus principal da 

observação para identificar currículo, perfil de professor, dentre outros.  

A partir da pesquisa e das leituras teóricas realizamos análises que estão 

estruturadas em três capítulos. No primeiro fizemos uma breve abordagem do processo 

de formação de professores no Brasil, como também as alterações da Lei para 

compreender o movimento do processo de formação de professores no contexto 

nacional. No segundo momento, buscamos identificar quais mudanças ocorreram, 

mediante a implementação de políticas públicas, no cenário educacional em relação às 

questões étnicorraciais.  

No capitulo dois traçamos uma abordagem histórica das lutas por liberdade, 

reconhecimento e inserção sócio-econômica da população negra. Também descrevemos 

a formação do quilombo no Brasil e a mudança conceitual para o reconhecimento e 

valorização das comunidades remanescentes. No segundo momento, descrevemos as 

condições de vida dos sujeitos residentes nos quilombos em Sergipe, e apresentamos 

uma primeira amostragem das escolas e matriculas nas comunidades. Esta descrição nos 

remete a uma breve reflexão sobre a educação como mecanismo de inclusão/exclusão.  

O terceiro capítulo foi construído a partir dos dados e das categorias emanadas 

da pesquisa. Discutimos a Educação étnicorraciais no Brasil, também fizemos a análise 

dos dados coletados mediante categorias elencadas e, por fim, as considerações finais. 

A pesquisa intitulada, “A Formação dos Professores de Comunidades 

Quilombola no Campo em Sergipe: desafio para universidade” é apenas o primeiro 

passo nesse universo vasto que são as questões de formação de professores dentro da 

perspectiva étnicorracial em Sergipe. Temos a pretensão de instigar o desenvolvimento 

de outras pesquisas, estudos e ações que possibilitem a inclusão social e étnicorracial, 

tendo em vista que, o trabalho desenvolve um panorama das escolas de quilombo em 

Sergipe e aborda o perfil do professor que está nas comunidades, mas também propõe 

uma necessária reflexão sobre a qualidade e prioridades curriculares na formação dos 

educadores, acreditamos que outros pesquisadores perceberão as lacunas que não fomos 

capazes de preencher em uma dissertação de mestrado e esperamos que decidam seguir 

nessa caminhada para proporcionar mais informações sobre esses grupos.  
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A Consciência é da Humanidade 

 

De que vale a “consciência negra” quando é  

oculta a consciência de uma ao menos cinza da sociedade. 

O hino do negro vai eternizar com melodias sem rimas,  

quase insuperáveis aos refrões  

que há mais de quinhentos anos ecoam sem sucesso. 

Paz, justiça, liberdade, direitos... 

Sua bandeira são cinco cores com a da pele. 

Ordem, em situações que discrimine sua cor. 

Progresso, então, nem pensar. 

Este lábaro representa um braço estendido e mão levantada. 

Imagem de humildade ora por clamor. 

Na geometria de sua forma 

Destaca-se o verde, sua nobre esperança  

Do amarelo, uma linda flor que tal qual no outono, cai,  

mas a cada primavera está a brilhar. 

No azul, sonho que todas as estrelas são iguais,  

quando no branco, almeja a Paz. 

Quiçá haverá o dia da consciência da humanidade  

E as correntes se desatarão, enfim. 

Marlene da Conceição de Sousa 
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CAPITULO I 

 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO ÉTNICORRACIAL NO 

BRASIL 

 

 

Neste capitulo fazemos uma breve abordagem histórica do processo de 

formação de professores no Brasil, destacando Sergipe dentre os estados. Tendo em 

vista que a história da educação brasileira já foi resgatada em várias obras, como 

Azevedo (1958), Nunes (1984), Veiga (2007), recentemente detalhada na dissertação de 

Meneses (2009) e de tantos outros, não nos estendemos no resgate histórico, queremos 

apenas demonstrar a crescente importância dada à formação de tais profissionais e 

também propor uma reflexão sobre o desafio de interrelacionar teoria e prática, com o 

fim de melhorar o desempenho e auxiliar no processo de desenvolvimento da 

consciência e identidade dos indivíduos. 

No segundo momento lançamos um olhar sobre a educação étnicorracial no 

Brasil e seus melindres, o que torna indispensável abordarmos a escola, e o seu papel 

como instrumento de produção e ou reprodução no processo de discriminação.    

 

 

1.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL – RESGATE 

HISTÓRICO 

 

 

A formação de professores no Brasil não era motivo de preocupação e 

discussões até a implementação da Lei de 15 de outubro de 1827, que determinava a 

obrigatoriedade do método mútuo em todas as escolas de ler e escrever. Neste momento 

fez-se necessário preparar professores para trabalhar com essa modalidade, mas ainda 

não se tinha na preparação desse professor um objetivo qualificador da educação. É só 

com o ato adicional de 1834 que a formação dos educadores passa a ser encarada como 

importante para melhorar a instrução. 
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Com a descentralização da educação, passa-se a responsabilidade dos quadros 

docentes e da organização e administração do sistema de ensino primário e secundário 

para as províncias, para Fernando Azevedo isso levou a instrução elementar a se arrastar 

através de todo o século XIX, “inorganizada, anarquizada, incessantemente 

desagregada” (1996, p. 556). Mas não podemos esquecer que foi em meio a essa 

descentralização que nascem as Escolas Normais e os Institutos de Educação. 

A criação das primeiras Escolas Normais foi um grande marco na história da 

formação de professores. As primeiras foram implantadas em Minas Gerais e no Rio de 

Janeiro (1835), na Bahia e em São Paulo (1836) esse mesmo caminho foi trilhado pela 

maioria das províncias ainda no século XIX. O objetivo das escolas normais era 

melhorar a qualidade do ensino nas escolas primárias por meio da formação dos 

professores. O currículo inicial trabalhado nas escolas normais priorizava o domínio dos 

conteúdos a serem ensinados nas Escolas de Primeiras Letras, a ênfase da formação era 

no conteúdo e não no preparo didático-pedagógico. Uma nova fase se iniciava no 

processo de formação dos professores com o advento dos institutos de Educação, 

encarado não apenas como espaços de ensino, mas também de pesquisa. 

A insuficiência do programa de estudos e a carência de preparo prático dos 

alunos fez com que as instituições enfrentassem rejeição e muitas dificuldades, tendo 

muitas vezes sua existência ameaçada, muitas escolas eram fechadas e depois reabertas, 

como aconteceu com a do Rio de Janeiro em 1849, quando Couto Ferraz, seu então 

presidente de província, por achar que a escola gerava muitas despesas e era ineficiente 

na preparação dos professores, estabeleceu o regime de professores adjuntos9 como 

método de formação. Em 1854 Couto Ferras no cargo de ministro do império institui 

essa prática no regulamento do Império. Mas essa idéia não prosperou e os cursos 

normais voltaram, sendo o do Rio de Janeiro reaberto em 1859. “Apesar do 

pioneirismo, durante todo o século XIX esse tipo de formação se caracterizaria por um 

ritmo alternado de avanços e retrocessos, de infindáveis reformas, criações e extinções 

de escolas normais” (Villela
10

, 2003, p. 101).    

Em 1868/70, ocorreram mudanças de ordem ideológica, política e cultural 

acompanhadas de intensa movimentação de idéias e repercussões na educação. Nesse 

período discutia-se a obrigatoriedade da instrução elementar, a liberdade de ensino em 

                                                           
9
 Os adjuntos atuariam nas escolas como ajudantes do regente de classe, aperfeiçoando-se nas matérias e 

práticas de ensino. 
10

 VILLELA, Heloisa de O. S. O mestre-escola e a professora  
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todos os níveis e a cooperação do Poder Central no âmbito da instrução primária e 

secundária nas províncias. 

Com o Decreto 7.247, de 19/4/1879 (Reforma Leôncio de Carvalho), o Governo 

Central regulamentava a criação de escolas normais nas províncias, mas isso não 

chegou a ocorrer. Não podemos deixar de destacar que a grande importância das 

Escolas Normas no processo formativo dos professores também reside no fato de até 

1889 o ensino superior ser totalmente estatal e escasso, mesmo com a proclamação da 

republica não ocorre à criação de universidades, pois existiam divergências entre 

liberais e positivistas quanto ao papel da instituição, mas, mesmo em meio aos conflitos 

o ensino superior avançou e entre 1891 e 1910 foram criadas 27 escolas superiores no 

Brasil, também foram implementadas muitas reformas e decretos educacionais visando 

facilitar o acesso ao ensino superior e a normatização dos cursos e a melhoria do ensino 

preparatório.  

As principais iniciativas foram o Instituto de Educação do Distrito Federal, 

concebido e implantado por Anísio Teixeira em 1932 e dirigido por Lourenço Filho; e o 

Instituto de Educação de São Paulo, implantado em 1933 por Fernando Azevedo. 

Ambos sob o ideário e inspiração da Escola Nova. 

Com o advento do decreto 3.810, de 19 de março de 1932, Anísio Teixeira 

decide tornar a ação formativa mais especifica separando a formação cultural da 

profissional, ficando o primeiro a cargo da escola secundária em seus 6 ou 7 anos e 

destinado a todos e só então os educandos poderiam ingressar em cursos 

profissionalizantes entre estes a escola de professores. Anísio acreditava que a escola 

deveria separar uma coisa da outra para executá-las de forma satisfatória: “pretendendo 

ser, ao mesmo tempo, escolas de cultura geral e de cultura profissional, falhavam 

lamentavelmente nos dois objetivos” (VIDAL, 2001, p.79-80). A escola de professores 

passa a partir daí a ter o status de curso superior. 

A Lei de 1946 organizou o ensino normal, que se dividiu em dois níveis e 

previa dois tipos de professores: primeiro ciclo – duração de quatro anos, destinado a 

formação de regentes de ensino primário (correspondia ao ginásio); o segundo ciclo – 

extensão de três anos, destinado à formação do professor primário (para ingressar era 

necessário ter concluído o primeiro ciclo). A lei reforça na história a dualidade na 

formação de professores – isso implica além dos currículos diferenciados, variação 

salarial e escolas de qualidades diferentes. 



33 
 

As formandas do Instituto tinham como disciplina obrigatória a prática nas 

escolas anexas, elas também desenvolviam inquéritos que lhes proporcionava a 

observação de aulas e avaliação da prática dos professores selecionados. Havia uma 

constante busca pelo aperfeiçoamento dos futuros professores, que não poderiam sair 

diplomados sem estarem devidamente aptos a utilizar os conhecimentos técnicos para 

auxiliá-los na analise e resolução dos problemas da prática.     

Em 1950 os saberes das metodologias e técnicas de ensino se expandiram e 

uma iniciativa que introduziu novos elementos para se pensar o fazer pedagógico foi o 

programa de Assistência Brasileiro-Americana ao ensino Elementar (PABAEE), fruto 

de um convênio entre o Brasil e os Estados Unidos. Apesar das resistências a 

interferência dos Estados Unidos na educação do Brasil a partir de meados dos anos 60, 

outros acordos de cooperação foram firmados entre o MEC e USAID.  

Em 20 de dezembro de 1961 foi aprovada a lei n
o
 4.024 ou 1ª LDB – Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional; que reafirmou o papel dos Institutos de 

educação para a formação de professores e manteve a dualidade histórica quanto à 

qualificação, que só seria rompida na segunda LDB (1971).  

Os acordos firmados entre o Brasil e os EUA interferiram na elaboração das 

duas diretrizes, da reforma universitária de 1968 e da segunda Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação lei n
o
 5.692, de 11 de agosto de 1971, pois os Estados Unidos estabeleceu 

exigências para manter os financiamentos das capacitações, na época, não houve a 

necessária alteração do quadro de profissionalização dos professores primário no país. 

As reformas implementadas no regime militar atingiram o ensino primário, normal, 

secundário e superior, mas observaremos apenas o que tange à formação de professores. 

Nesse período foram indicadas 130 habilitações de segundo grau pelo Conselho Federal 

de Educação e entre elas, a de Magistério que atenderia as quatro primeiras séries do 

primeiro grau (1ª a 4ª série). A habilitação para o magistério de 5ª a 8ª séries do 

primeiro grau e das séries do segundo grau deveria ser obtido em curso superior 

(licenciatura).  

Quanto à formação em nível superior, a organização das faculdades de 

Educação acabou de certa forma contribuindo para uma cisão entre a educação e outras 

áreas. O curso de Pedagogia começou a desenvolver uma concepção muito técnica de 

educação ofertando as disciplinas para habilitação no último período do curso, com 

fragmentação entre teoria e prática.  
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Com a LDB de 96 – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, foi estabelecido 

no art. § 3º que “cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deveria: 

“realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 

também, para isto, os recursos da educação à distância;”. A preocupação com a 

formação de professores se amplia, pois agora não visa apenas qualidade no 

desempenho da função, mas também é condição para estar em sala de aula.    

 

 

art. § 4º. Estabelece que “até o fim da Década na Educação somente 

serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados 

por treinamento em serviço.” Art. 62º. A formação de docentes para 

atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 

séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal.  

 

 

De acordo com o Art. 61º, a formação de profissionais da educação deveria 

atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 

de cada fase do desenvolvimento do educando e para isso deveria associar teorias e 

práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço aproveitamento da formação e 

experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. Mas a formação 

proposta se mostra tão ampla que não permite que se pense nela as diferenças, as 

especificidades que farão parte do cotidiano docente, entre as quais podemos citar a 

localização geográfica, a cultura, as diferenças sócio-econômicas do povo brasileiro, e 

as questões de cunho étnico-raciais e de gênero.  

A 5º edição da LDB – 2010 11trouxe vários fundamentos para a formação de 

professores, entre eles, a apreensão de conhecimentos científicos e sociais, como 

também a associação entre teorias e práticas e o aproveitamento da formação e 

experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Podemos 

destacar da última atualização da LDB a recente ampliação do ensino fundamental para 

nove anos com matrícula obrigatória aos seis anos de idade.  

                                                           
11

 www.bd.camara.gov.br – Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados 
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Vale também destacar o Art. 62. que especifica que os docentes para atuar na 

educação básica deverão obter nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 

plena, em universidades e institutos superiores de educação, sendo admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a formação oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. No inciso § 1º é reiterada a responsabilidade da União, do Distrito 

Federal, dos estados e dos municípios de promover a formação inicial, continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério.  

 

 

1.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SERGIPE - RESGATE 

HISTÓRICO 

 

As mudanças no cenário político, econômico e educacional brasileiro afetavam 

diretamente os rumos da história em todos os estados do país e em Sergipe não seria 

diferente, por isso, não podemos estudar a Educação de Sergipe dissociando-a dos 

demais acontecimentos nacionais. Algumas datas marcam as mudanças na educação de 

Sergipe, em 03 de dezembro de 1828 é divulgado o primeiro Edital de concurso para 

prover as Cadeiras de Primeiras Letras na história do estado, em fevereiro de 1831 

ocorre a criação de cadeira publicas para o sexo feminino e em 1833 vem a primeira 

proposta de criar uma escola de ensino mútuo, que na verdade foi um plano fracassado 

de implantar o curso Normal.  

A educação brasileira teve desenvolvimentos diferenciados no território 

nacional, mas se antes era em função de suas dimensões territoriais, com o ato adicional 

de 1834, como nos faz ver Azevedo o país esteve em uma fase de retrocessos, pois a 

política de descentralização proposta fez com que não houvesse uma unidade e nem 

uma continuação nas medidas implementadas.  

Com a promulgação da carta de lei de 12 de fevereiro de 1835 o ensino 

sergipano adquire uma minuciosa regulamentação do ensino que ia do provimento das 

cadeiras por concurso à discriminação do ordenado do professor, determinando 

inclusive que eles não poderiam ocupar outro ofício público. Em meio ao crescente 

debate sobre a qualidade do ensino ofertado pelo professores em Sergipe e com o fim de 

promover a melhoria das aulas de Primeiras Letras, o presidente José Eloi Pessoa funda 

mediante o decreto n. 15, de 20 de março de 1838 a Escola Normal. Ele  
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[...] abrangia o ensino de Leitura, Escrita, Frações Ordinárias e 

Decimais, proporções, Princípios de Moral Cristã e de Religião do 

estado, ensaios sobre sinônimo da Língua Portuguesa por D. Frei 

Francisco de S. Luis, e a Gramática da Língua Nacional. Completava 

o currículo Noções Gerais de Geometria Teórica e prática e Elementos 

de Geografia, tendo o curso a duração de três anos. (Nunes, 1984; p. 

63). 
                

  

Como não haviam professores qualificados para ensinar na Escola Normal, o 

presidente contratou o Pe. Antonio de Bastos e o enviou para o Rio de janeiro a fim de 

aprender o ensino Normal e implantá-lo em Sergipe no prazo máximo de dois anos. A 

tentativa fracassou e por motivos principalmente financeiros a escola Normal não foi 

implantada. A província passava por tamanhas dificuldades financeiras que precisou 

receber ajuda do Império. 

 O ensino primário sergipano continuou entregue a leigos, pois os professores da 

época na maioria dos casos não tinham o preparo suficiente para o desempenho da 

função.  A partir de 1840 o Brasil entra em uma fase de prosperidade econômica e os 

discursos da Câmara de Deputados referentes à democratização da Educação e a criação 

de uma Universidade são mais recorrentes. Em Sergipe também há melhorias no setor 

econômico e a vida cultural dá sinais de progresso surgem vários jornais e aumenta o 

número de jovens que buscam as escolas superiores do país ou da Europa, a maioria 

filhos dos senhores de engenho.  

 A Educação e a formação de professores em Sergipe, mesmo depois da 

normatização do ensino, de várias tentativas nacionais e provinciais, em função do 

implemento do ato adicional, não decolou. Vimos paulatinamente a aquisição de 

Cadeiras de ensino isolado com professores mal remunerados, ou mesmo não 

remunerados e sem qualificação adequada, trabalharem sem que houvessem ações que 

trouxessem mudanças reais.   

 

 

1.2 COMO ATRAVESSAR O ABISMO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA?  

 

Hoje, Segundo Dalben (2010), “educar é mais do que um processo formal de 

escolarização e deve ser considerado como uma política estratégica de desenvolvimento 
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e inclusão social.” (idem, p. 168). Para isto, é necessário e urgente que esta política 

inclua a formação de professoras/es, pois são eles os que assumem diretamente a 

educação das crianças, dos jovens e adultos da classe trabalhadora, dos negros, índios, 

agricultores e tantos outros.  

O papel do professor/a também mudou, se antes era compartilhar informações 

mediante seu conhecimento, independente do contexto em que estivesse inserido o 

estudante, hoje, se está requerendo do profissional conhecimentos e práticas capazes de 

realizar conexões complexas e situadas temporalmente.  

 

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo 

a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem 

como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação 

básica, terá como fundamentos: 

I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento 

dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de 

trabalho; 

II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço;  

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 

instituições de ensino e em outras atividades. (LDB 5º edição – 2010) 

 

 

Por isso, a formação de professores deveria depender muito da finalidade para 

a qual se destina, sendo sua eficácia diretamente relacionada com o alcance dos 

objetivos a que se propõe. Não se quer formar um professor que, pela rigidez 

intelectual, conceba e transmita uma ciência deslocada da realidade, por isso, é válido 

questionar que tipo de professor se tem formado?  

Para Maria Isabel Cunha (2010) a formação de cada sujeito inclui uma 

dimensão pessoal de desenvolvimento humano global que é preciso ter em conta, frente 

a outras concepções eminentemente técnicas. Tem a ver com a capacidade de formação, 

assim como, com a vontade de formação, ou seja, o individuo é responsável pela 

ativação do processo, todavia, isso não quer dizer que a formação é autônoma. Quando 

fala especificamente da formação de professores ela infere que “é preciso fazer os 

professores vivenciarem práticas de ensino com pesquisa para que eles tenham 

condições de desenvolver seu trabalho na mesma lógica e melhor compreender os 

desafios de sua prática”. (CUNHA, 2010, 138).  
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Cunha ainda observa que a formação do professor/a para possibilitar autonomia 

e independência intelectual e social necessita estar alicerçada na trajetória dele, pois 

mais que conteúdos, a formação que se quer para favorecer a construção de 

conhecimentos está ligada à base conceitual e as aprendizagens das experiências, da 

reflexão, da pesquisa e das contradições vividas pelo professor em formação.  

A ênfase na maioria dos estudos sobre a formação de professores é a dicotomia 

entre teoria e prática, pois o grande questionamento nesses estudos é se ao formar se 

tem dado condições para o desenvolvimento de uma prática coerente com a teoria que 

se tem disponibilizado. Em meio a todas as discussões envolvendo o tema, faz-se 

necessário definir aonde se quer chegar, o que realmente um professor/a precisa saber, 

não para simplesmente ensinar, mas para criar as possibilidades do aprender, não para 

apenas transmitir seu saber, mas para construir relações que lhe possibilite incorporar 

saberes, culturas, assunção da própria identidade e respeito à do outro. Conforme 

estabelece as “Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação das Relações 

Étnicorraciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana: 

 

 

Reconhecer exige que os estabelecimentos de ensino, freqüentados em 

sua maioria por população negra, contem com instalações e 

equipamentos sólidos, atualizados, com professores competentes no 

domínio dos conteúdos de ensino, comprometidos com a educação de 

negros e brancos, no sentido de que venham a relacionar-se com 

respeito, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes e palavras que 

impliquem desrespeito e discriminação. (BRASIL, 2005, p. 12) 

 

 

Uma formação de professoras/es que leve em consideração a diversidade 

étnicorracial e sócio-cultural necessita ser desenvolvida a partir de um currículo que 

objetive a integração das minorias no processo de escolarização, pois se partimos do 

pressuposto que a educação pode modificar a vida dos indivíduos e promover uma 

transformação de valores através dos conhecimentos, entendemos que é necessário 

mudar os padrões de funcionamento da educação e mais precisamente, o que foi 

estabelecido no currículo e que, muitas vezes, não leva em conta a diversidade cultural.  

O sistema educacional brasileiro não pode mais ignorar as constantes 

modificações vividas pela sociedade contemporânea, não se pode mais permanecer com 

a idéia de que se pode impor um currículo e conteúdo homogeneizado e único sem levar 
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em conta a diversidade e as diferenças. A ênfase em analisar a escola e a formação do 

professor também se justifica pelo significativo papel que exercem na apropriação e 

desenvolvimento da cultura e na formação da consciência.  Mauro Iasi (2007) ao 

abordar a consciência a descreve como um processo, pois não se trata de algo que pode 

ser adquirido de uma hora para outra, ela vai se desenvolvendo gradativamente.  

 

 

Procuramos entender o fenômeno da consciência como um 

movimento e não como algo dado. Sabemos que só é possível 

conhecer algo se o inserimos na história de sua formação, ou seja, no 

processo pelo qual ele se tornou o que é; assim é também com a 

consciência: ela não “é”, “se torna”. Amadurece por fases distintas 

que se superam, através de formas que se rompem, gerando novas, que 

já indicam elementos de seus futuros impasses e superações. Longe de 

qualquer linearidade, a consciência se movimenta trazendo consigo 

elementos de fases superadas, retomando, aparentemente, as formas 

que abandonou. Esse processo é ao mesmo templo múltiplo e uno. 

(IASI, 2007, p. 12-13)  

 

 

A relevância de pensar a formação do professor de comunidades tradicionais 

também reside no fato da população negra brasileira apresentar no mapa de distribuição 

espacial números surpreendentes, segundo informações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgadas em maio de 2008 e baseadas no senso de 

2000, nas regiões norte e nordeste, em quase todos os trechos com exceção das áreas de 

reservas indígenas, as auto-declarações apontam para mais de 75% de negros e em 

estimativa geral 91 milhões de pessoas que se declaram de cor/raça parda ou preta.  

Tendo em vista o quantitativo populacional de negros no Brasil e em Sergipe e, 

de quilombos reconhecidos ou em fase de reconhecimento, como também a luta de 

populações tradicionais pelo acesso a educação diferenciada e, a luta pela 

universalização da educação, faz-se indispensável à problemática levantada neste 

estudo, que supõe o reconhecimento destes grupos como sujeito de direito. Como tal, as 

políticas públicas não podem continuar excluindo o direito e as diferenças étnico-raciais 

do campo educacional. Um dos problemas deste reconhecimento está no processo de 

formação hegemônico da formação de professores que não valoriza nem reconhece a 

diversidade cultural.  

Durante muito tempo se tentou vivenciar uma homogeneidade étnica e cultural 

no Brasil. O processo de branqueamento ao qual a população foi submetida, que 
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abordaremos com maior profundidade adiante, foi uma tentativa de homogeneização 

étnicorracial da população, enquanto o processo de homogeneização cultural se deu por 

meio do ensino e propagação da história e cultura do grupo dominante, ou seja, no caso 

do Brasil, a história e cultura ocidental.  

A diversidade étnicorracial e cultural do Brasil não pode ser negada, mas ainda 

não está claro para a sociedade, que sente dificuldade de aceitar sua própria condição, 

isso pôde ser observado quando encontramos nas comunidades de remanescentes onde 

esta pesquisa foi desenvolvida pessoas que não admitem ser quilombola, nem tão pouco 

se reconhecem como negros, pois atrelam esse fato ao período da escravidão e ao 

preconceito e discriminação que vigoram na sociedade brasileira. Kabengele Munanga 

diz que: 

 

 

A construção dessa nova consciência não é possível, sem se colocar 

no ponto de partida a questão de autodefinição, ou seja, da auto-

identificação dos membros do grupo em contra-posição com a 

identidade dos membros do grupo “alheio”. [...] Essa identidade, que é 

sempre um processo e nunca um produto acabado, não será construída 

no vazio, pois seus constitutivos são escolhidos entre os elementos 

comuns aos membros do grupo: língua, história, território, cultura, 

religião, situação social, etc. (MUNANGA, 1999, p. 14)     

 

 

Todo esse medo do auto-reconhecimento da origem e ancestralidade é 

resultado do acúmulo de conceitos equivocados sobre o negro, sua origem, seu espaço 

na sociedade e suas perspectivas para o futuro. É necessário que o membro da 

comunidade se aproprie dos elementos comuns ao seu grupo para recuperar como diz 

Munanga “sua negritude, física e culturalmente”. É nesse ponto que a escola e o 

educador/a têm um papel fundamental para desconstrução dos antigos conceitos 

disseminados pelo grupo dominante e aquisição de uma visão desprovida de 

preconceitos e discriminações.     

 

 

1.3 A ESCOLA E O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA 

CONSCIÊNCIA E IDENTIDADE  
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Não podemos falar de educação atrelada às questões étnico-raciais, 

deslocando-a do processo de identidade e auto-reconhecimento do indivíduo que 

permeia o universo educacional. A escola tem sim um papel muito relevante na 

formação da consciência e pertença do indivíduo ao meio ao qual faz parte. Segundo 

Iasi (2007)  

 

 

As relações lançadas a partir da família são complementadas, 

reforçadas e mesmo revertidas pela inserção nas demais relações 

sociais, pelas quais o indivíduo passa no decorrer de sua vida: na 

escola, no trabalho, na militância etc. [...] Parece-nos que na escola, 

por exemplo, ao nos inserirmos em relações preestabelecidas, não 

conseguimos ter a critica de que é apenas uma forma de escola, mas a 

vivemos como a “escola”. Passamos a acreditar ser essa a forma 

“natural” e acabamos por nos submeter. Na escola, as regras são 

determinadas por outros que não nós, outros que têm o poder de 

determinar o que pode e o que não pode ser feito e nosso desejo 

submete-se diante da sobrevivência imediata. As normas internas 

interiorizam-se: a disciplina converte-nos em cidadãos disciplinados. 

(idem p.19).  

 

 

A escola não pode se isentar da responsabilidade, pois mesmo que não seja 

premeditadamente exerce influência, seja positiva ou negativa, no processo de formação 

da identidade. Seguindo essa lógica de processo de desenvolvimento da consciência, 

podemos concluir que, muito dos valores manifestados por nós não  desenvolvemos 

aleatoriamente, ao acaso, os interiorizamos pelo contato perceptivo e através das 

relações sociais no meio onde vivemos, ou seja, vamos gradativamente construindo uma 

visão de mundo que é uma mescla de tudo que vamos agregando de nossas vivencias e 

contatos. Iasi (2007) diz que o “ser humano é modelo do ser humano. Nossas 

concepções de mundo e de nós mesmos, a formamos a partir do outro”. (p. 24). Usando 

uma analogia simplista, é como se a consciência fosse uma colcha de retalhos composta 

de pequenas partes do que já vimos e vivemos, essas partes têm tamanhos irregulares, 

ou seja, ocupam diferentes espaços de acordo com o que conseguimos captar, mas esse 

conjunto de agregações são partes do todo da colcha, ou seja, partes que compõem a 

consciência que temos e que pode variar, pois como o autor coloca: 
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A consciência seria o processo de representação mental (subjetiva) de 

uma realidade concreta e externa (objetiva), formada neste momento, 

através de seu vínculo de inserção imediata (percepção). Dito de outra 

maneira, uma realidade externa que se interioriza. [...] a consciência é 

gerada a partir e pelas relações concretas entre os seres humanos, e 

desses com a natureza, e o processo pelo qual, em nível individual, 

são capazes de interiorizar relações formando uma representação 

mental delas. (IASI, 2007, p.14)             

     

 

Segundo o autor, a consciência está distante de qualquer linearidade, ela se 

movimenta muitas vezes, resgatando elementos de fases, aparentemente superadas e, os 

reintegra. Para ele, esse processo é ao mesmo tempo múltiplo e uno, por ser ao mesmo 

tempo, individual, pois cada um desenvolve sua consciência, mas também é múltiplo, 

pois há um coletivo que atua na formação da consciência do indivíduo, esse processo 

ocorre ao logo de toda a vida com evoluções e, por vezes, involuções.  

Dentro dessa perspectiva, entendemos que aquilo que é apresentado no 

contexto escolar, seja por meio dos conteúdos curriculares ou nas relações sociais 

proporciona elementos que poderão ser agregados em maior ou menor escala à 

consciência e identidade de cada estudante, sendo agregado ao que ele adquire nas 

outras instâncias de influência (família, trabalho etc.). É através dessa mescla de 

elementos que a pessoa tende buscar compreender o mundo, seja no sentido micro (à 

sua volta) ou macro (toda a sociedade e natureza). Dessa composição podem se originar 

visões equivocadas de mundo, porque essas generalizações podem ter sido compostas 

por fragmentos equivocados da realidade.  

Essa fase inicial da consciência, como Iasi (2007) descreve “é formada pela 

interiorização de valores, normas, juízos e comportamentos a partir das relações 

imediatas que estabelece.” (p. 27). A essa fase inicial da consciência o autor baseando-

se na teoria de Marx chama de fase de alienação12 ou ideologia13.  

À segunda forma da consciência ele chama de consciência em si, isso porque 

Iasi (2007) explica que “em determinadas condições, a vivência de uma contradição 

entre antigos valores assumidos e a realidade das novas relações vividas pode gerar uma 

inicial superação da alienação. A precondição para essa passagem é o grupo” (p.28-29). 

                                                           
12

 A alienação que se expressa na primeira forma da consciência é subjetiva, profundamente enraizada 

como carga afetiva, baseada em modelos e identificações de fundo psicológico.    
13

 A ideologia age sobre a base da alienação e se servirá de duas características fundamentais para exercer 

uma dominação que, agindo de fora para dentro, encontra nos indivíduos um suporte para que se 

estabeleça subjetivamente.   
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Dentro dessa perspectiva, destacamos a importância da interação escola/comunidade 

para a formação da consciência dos estudantes, pois ambos podem exercer grande 

influência na passagem do estado de alienação para a consciência em si ou de 

reivindicação, isso ocorre quando se toma conhecimento da realidade do outro e percebe 

que é semelhante à própria. Essa partilha de vivencia pode gerar uma identidade de 

grupo, que por sua vez, pode ocasionar a mobilização dos esforços do grupo no sentido 

de reivindicação de melhorias, e ou, de mudança daquilo que afeta prejudicialmente o 

grupo.  

A escola e seus professores podem auxiliar no resgate da identidade e cultura 

dos grupos excluídos e também no processo de conscientização e mobilização das 

comunidades para uma ação transformadora da desigualdade e exclusão às quais estão 

submetidos. Pois como afirma Duarte (2008) “só tem sentido pensar a educação, assim 

como os demais direitos sociais se a sua concretização tiver como diretriz fundamental a 

redução das desigualdades sociais existentes na sociedade” (idem, p.34).  

Boaventura de Sousa Santos (1999) ao falar sobre “A Construção Multicultural 

da Igualdade e da Diferença” pontua que há uma distinção muito importante a ser 

considerada entre desigualdade e exclusão para que possamos entender porque se deve 

considerar o direito a diferença. Segundo o autor, no processo de desigualdade a 

pertença se dá pela integração subordinada, dele origina-se um sistema hierárquico de 

integração social, onde quem está em baixo está dentro e sua presença é indispensável, o 

grande teorizador da desigualdade na modernidade foi Marx e segundo ele, “a relação 

capital/trabalho é o grande princípio da integração na sociedade capitalista, uma 

integração que assenta na desigualdade entre o capital e o trabalho, uma desigualdade 

classista baseada na exploração” (SANTOS, 1999, p.2).  

O processo de exclusão também é um sistema de pertença hierarquizado, 

porém nesse caso, a pertença se dá pela exclusão, ou seja, pertence-se pela forma como 

se é excluído, seu grande teorizador foi Foucault. Santos diz que “Se a desigualdade é 

um fenômeno sócio-econômico, a exclusão é sobretudo um fenômeno cultural e social, 

um fenômeno de civilização” (idem, p. 2). Dentro do processo de exclusão se identifica 

como componente de hierarquização, o racismo e o sexismo, no caso do primeiro, o 

princípio da exclusão está assentado na integração desigual das raças e, no caso do 

sexismo, a exclusão ocorre na distinção entre os espaços, público e privado. A 

integração desigual da mulher no trabalho e na família, tal como no racismo a mulher 

tem a integração de sua força de trabalho desvalorizada.  
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Em Santos (1999) ficou claro que tanto um dispositivo como o outro, combina 

a desigualdade de Marx e a exclusão de Foucault. Essa exclusão e desigualdade ocorrem 

de forma material, mas não formal, pois a lei estabelece que todos são iguais perante a 

lei, mas o sistema de desigualdade está presente e assentado paradoxalmente na 

igualdade, um bom exemplo disso, é o contrato de trabalho celebrado entre partes 

“iguais”, mas que reflete a desigualdade entre as partes quando um é favorecido em 

função exploração do outro e essa desigualdade é permitida, porque não dizer, 

legitimada pelo principio da igualdade legal.     

Santos (idem) aponta como dispositivo da luta contra a desigualdade e a 

exclusão o universalismo que pode assumir duas formas aparentemente contraditórias: o 

universalismo anti-diferencialista que opera pela negação das diferenças e o 

universalismo diferencialista que opera na ação oposta pela absolutização das 

diferenças.  

 

 

A negação das diferenças opera segundo a norma da homogeneização 

que impede a comparação pela destruição dos termos de comparação. 

A absolutização das diferenças opera segundo a norma do relativismo 

que torna incomparáveis as diferenças pela ausência de critérios 

transculturais. (idem, p.6)    

         

 

O universalismo antidiferencialista descaracteriza as diferenças, enfatiza 

excessivamente as semelhanças, o oposto faz o universalismo diferencialista que exalta 

ao extremo as diferenças e isola as semelhanças. O universalismo antidiferencialista é 

amplamente utilizado politicamente para estabelecer os princípios de cidadania e dos 

direitos humanos, um exemplo seria as políticas sociais do Estado- Providencia; já o 

universalismo diferencialista entra em cena, quando o primeiro sistema falha, com o fim 

de denunciar as causas do fracasso, nele se encaixam as políticas de igualdade e 

identidade voltada para grupos caracterizados pelas diferenças que os exclui e coloca 

em posição de desigualdade social. De acordo com o autor, no estado moderno domina 

a ideologia do universalismo antidiferencialista.  

 

 

A gestão da exclusão dá-se, pois, por via da assimilação prosseguida 

por uma ampla política cultural orientada para a homogeneidade. A 
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homogeneidade começa desde logo na assimilação lingüística, não só 

porque a língua nacional é, pelo menos, a língua veicular, como 

também porque a perda da memória lingüística acarreta a perda da 

memória cultural. (SANTOS, 1999, p. 18) 

 

 

As políticas de homogeneização cultural no Brasil e no mundo impuseram o 

direito à indiferença e cauterizaram a consciência da população que em grande parte não 

consegue perceber a exclusão causada pelo não reconhecimento das diferenças. Santos 

afirma terem sido os camponeses, os povos indígenas e os imigrantes estrangeiros 

(dentre estes estão incluídos os africanos arrancados de suas pátrias), os grupos mais 

atingidos por essa política descaracterizante. É exterminando as culturas dos grupos 

explorados que o grupo dominante se impõe e forja um tipo peculiar de “cultura e 

identidade nacional”, pois não há pureza cultural, embora exista uma predominância 

dominante, cada grupo preserva elementos da sua cultura original. Essa política 

homogeneizante da cultura e identidade assentou-se na escola e na mídia 

(principalmente televisiva) e disseminou-se.  

Agora se faz necessário reconhecer que há diferenças e que nem toda diferença 

é inferiorizadora para, a partir desse pressuposto, pensar e desenvolver políticas de 

igualdade e identidade, pois só assim o fundamento da igualdade não mais será a 

exclusão, pois segundo Santos (1999) “a igualdade genuína é a que permite a 

articulação horizontal entre identidades discrepantes e entre as diferenças em que elas 

assentam [...] (pois) temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; 

temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza.” (idem, 

p.45).                      

Da mesma forma como a escola e a mídia foi veículo de divulgação e 

consolidação das políticas homogeneizantes da classe dominante e provou ser eficiente, 

devem hoje também ser canal para divulgação e consolidação de uma nova mentalidade, 

de novas ações que tem como objetivo diferenciar para igualar, apresentar novos 

referenciais de velhas culturas esquecidas para promoção da identificação e auto-

referência para, por fim, o reconhecimento de si e do outro, ou seja, é o principio do 

respeito à diversidade e o fortalecimento de uma identidade multicultural.    

Mas é claro que não estamos querendo que se faça um currículo voltado apenas 

para o respeito à diversidade, mas que a educação abandone o papel de reprodutora de 

certos aspectos da sociedade em detrimento de outros, para possibilitar um 
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conhecimento que seja realmente global e que propicie reflexões críticas sobre a 

sociedade e análises mais claras sobre a questão sociocultural e étnicorracial no Brasil. 

De acordo com Ferreira, Ferreira e Rocha: 

 

 

As concepções curriculares expressas nos cursos de formação de 

professores/as estiveram historicamente permeadas por um cunho 

ideológico a partir de determinantes políticos, econômicos, culturais e 

sociais nos quais os povos não-europeus, como os afro-descendentes, 

foram excluídos das narrativas oficiais. (FERREIRA, FERREIRA E 

ROCHA, 2008, p.4) 

 

 

As mudanças para valorização, respeito e apropriação de direitos das minorias 

na educação precisam ocorrer em várias instâncias, começando pelos encaminhamentos 

normativos, passando pelas Instituições formadoras de professores e perpassando todos 

os meandros da escola. É preciso pensar nos pressupostos norteadores de uma prática 

transformadora, começando pela reestruturação curricular das Instituições Formadoras 

dos Professores. É preciso que se oferte uma formação que prepare o professor para 

trabalhar em uma realidade que requer, respeito à diversidade e diferenças, aplicação de 

um currículo transversal, espaços e tempos de formação diferenciados e o vinculo com a 

realidade social e cultural, mas para isso, o currículo das instituições necessita ser 

repensado e, porque não dizer, a prática dos próprios professores dessas instituições. 

É importante trazer para o cenário educacional o questionamento das estruturas 

dominantes e assumir um compromisso tanto pedagógico quanto político ou não haverá 

mudanças reais, vamos continuar nos discursos. Levar em consideração a diversidade 

étnico-cultural na formação de professores (as) implica em dar maior destaque ao 

indivíduo e sua vivência nos processos históricos, sociais e culturais que acontecem 

tanto dentro da escola como fora dela. 

É preciso incorporar nos centros de formação docente e nas escolas, estratégias 

de desconstrução dos discursos utilizados na manutenção da hegemonia de um 

determinado grupo, para assim, forjar uma identidade nacional que reflita não apenas 

um grupo, mas a população com suas caras, costumes e culturas diferenciadas. O 

parecer das DCN para as relações étnicorraciais salienta que: 
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A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações 

e para emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso 

aos conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à 

conquista de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a 

conhecimentos avançados, indispensáveis para consolidação e 

concerto das nações como espaços democráticos e igualitários. Para 

obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm 

que desfazer mentalidade racista e discriminadora secular, superando 

o etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e 

sociais, desalienando processos pedagógicos. Isto não pode ficar 

reduzido a palavras e a raciocínios desvinculados da experiência de 

ser inferiorizado vivido pelos negros, tampouco das baixas 

classificações que lhe são atribuídas nas escalas de desigualdades 

sociais, econômicas, educativas e políticas.  (BRASIL, 2004, p.6) 

 

 

A sociedade brasileira foi alicerçada sobre os princípios e valores da sociedade 

européia, foi a história deles que se disseminou com todas as pompas e honrarias dadas 

aos heróis colonizadores e donos da civilidade, isto e mais o mito da democracia racial 

existente no Brasil, amplamente difundida por Gilberto Freire, fizeram com que o 

brasileiro que na sua maioria é negro ou pardo, não se reconhecesse enquanto tal, pois 

embora fosse uma vergonha admitir-se como racista e falar abertamente inferiorizando 

alguém por sua cor, a imagem difundida do negro era do desfavorecido, do inferior, pois 

apesar de em muitos casos não ser declarada e assumida pelos agentes, a discriminação 

indireta sempre esteve presente na sociedade brasileira. 

 

Avançando na análise dos mecanismos de exclusão social que atingem 

os negros, alguns autores têm insistido na diferenciação das formas de 

discriminação, destacando a discriminação direta e a discriminação 

indireta . Tem sido classificado como discriminação direta todo ato 

expresso de restrição ou exclusão baseado na cor. É a chamada prática 

do racismo em sua forma mais explícita. Já a discriminação indireta 

(algumas vezes também chamada de discriminação invisível ou 

discriminação institucional) tem sido identificada como aquela cuja 

desigualdade de tratamento não se realiza através de manifestações 

expressas de racismo, mas sim de práticas aparentemente neutras. [...] 

A discriminação indireta dificilmente é passível de punição legal. 

Dissimulada através de mecanismos aparentemente neutros, como, por 

exemplo, processos de seleção de mão-de-obra onde diversos 

requisitos de qualificação são demandados, a discriminação indireta só 

se torna socialmente visível por meio de indicadores de desigualdade 

que apontam o desfavorecimento de um grupo étnico em relação a 

outro. (JACCOUD e THEODORO, 2005, p113,4) 



48 
 

 

 

Para se lidar com a questão das desigualdades e diferenças é preciso que ocorra 

à desconstrução dos conceitos de segregação e subjugação incutidos no subconsciente e 

a construção de novas referências, partindo do histórico e político e sempre 

questionando a própria postura frente a tais questões, pois sem auto-análise corre-se o 

risco de manter a farsa da democracia racial e agora com um viés de “falsa inclusão 

étnico-cultural”.  

Para que ocorram mudanças substanciais e permanentes no trato intercultural e 

racial não basta implantarem políticas afirmativas14, pois elas são temporárias e nem 

sempre cumprem a função desejada. Elas devem ter uma função complementar, pois é 

necessário que as pessoas transformem a sua maneira de pensar e agir e isso se dará, 

principalmente, por meio de uma educação projetada com esse fim e com o fim das 

desigualdades econômicas e sociais. Neste sentido é importante 

 

 

Garantir que uma escola seja igual para todos e respeite a 

particularidade do povo negro não depende apenas de preceitos legais 

e formais. Não podemos acreditar numa relação de causa e efeito entre 

a realidade educacional e o preceito legal. Por mais avançada que uma 

lei possa ser, é na dinâmica social, no embate político e no cotidiano 

que ela tende a ser legitimada ou não. E a realidade social e 

educacional sobre a qual uma lei pretende agir (por mais justo que o 

preceito possa nos parecer) é sempre complexa, conflituosa, 

contraditória e marcada pela falta de equidade social e racial. As leis 

surgem daí. Por isso nenhuma lei pode ser considerada neutra. 

(GOMES, 2001, p. 89) 

 

 

1.4  A EDUCAÇÃO E OS FATORES DE EXCLUSÃO/INCLUSÃO  

 

 

A Educação é fruto da necessidade de transmissão dos conhecimentos, atitudes 

e valores que a raça humana foi desenvolvendo e acumulando ao longo de sua história. 

                                                           
14

 Entendemos que as políticas afirmativas “têm por objetivo garantir a oportunidade de acesso dos 

grupos discriminados, ampliando sua participação em diferentes setores da vida econômica, política, 

institucional, cultural e social. Elas se caracterizam por serem temporárias e por serem focalizadas no 

grupo discriminado; ou seja, por dispensarem, num determinado prazo, um tratamento diferenciado e 

favorável com vistas a reverter um quadro histórico de discriminação e exclusão.” (JACCOUD; BEGHIN 

in JACCOUD e THEODORO, 2005, p118) 
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A sociedade transformou essa transmissão em um sistema complexo para preservação e 

aperfeiçoamento da espécie, mediante o acumulo de saberes e regras diversas que vão se 

adequando a cada grupo social e época.  

A família foi inicialmente a detentora da função de Educar, não havia nenhum 

tipo de sistematização ou metodologia, tratava-se da transmissão e apreensão dos 

valores e regras para o convívio e sobrevivência. Por muito tempo ela foi responsável 

pela transmissão ao individuo do papel sexual: masculino ou feminino e a função social 

que cada um deveria exercer, juntamente com os princípios morais, ela transmitia o 

conjunto de regras e valores que regia o mundo político e econômico de sua época e as 

funções de liderança ou submissão que deveriam nortear os comportamentos e 

sentimentos de seus descendentes. 

Mas o processo de Educação foi sendo aperfeiçoado e ganhando um caráter 

institucional e normativo até tornar-se um sistema complexo norteado por teorias. Não 

se pode precisar com exatidão quando ocorre a mudança, até porque, trata-se de um 

processo. Podemos encontrar teorias educacionais desde os gregos com Aristóteles e 

Platão, mas o surgimento da escola enquanto instituição é recente na história da 

humanidade, tendo em vista que inicialmente, foi a igreja a detentora dessa ferramenta, 

lá os grupos aprendiam aquilo que esta instituição julgava importante, como ler o 

catecismo. Depois o aprendizado fica a cargo do estado e, pouco a pouco, os objetivos e 

finalidades da escola sofrem influências diversas.      

Observaremos algumas das teorias educacionais cujos reflexos ainda podem 

ser percebidos no sistema vigente, com o fim de identificar os fatores que implicam na 

marginalização ou exclusão do individuo, e assim, tentar compreender as implicações 

desses fatores no contexto étnico-racial e, porque se está tentando produzir uma prática 

educacional que rompa com a lógica excludente a partir de ações afirmativas15.  

Com a ascensão burguesa nasce a escola ocidental com suas teorias 

pedagógicas e com o fim de consolidar a nova ordem no poder através da inculcação 

das idéias reformistas. Segundo Saviani (2003) a “escola foi erigida como um grande 

instrumento para converter os súditos em cidadãos” (p.6), ou seja, a escola foi 

estabelecida como a chave que abriria as algemas da opressão que aprisionava o 

homem, este por sua vez, livre da ignorância seria capaz de se libertar de outros tipos de 

                                                           
15

 “As ações afirmativas”, de acordo com o ministro Joaquim Gomes, “definem-se como políticas 

públicas (e privadas) voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 

neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de 

compleição física”. 
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opressão como a miséria moral e política. A burguesia passou a andar na contra mão da 

história e neste momento, a escola toma essa dimensão “homogeneizadora” da 

sociedade, passando a ser vista como o instrumento principal para equacionar o 

problema da desigualdade social.     

A constituição dos chamados “sistemas nacionais de ensino” data do início do 

século XIX. Sua organização inspirou-se no princípio de que a educação é direito de 

todos e dever do Estado. Tratava-se, pois, de construir uma sociedade democrática, de 

consolidar um tipo peculiar de democracia burguesa. Para superar a situação de 

opressão, própria do período medieval, e ascender a um tipo de sociedade fundada no 

contrato social celebrado livremente entre os indivíduos, era necessário vencer a 

barreira da “ignorância”.  Esse ideário previa a inserção da “população”, mas não se 

pensa nesse contexto em inserção étnico-racial.  

No que diz respeito ao período do Brasil colônia, o máximo que se previa de 

educação para negros era o ensino de um ofício para assegurar maiores lucros a seus 

senhores, Em Veiga (2007) encontramos o registro de que já no século XVI existiam 

corporações de ofício na colônia que regulamentavam atividades artesanais, o ensino de 

ofício a aprendizes e a outorga dos títulos de mestres de ofício. Posteriormente, surgem 

como alternativas educacionais para a população negra ou parda algumas corporações 

leigas, como irmandades e confrarias, organizadas por profissões, que inicialmente 

tinham um público misto, mas não demorou muito, foram também objeto de segregação 

racial, e passaram a estipular mediante a cor e classe social em qual corporação se 

poderia ingressar, sendo que aos brancos era ofertado um nível maior e melhor de 

conhecimentos.  

  

 

Algumas corporações se recusavam a aceitar aprendizes negros ou 

pardos, outras só admitiam alforriados e outras aceitavam escravos – 

que até podia tornar-se oficiais, mas sem receber o grau de mestre de 

ofício.  [...] Ainda se evidenciavam, no conjunto de alternativas 

educacionais disponíveis na colônia, algumas formas de socialização 

política ou cultural – representadas por corporações leigas como 

confrarias e irmandades. A partir de 1619, porém, as confrarias 

passaram a agregar ao oficio a qualificação da cor e da classe social, 

dividindo-se e levando os jesuítas a se afastarem da direção. (VEIGA, 

2007, p. 67- 68)  
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Mesmo nesse precário sistema de profissionalização a autora adverte que “a 

filiação dos escravos às irmandades de pretos era providencial para o controle de sua 

expressão religiosa e possibilitava, nas festividades e procissões, o sincretismo de 

manifestações culturais tipicamente africanas, como o congado e o reisado, com os 

rituais da cristandade”. (VEIGA, 2007, p. 68) Tudo ocorria sobre o controle rígido da 

classe dominante que concedia aos escravos e ex-escravos apenas o suficiente para 

mantê-los sob sua tutela, segundo Émile Durkheim, a educação, é parte do pressuposto 

do homem como ser egoísta que precisa ser moldado para a vida em sociedade. As 

confrarias serviam neste período para moldar os indivíduos, de acordo com a cor e 

classe, para a função que deveria exercer na sociedade.     

Na perspectiva de Durkheim a educação é um fato social e como tal se impõe 

coercitivamente ao indivíduo que, para o seu próprio bem, sofrerá a ação educativa, 

integrando-se e solidarizando-se com o sistema social em que vive. Para este sociólogo, 

a sociedade prevalece sobre o indivíduo. A sociedade é, para esse autor, um conjunto de 

normas de ação, pensamento e sentimento que não existem apenas nas consciências dos 

indivíduos, mas que são construídas exteriormente, isto é, fora das consciências 

individuais. Durkheim afirmava que os fatos sociais, ou seja, as regras e normas 

coletivas, é que orientam a vida dos indivíduos em sociedade.  Tura (2001) ao analisar a 

obra de Durkheim destaca como ele define a educação:   

 

A educação deve ser também entendida como uma instituição social. 

Isso é melhor compreendido quando se observa que as características 

básicas de uma instituição social são encontradas nas instituições 

pedagógicas: a existência de regras socialmente partilhadas, as 

recompensas e os castigos, os deveres e os direitos daqueles que se 

beneficiam dela. [...] Nesse sentido, todo e qualquer sistema 

educativo é um produto histórico e só através da analise histórica se 

pode entender e explicar por que, em cada momento, em cada 

sociedade há um tipo regular de educação, que se expressa em 

tendências, formulas, padrões que se impõem sobre os indivíduos e 

que são solidários e coerentes com o conjunto de atividades e 

instituições da sociedade. (TURA, 2001, p.48, 49).     

 

 

A mesma Educação idealizada como solução dos problemas da sociedade, 

também exerce a função de reguladora dos indivíduos e de suas ações, ou seja, ela vai se 

configurar em um instrumento com funções divergentes; ao mesmo tempo pode 

promover emancipação e também ser instrumento de dominação e opressão, podemos 
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observar como a educação ao longo da história pôde ser usada como instrumento para 

promover exclusão e inclusão social.  

No trato direto com as relações étnicorraciais podemos destacar a resolução nº 

1, de 17 de junho de 2004 que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais16 e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. Ela traz em suas determinações sobre a formação docente que:  

 

 

§ 1° As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de 

disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a 

Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos 

termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. 
 

 

Pela primeira vez, passa a fazer parte dos atributos das IES, a discussão das 

questões étnico-raciais, como também, preparar os professores para trabalhá-las no 

contexto escolar. As Diretrizes também estabelecem que cabe aos sistemas de ensino a 

provisão financeira para as mudanças e a produção de material didático voltado para a 

tais questões que promoverão o aprofundamento de estudos dos professores.  

 

 

§ 1° Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e 

criarão condições materiais e financeiras, assim como proverão as 

escolas, professores e alunos, de material bibliográfico e de outros 

materiais didáticos necessários para a educação tratada no “caput” 

deste artigo. § 2° As coordenações pedagógicas promoverão o 

aprofundamento de estudos, para que os professores concebam e 

desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo 

os diferentes componentes curriculares. (CNE/CP 3/2004) 

 

 

                                                           
1616

 Art. 2° As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas constituem-se de orientações, princípios e 

fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da Educação, e têm por meta, promover a 

educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, 

buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação democrática. 



53 
 

Também se tornou obrigatório em todas as escolas brasileiras o ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana como já descrevemos na introdução17.   

 

 

1.3 A ESCOLA COMO INSTRUMENTO DE PRODUÇÃO/REPRODUÇÃO 

DA DISCRIMINAÇÃO  

 

 

Embora nosso foco seja a formação dos professores que atuam em 

comunidades tradicionais quilombolas; também tentaremos observar alguns fatores do 

processo formativo do negro e posteriormente a formação do professor que atua nessas 

comunidades. Nosso ponto de partida é identificar o papel da educação na vida do 

negro. Andrio Alves Gatinho (2008), analisando o movimento negro e o processo de 

elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico–

raciais observou que:   

 

O contexto do pós–abolição ocasionara um desastroso quadro em que 

poucos negros ex–escravos sabiam ler e escrever no início da 

República. Até a promulgação da Lei do Ventre Livre, o acesso do 

negro à escola era quase impossível, dessa forma, a educação apenas 

era garantida para a elite branca. Fonseca (2001) indica que a partir 

deste quadro passaram a existir práticas educacionais dirigidas aos 

negros especificamente que, segundo ele, indicava a consciência do 

valor da educação como um elemento de inclusão social e de 

superação do escravismo. (GATINHO, 2008, p. 35) 

 

 

Segundo o autor, a transição do século XIX para o século XX foi marcada, no 

Brasil, por um momento de efervescência dos discursos em prol de um ensino público e 

universal. No discurso republicano estava a defesa da garantia do ensino primário 

                                                           
17

  A obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira ocorre desde 20 de dezembro 

de 1996 com a lei nº 9, 394 que foi ampliada pela lei nº 10, 639 de 09 de janeiro de 2003 que 

estabelece no "Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como „Dia 

Nacional da Consciência Negra‟." A lei, até então, só determinava como obrigatório o ensino da 

história e cultura afro-brasileira, mas em 10 de março de 2008 entra em vigor a lei nº 11, 645, 

que altera a nomenclatura da lei nº 9, 394/96 e amplia a determinação com o Art. 26-A.  Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. (Redação dada pela Lei 

nº 11, 645, de 2008).   
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obrigatório para todos os brasileiros; mas na prática, a escola era pensada mediante 

valores e intenções que não correspondiam às necessidades da real sociedade brasileira 

composta na grande maioria por negros e mestiços, a escola apresentava um modelo de 

ensino que resguardava os interesses da elite brasileira, portanto dos brancos, não 

contemplava a igualdade de oportunidades aos negros, pois a quase totalidade da 

população negra estava relegada à pobreza.  

Com a Lei nº 3.353, também conhecida como Lei Áurea, a escravidão foi 

abolida no Brasil. Livres das senzalas os negros já não tinham que se submeter aos 

castigos físicos, nem ao trabalho escravo, porém continuavam cativos da ignorância 

intelectual e miséria a que foram relegados por uma sociedade que os via como 

inferiores e previa que através do branqueamento18 pudesse melhorar a imagem do 

Brasil para os países europeus. “Os ex-escravos são abandonados à própria sorte e, daí 

em diante, em condições extremamente difíceis, cabe a eles transformar a emancipação 

legal em realidade material.” (GENNARI apud GATINHO 2008, p. 138)    

A grande maioria dos negros nem cogitava a possibilidade de freqüentar a 

escola, pois, em 17 de fevereiro de 1854 foi aprovado o decreto de lei número 1.331 que 

“estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam admitidos escravos. Em 6 de 

setembro de 1878, foi aprovado o decreto de lei número 7.031-A que estabelecia que os 

negros só podiam estudar no período noturno” (BRASIL, 2005, p.7). Outro fator a ser 

considerado é “a necessidade de trabalhar, que afastou tanto os homens quanto as 

mulheres negras da escola no início do século XX”. (GONÇALVES E SILVA 2000 

apud GATINHO, 2008, 36).  

Com o tempo a educação começa a ser vista como a possibilidade de melhorar 

de vida, só assim o negro teria a possibilidade de ascender economicamente e também 

de inserção real na sociedade, por isso a escola começa a ser almejada e requerida. Eles 

continuaram excluídos do sistema educacional depois de livres e mesmo depois que a 

educação passou a ser um direito de todos, conforme estabelecido na Constituição 

Federal de 16 de julho de 1934 no art. 14919, os princípios norteadores da educação 

                                                           
18

 O branqueamento foi uma invenção dos intelectuais da elite e tornou-se uma ideologia incorporada pelo 

Estado. O objetivo era construir uma nova imagem para a nação brasileira, a partir do branqueamento, 

começou uma desenfreada política de imigração que almejava o quadro de desaparecimento progressivo 

do negro. [...] durante o período alto do pensamento racial – 1880 a 1920 – a ideologia do 

“branqueamento” ganhou foros de legitimidade cientifica, as teorias racistas passaram a ser interpretadas 

pelos brasileiros como confirmação das suas idéias de que a raça superior - a branca - acabaria por 

prevalecer no processo de amalgamação. (SKIDMORE apud GATINHO, 2008, 34)    
19

 Art 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes Públicos, 

cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de modo que 
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estavam baseados na igualdade, que só existia na teoria e não na promoção econômico-

social do individuo almejada pelos ex-escravos como relata Gatinho:  

  

 

Ao adotar conteúdos curriculares e práticas no interior das escolas 

que tinham como objetivos aperfeiçoar a raça, as políticas 

educacionais brasileiras eram orientadas por princípios eugênicos, de 

modo que não se encontram vestígios, na literatura analisada do 

histórico do movimento negro, práticas escolares que negavam a 

estrutura curricular da educação brasileira. As primeiras propostas 

educacionais dos negros denunciavam o abandono e exclusão dos 

mesmos no sistema educacional, os quais eram fatos que 

corroboravam para o nível educacional tão baixo dos referidos.  

(GATINHO, 2008, p. 37, 38) 

 

 

As associações negras buscavam proporcionar a seus associados noções de 

higiene, bons costumes, ginástica, pintura, música, declamação etc. tendo como fim o 

aperfeiçoar moral e profissional. Não havia uma preocupação em preservar a identidade, 

tão pouco a cultura negra. O papel que a educação cumpre nesse contexto é de grande 

efeito para exclusão, pois como já não se pode mais usar chicotes para exercer controle, 

esse se efetiva por meio da conformação que é inculcada no processo educacional. 

  

A educação não desvirtuou os interesses da elite e responde até hoje 

ao mecanismo que garantiu a elite brasileira os efeitos positivos do 

branqueamento físico e cultural dos negros brasileiros. Assim, a 

educação pública instituída visava à afirmação de conformidade 

social dos negros quando estes podiam dela usufruir. (GATINHO, 

2008, p. 36) 

 

 

A idéia de uma democracia racial no Brasil foi amplamente difundida e 

defendida por Gilberto Freire, mas quando escavamos os fatos históricos percebemos 

que a tentativa de Freire de pintar um Brasil mestiço, hibrido, implícita em suas 

principais obras, “Casa grande e Senzala” (1933) e “Sobrados e Mucambos (1936), que 

trazem o resgate histórico do período escravista, não reflete a realidade. Por mais 

agradável que seja pensar que o Brasil é o paraíso da democracia racial a história está 

                                                                                                                                                                          
possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 

consciência da solidariedade humana. 
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permeada de discriminação e preconceito reinantes na própria legislação que podem ser 

comprovados quando identificamos ações como a implantou uma política de 

branqueamento com o fim de redefinir a cor da população ou leis que proibiam o acesso 

de escravos na escola entre outras. Gatinho afirma que “o branqueamento e a 

democracia racial são constructos ideológicos que sempre mantiveram os negros como 

um grupo social em condição de inferior, e os impediram de articular, no país, uma 

consciência negra.” (GATINHO, 2008, p. 40) 

A escola aparece nesse cenário afirmando a ausência do racismo, pois ela não 

tinha como função denunciar as desigualdades, ela vai se configurar como um espaço de 

produção e reprodução da desigualdade, e um dos mecanismos que utiliza para esse fim 

é a seleção dos conteúdos curriculares, o que deve ser privilegiado ou descartado na 

hora de ensinar, dessa forma, fez-se presente sempre a história e valores europeus 

enquanto que a cultura e valores afro, assim como os indígenas foram negados.  

Era como se a história, cultura e imagem do negro fossem invisíveis para esse 

segmento. Segundo Tomaz T. da Silva (1999) “O currículo é lugar, espaço, território. O 

currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 

autobiografia, nossa vida, [...] no currículo se forja nossa identidade.” (SILVA, 1999, p. 

150). Partindo dessa visão de Silva, se pode observar que a proposta curricular brasileira 

se desenvolveu para forjar como a identidade do brasileiro as características do branco, 

sua história, cultura e crenças tinham que predominar a despeito da vontade e origem de 

cada um. 

O livro didático é a prova disso, com o enaltecimento do branco descobridor 

contraposto à imagem do índio “ingênuo” que se deixou enganar por bugigangas, 

enquanto o branco “esperto” levava suas riquezas e do negro trazido como escravo, 

sempre “submisso” e “conformado”. Mesmo quando retrata o período posterior a 

libertação, observa-se na literatura que a posição em que aparecem os negros é de 

subserviência ou de fragilidade econômica, ele é o empregado, o camelô, o taxista, a 

empregada doméstica enquanto que o branco está na liderança é o dono da fazenda, o 

chefe no setor público; o empregador, isso já é tão comum que passa como se fosse 

natural, também a estética tida como padrão de beleza é a européia em detrimento dos 

traços indígenas e negroídes.  

 

 



57 
 

As imagens de negros, quando presentes nos livros e material didático, 

estão fortemente marcadas por preconceitos e estereótipos 

inferiorizantes. Atitudes racistas e práticas discriminatórias se 

reproduzem não somente fora, mas também dentro da escola. Não é 

surpreendente que este contexto dramático exerça forte influência 

sobre a auto-estima e sobre o estímulo dos estudantes negros em 

freqüentar a escola. (JACCOUD e THEODORO, 2005, p.115) 

 

 

No currículo, a cultura e valores da população branca aparecem como se 

fossem a cultura e os valores de todos, como se outros não houvessem, hoje se tem a 

oportunidade de gradativamente corrigir isso, pois com a obrigatoriedade do ensino de 

historia e cultura afro-brasileira e indígena, aos poucos, discriminações poderão ir sendo 

derrubadas, mesmo que o maior problema não esteja na escola, ela é um pólo de 

mudanças, mas a legislação contribui para ir rompendo com as discriminações. 

Um dos problemas na escola, é que os/as profissionais não se sentem 

preparados para trabalhar com as crianças e jovens negras e negros. O primeiro passo 

está em uma formação que contribua para que professoras/es compreendam as causas 

dos processos históricos de exclusão e discriminação. O segundo está em uma 

organização curricular que traga para o seio das práticas educativas a luta, os heróis 

negros, os processos econômicos excludentes, as questões da discriminação religiosa, 

dentre outros. O processo é lento, até porque não se pode desconstruir de uma hora para 

outra, o que levou anos para se inculcar, mas aos poucos a população está tendo acesso 

a parte da história que lhes foi negada e novos valores e sentimentos poderão ser 

gerados. 

Glória Moura ao falar sobre o currículo oculto presente nas festas e rituais das 

comunidades quilombola denuncia que:  

 

 

Na verdade, na escola, é negado ao estudante o conhecimento de uma 

história que efetivamente incorpore a contribuição dos diferentes 

estoques étnicos à formação de nossa identidade, com o agravante de 

que a história parcial ali apresentada como exclusiva é aquela dos 

vencedores, dos colonizadores, ou, para precisar a afirmativa, história 

celebratória das classes econômica e politicamente mais bem 

sucedidas. (...) A escola tem descaso pelo reconhecimento das 

múltiplas “identidades” e pelas diferentes culturas dos diversos 

segmentos que historicamente integraram a formação de nosso país. 
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É tarefa indispensável com vista à formação para o exercício da 

cidadania. Conhecer sua própria história, sua origem étnica e a sua 

cultura.  (MOURA, 2005, p.269-270) 

 

 

Não é preciso fazer grande esforço para perceber que o preconceito incutido na 

cabeça do professor/a, como também sua incapacidade em lidar profissionalmente com 

a diversidade, somadas aos conteúdos preconceituosos dos livros didáticos são fatores 

influentes para desestimular e prejudicar o aprendizado do aluno negro. Por isso, é 

muito importante pensar a formação do professor e ressaltar que há uma nova demanda. 

Não precisamos de um professor/a que sejam meros conteudistas, mas alguém capaz de 

lidar com as especificidades de um povo multicultural, afinal, não se trata de sobrepor 

uma cultura à outra, mas sim de respeitar a diversidade. Mas como respeitar e incitar o 

respeito ao que não se conhece?  

Muitas (os) professoras (es) não têm clareza do que é um quilombo, nem 

concordam com cotas ou com os direitos concedidos às comunidades remanescentes, 

tão pouco que os índios têm o direito de aprender em seu próprio idioma, entre outras 

coisas, e isso porque lhes falta uma formação que contemple a realidade da nação. 

Muitos (as) profissionais não têm clareza nem da própria cor e não são capazes de 

identificar atos de racismo e discriminação. Isso tem ocorrido porque ensinar 

metodologias e teorias sem estimular o pensamento crítico e conscientização não é 

suficiente para formar o professor apto a influenciar no processo de transformação dos 

valores preconceituosos enraizados na população brasileira. Uma das professoras 

entrevistadas nesta pesquisa quando questionada sobre o reconhecimento da identidade 

étnicorracial dos seus alunos e como ela trabalhava a questão informou que:       

 

 

(Os alunos) Não se reconhecem como negros não. Como quilombola 

também não, até porque nós não passamos pra eles que vivemos em 

uma comunidade quilombola e sim em um assentamento, ai eles não 

reconhecem que são quilombola, eles acham que moramos em um 

assentamento, mas eles não sabem a finalidade de um quilombo. Eles 

não se reconhecem como quilombola.  Comecei a explicar a diferença 

entre assentamento e quilombo e perguntei; seus alunos têm clareza do 

que é um quilombo? Não, nem eu tinha. (Claudia/2010.) 
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No século XXI o investimento em formação de professores e formação 

continuada é uma questão de exigência no Brasil para o exercício profissional, como 

explicitado na LDB vigente. Precisamos pensar como estamos formando esses 

educadores, pois ampliamos a oferta, hoje se pode adquirir um diploma em várias 

instituições e locais, até mesmo sem sair de casa, mas se houvesse o mesmo empenho 

em melhorar a qualidade da formação que há em disponibilizar alternativas 

institucionais para aquisição de títulos, começaríamos por repensar o currículo dos 

cursos de formação. 

Com base em tudo que relatamos podemos concluir que, em função do tempo 

que se passa estudando, a escola exerce grande influência na formação do indivíduo 

(principio, valores, consciência etc.) e o professor pode não estar preparado para exercer 

o seu papel de forma coerente com a necessidade, portanto, faz-se necessária a busca de 

aperfeiçoamento/capacitação, e constatamos que este ocorre, na maioria das vezes, fora 

da universidade, pois em função da realidade regional a formação precisa ser 

complementada, enriquecida. As questões primárias, que afetam diretamente toda a 

população nacional, como a diversidade social, econômica e étnicorraciais não são, 

suficientemente, discutidas nas instituições de ensino superior, assim como a prática no 

período acadêmico, tão importante para a ação futura do profissional, é insuficiente. 
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Ser negro... 

 

Ser negro... 

Não se resume à questão de pele. 

Não se resume à questão dos cabelos crespos.  

Ser negro é... 

Sentir-se negro num país miscigenado. 

Assumir as suas raízes. 

Ser negro é ter... 

Coragem. 

Atitude. 

Ser negro é... 

Lutar para ser igual nas diferenças. 

Acreditar que não é inferior a ninguém. 

Ser negro... 

Ter princípios. 

Valorizar a beleza. 

Ser capaz. 

Fazer acontecer neste país onde pessoas  

ainda são influenciadas por idéias pré-concebidas. 

Enfim... 

Ser negro é "ser humano"! 

Robélia Aragão 
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CAPITULO 2 

 

LIBERDADE, TERRA E EDUCAÇÃO: DIREITO OU FAVOR? 

 

 

Neste capitulo iremos visitar conceitos desenvolvidos ao longo da história que 

influenciaram diretamente o comportamento da sociedade e até hoje exercem certa 

influência sobre as relações sociais, políticas e econômicas, bem como nos interessa 

também, discutir sobre a formação social dos quilombos, com o propósito de entender a 

atual conjuntura étnico-racial brasileira. O primeiro ponto discutido é o que motivou e 

embasou a escravidão de seres humanos e de forma superficial observaremos como a 

sociedade foi construindo/desconstruindo conceitos científicos que justificavam a 

segregação racial. No segundo momento descreveremos o surgimento e características 

dos quilombos, centros de refugio de comunidades negras, suas transformações e 

funções para as comunidades contemporâneas. Enfatizaremos os quilombos sergipanos, 

com base nas informações do INCRA, CELACUDE e IBGE, para obter uma visão geral 

do universo onde será desenvolvida a pesquisa.   

 

 

2.1.1 ESCRAVISMO E QUESTÕES ÉTNICORRACIAIS 

 

 

Na Grécia antiga, onde a filosofia da essência tinha sua fase áurea, os 

escravos20 não eram vistos como seres humanos.  A essência humana, só era visualizada 

nos homens livres. Segundo esta visão, os seres já nasciam predestinados, era coisa 

divina, que ninguém questionava. A classe dominante não tinha dificuldades de 

qualquer espécie, pois na época, até a classe dominada aceitava isto como uma 

imposição divina (castigo). Desta forma, esta “predestinação”, era parte da essência 

humana, que por si só, se justificava. Nesse período a escravidão não tinha nenhuma 

relação com a cor da pele, era conseqüência de dominação, mediante guerras ou como 

                                                           
20

 Os escravos da Grécia antiga eram subjugados por que foram conquistados em alguma guerra ou 

adquiridos mediante um débito que alguém não foi capaz de pagar, e por isso, perdeu a liberdade de seu 

filho, esposa ou a própria. A escravidão inicialmente não ocorria por causa da cor ou raça de alguém, ou 

seja, por serem negros.  
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pagamento de débitos. A verdade é que todos os povos tiveram escravos, os 

Mesopotâmios, Hebreus, Gregos, Romanos, Celtas, enfim, foi um fenômeno que variou 

de acordo com a época, lugar ou povo, mas foi uma constante no passado da 

humanidade.  

A escravidão não demorou muito para ser vinculada a cor da pele, mas não foi 

de uma hora para outra, primeiro surgiu o preconceito racial proveniente dos 

sentimentos negativos que os europeus associavam à cor. Segundo Guimarães (2008) a 

maioria dos europeus só passou a ter contato com negros africanos depois das 

conquistas do século XVI, logo, podemos inferir que até então, não havia escravidão 

relacionada com esse fator, mas sim, a dominação e escravidão dos povos conquistados, 

a diferença é que até esse momento os povos eram tidos como inferiores em decorrência 

de sua localização, ou pelo simples fato de terem sido incapazes de vencer em batalhas e 

não pela sua cor.  

Possivelmente, o preconceito com pessoas negras nasceu da associação que os 

europeus fazia da cor escura a coisas ruins, ou seja, o preto era a cor do mal “[...] no 

ocidente cristão, o negro significava a derrota, a morte, o pecado, enquanto o branco 

significava o sucesso, a pureza e a sabedoria.” (GUIMARÃES, 2008, p. 12). Não 

demorou muito para que o termo negro fosse usado não apenas para designar a cor 

escura da pele, mas também para se referir aos escravos, já que o termo estava 

associado ao que era inferior e ruim, logo, ser negro e ser escravo tornaram-se 

sinônimos. Segundo Bastide (1996):  

 

 

Nós herdamos dos gregos e do cristianismo a polaridade branco preto 

como expressão da pureza e do demoníaco. [...] Sem nos darmos 

conta, essa ligação da negrura com o inferno, a morte, as trevas da 

noite e o pecado não deixa de exercer influência sobre nossa visão dos 

africanos, como se uma maldição estivesse colocada a sua pele.  

(idem, 1996, p. 39 apud GONÇALVES 2008, p.12) 

 

 

Mas seria uma perspectiva muito simplista achar que a discriminação sofrida 

pelos negros resumia-se ao fator cor, pois a segregação a que foram submetidos atingiu 

também sua cultura, religião e organização social, pois no mundo regido pelo branco 

não havia espaço para os valores e costumes africanos, tidos como inferiores em tudo, 

por isso, eles não eram apenas obrigados a trabalhar, também eram forçados a aculturar-
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se, “converter-se” ao cristianismo e adequar-se aos costumes e normas de organização 

da sociedade dominante.    

A escravidão espalhou-se pelo mundo e diversos atos desumanos foram 

cometidos com negros e outros povos que não fossem brancos, como os índios nativos 

de cada região explorada. Aquilo que não gerava vantagem para o explorador era 

facilmente descartado, por isso, não fazia a menor diferença quantos negros e índios 

morriam por exaustão de tanto trabalhar, ou por punições extremas de seus donos à 

revelia da justiça, pois eles eram apenas animais domesticados para cumprir tarefas e 

eram facilmente substituídos por outros.  

Diferente dos índios que na maioria dos casos eram capturados e escravizados 

em suas terras, ou ainda pior, dizimados para desocupar o espaço almejado pelos novos 

donos, a população africana era frequentemente seqüestrada, transportada em navios 

superlotados e sem nenhuma condição de higiene até terras desconhecidas onde eram 

vendidos para trabalhar até a morte, entregues para sofrer os mais variados e terríveis 

castigos, humilhações e mutilações.   

O processo de escravidão no mundo, enquanto tema, dispõe de vasto material o 

que torna desnecessário uma abordagem muito detalhada, mas gostaríamos de destacar 

alguns momentos da história da escravidão no mundo que servem para demonstrar a 

gravidade desse fenômeno, que marcou de forma negativa a história da humanidade, 

também queremos enfocar como certas atitudes foram decisivas na quebra do 

paradigma da escravatura negra.  

O primeiro caso é muito relevante para entendermos o quão ilógico foi o 

processo de dominação e exploração a que foram submetidos os negros por seus 

dominadores. O Apartheid21, que em africâner, significa "separação", foi o regime que 

                                                           
21

O termo, Apartheid, foi atribuído ao regime político de segregação dos negros na África do Sul, que 

durou, oficialmente, 42 anos. Colonizada a partir de 1652 por holandeses e tendo recebido imigrantes de 

outras partes da Europa e da Ásia, a África do Sul tornou-se, em 1910, uma possessão britânica. O 

apartheid oficializou-se em 1948 com a posse do primeiro-ministro Daniel François Malan, descendente 

dos colonizadores europeus - também chamados de africâners. Trata-se de uma política racial que 

diferenciava os direitos e deveres de brancos e negros. O Apartheid, atingia a habitação, o emprego, a 

educação e os serviços públicos, pois os negros não podiam ser proprietários de terras, não tinham direito 

de participação na política e eram obrigados a viver em zonas residenciais separadas das zonas dos 

brancos. Os casamentos e relações sexuais entre pessoas de raças diferentes eram ilegais. Os negros 

geralmente trabalhavam nas minas, comandados por capatazes brancos e viviam em guetos miseráveis e 

super povoados. Para lutar contra essas injustiças, os negros acionaram o Congresso Nacional Africano 

(CNA), uma organização negra clandestina, que tinha como líder Nelson Mandela. Após o massacre de 

Sharpeville, o CNA optou pela luta armada contra o governo branco, o que fez com que Nelson Mandela 

fosse preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. Com o fim do império português na África em 1975, 
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vigorou de 1948 até 1990 na África do Sul. O período foi marcado por um sistema 

constitucional de segregação racial que abrangia as esferas sociais, econômicas e 

política da nação e a população negra, nativa da África, que representava 

quantitativamente a grande maioria, foi vitima de “colonizadores” que a relegaram à 

escravidão, miséria e exclusão na própria mãe África. Durante 42 anos o mundo assistiu 

quieto ao apartheid e deixou impunes suas vitimas, durante 42 anos foi negado aos 

negros na própria África do Sul o direito a ter direitos. 

O segundo caso é a guerra de Secessão22 dos Estados Unidos da América 

(EUA) que teve inicio em 1861 e só acabou em 1865. Abraham Lincoln foi pivô dessa 

guerra, apesar de ser moderado em suas idéias, era considerado pelos sulistas como 

abolicionista, tendência defendida por seu partido, com a consolidação da eleição de 

Lincoln à presidência os sulistas indignados deram início ao movimento separatista na 

Carolina do Sul em 20 de dezembro de 1860, com o fim de formar os Estados 

Confederados da América, o que culminou na guerra civil dos EUA. 

Foram quatro anos de guerra civil que deixou um saldo de 600 mil mortos. 

Todo esse massacre, “justificado”, se é que podemos usar esse termo, pelo fato do sul 

dos EUA não aceitar a abolição da escravatura, para eles, era inaceitável tornar livre os 

negros, mão-de-obra de suas lavouras, por isso, o Sul decidiu criar um novo pais 

composto pelo grupo de estados que aderisse às idéias conservadoras do movimento, 

que via no escravismo o único meio de garantir o poder.  

Depois de quatro anos de muita luta e mortes o norte finalmente venceu e a 

abolição foi definitivamente oficializada nos EUA, em 31 de janeiro de 1865. Parece o 

final feliz da trama, mas não era, pois, embora vencidos, os sulistas mantiveram sua 

posição radical de segregacionismo étnicorracial. Entre seus feitos posteriores à guerra 

de secessão estão o assassinato do presidente Lincoln pelo ator sulista John Wilkes 

Booth e a criação da Ku-Klux-Klan, uma associação racista fundada pelos brancos de 

                                                                                                                                                                          
lentamente começaram os avanços para acabar com o apartheid. A comunidade internacional e a 

Organização das Nações Unidas (ONU) faziam pressão pelo fim da segregação racial. Em 1991, o então 

presidente Frederick de Klerk condenou oficialmente o apartheid e libertou líderes políticos, entre eles 

Nelson Mandela. A partir daí, outras conquistas foram obtidas, o Congresso Nacional Africano foi 

legalizado, De Klerk e Mandela receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1993, uma nova Constituição não - 

racial passou a vigorar, os negros adquiriram direito ao voto e em 1994 foram realizadas as primeiras 

eleições multirraciais na África do Sul e Nelson Mandela se tornou presidente da África do Sul. Pesquisa 

realizada em 18/03/2011 em http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/foi-apartheid-

africa-sul-533369.shtml 
 

22
 A Guerra de Secessão foi a maior guerra civil do século XIX, também ficou conhecida como "Guerra 

Civil dos Estados Unidos" ou ainda como "Segunda Revolução Norte-Americana" 
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Nashville em 1867 e responsável por crimes e atrocidades diversas contra os negros. O 

principal objetivo da Ku-Klux-Klan é impedir a integração dos negros na sociedade 

como sujeitos de direitos, o verbo esta no presente propositalmente, porque até hoje a 

associação existe e faz vitimas.  

Quando falamos em escravismo chegamos a pensamos que os conceitos de 

dominação, racismo, discriminação e segregação étnicorracial ficaram no passado e que 

a sociedade contemporânea já superou essas marcas do passado, mas basta olhar para 

Ku-Klux-Klan, para questionar até que ponto foram as mudanças na mentalidade das 

pessoas.  

No caso do Brasil a questão do racismo é muito mais complexa do que em 

outras partes do mundo, os EUA por exemplo tem uma divisão clara de opiniões e a 

população toma partido de acordo com suas convicções ideológicas, no Brasil ocorre o 

contrário, aqui defende-se que o país é uma democracia étnicorracial, quando na 

verdade o racismo e a discriminação estão presentes e atuantes no seio da sociedade por 

meio da própria negação, como defende Gomes (2001), “o racismo no Brasil é um caso 

complexo e singular, pois ele se afirma por meio da sua própria negação. Ele é negado 

de forma veemente, mas mantém-se presente no sistema de valores que regem o 

comportamento da nossa sociedade.” (p. 92)  

Mas no tocante a abolição, podemos ainda acrescentar que, um grande 

impulsionador foi a Revolução Industrial, que via a mão de obra escrava como 

prejudicial, pois era necessário gerar consumidores para sua produção, e isso, só 

ocorreria se aquela parcela da população passasse a ser remunerada. O que instiga e 

porque não dizer, promove as mudanças no social é o capital, ou seja, não foram as 

idéias que provocaram a mudança de atitude pela conscientização, embora houvesse 

todo um trabalho de articulação do movimento abolicionista, que realmente conquistou 

muitos adeptos, o que mais pesou para a sociedade capitalista foi que, com a introdução 

da maquina a vapor não era mais necessário tantas pessoas, digo, “escravos” para 

trabalhar. Os industriais perceberam que podiam ter maiores lucros com um custo muito 

menor, para eliminar despesas era preciso libertar os escravos, que já há muito tempo 

davam dor de cabeça e prejuízos com suas constantes fugas e levantes. Mas ainda lhes 

restaria um problema: como transformar os escravos em consumidores? A solução foi a 

criação do trabalho assalariado, mas que os negros também ficaram excluídos durante 

séculos. Ainda hoje, com todos os avanços no campo dos direitos, ainda se observa a 

existência de negros e negras em trabalho doméstico não assalariado.  
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Para fechar os exemplos da proliferação das idéias e ações abolicionistas que 

mudaram o mundo podemos ainda citar a Inglaterra, que inclusive afetou diretamente o 

Brasil, quando decretou a abolição completa da escravidão tanto na metrópole como nas 

colônias inglesas em agosto de 1834. Ela também decretou guerra ao trafico negreiro, 

pois estabeleceu que nenhum barco negreiro poderia mais singrar os oceanos sem ser 

vistoriado, se fossem capturados, os escravos deveriam ser devolvidos. Mas essa 

determinação foi burlada ainda muitas vezes pelos traficantes de escravo até fazer 

diferença, pois eles tinham altos lucros com a “mercadoria”, e por isso, preferiam correr 

o risco de serem pegos. Maria Aparecida da Silva relata que: 

 

 

O Brasil foi o país que escravizou o maior número de africanos/as 

durante o sistema escravista colonial e o último país das Américas a 

por fim à escravidão. Portanto, a população negra era de fato imensa, 

e isso levou as elites a fortalecer as teorias racistas e a produzir 

preconceitos contra as pessoas de origem africana, com o objetivo 

exclusivo de garantir seus privilégios. (SILVA, 2001, p.76) 

 

  

O século XVIII revelou as primeiras intenções de acabar com o regime 

escravista, nesse período pudemos identificar uma soma de pressões religiosas, 

econômicas, filosóficas e morais que começaram a surtir efeito no tocante a escravidão, 

pois foi no século XVIII que a escravidão foi pela primeira vez considerada como um 

atentado à dignidade do homem. Mas é só no século XIX que a liberdade dos negros é 

consolidada de forma definitiva. O início da abolição da escravatura passa a ser vista 

como a aurora de um novo tempo, consagrando ideais da revolução, ou seja, liberdade, 

direitos e garantias do indivíduo, sem distinção de raça, credo ou cor, preceitos 

difundidos pelos movimentos abolicionistas.  

Na verdade podemos dizer que a abolição foi um passo valioso na luta por 

liberdade e igualdade, mas apenas um passo, que embora largo, logo se tornou 

insuficiente, pois os grilhões de ferro deram lugar aos grilhões da discriminação e 

exclusão, que ao longo dos anos, como no caso do Brasil, foi camuflado por uma falsa 

democracia racial, que ancorada em uma “igualdade” legal, cometia as maiores 

injustiças para na verdade manter posições socioeconômicas inalteradas.    
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2.4 O Brasil da escravidão e do preconceito étnicorracial  

 

Os corretores de escravos examinavam, a plena luz do sol, os negros e 

moleques que ali estavam para ser vendidos; revisitavam-lhes os 

dentes, os pés e as virilhas; faziam-lhes perguntas sobre perguntas, 

batiam-lhes com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, 

experimentando-lhes o vigor da musculatura, como se estivessem a 

comprar cavalos.  (AZEVEDO, 1889, p.16) 

 

 

Azevedo faz uma descrição precisa do que era a mercantilização dos negros no 

Brasil no período escravista, em suas palavras, a compra de negros era semelhante a 

comprar cavalos. A história do Brasil foi marcada pelo processo de animalização dos 

negros que foram feitos mercadoria, discriminados, humilhados e tratados de forma 

desumana, isto aconteceu aqui durante anos e encontrou muita resistência à 

transformação, que só ocorreu aos poucos, mediante o redirecionamento político e 

econômico que o mundo foi tomando.  

No Brasil, assim como em outras partes do mundo, o negro não foi a única 

vitima da escravidão, embora poucos saibam, de 1530 a 1600, os índios foram a 

principal força de trabalho escravo, segundo Gennari (2008) eles estavam “na base do 

cultivo de cereais, algodão, açúcar e café de São Paulo até por volta de 1820”. No 

Maranhão o índio só deixou de ser escravizado no século XVIII e no Pará por volte de 

1755.  

A escravidão no Brasil tem muitos pontos que deviam ser melhor esclarecidos, 

no que diz respeito aos conteúdos ministrados em escolas, pois negros e índios foram 

explorados e vivenciaram diversas atrocidades simultaneamente e talvez a única 

vantagem do índio brasileiro em relação aos africanos fosse tão somente o 

conhecimento que tinham das matas, que lhes facilitava encontrar abrigo mais rápido 

nas fugas, talvez por isso, esse deve ter sido um dos fatores para que fossem descartados 

mais rápido do trabalho escravo, além é claro, do interesse da igreja católica pela 

evangelização dos, por eles considerados, “selvagens” aos quais usaram amplamente no 

cultivo de terras e em minas de ouro e pedras preciosas. Conforme Gennari: 

 

 

Não é convincente o argumento que atribui a substituição do escravo 

indígena pelo negro à capacidade deste último de resistir às doenças. 
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Os defensores dessa idéia esquecem que a maior parte das mortes 

entre os índios não se deveu aos problemas de saúde trazidos pelos 

europeus, mas sim ao esgotamento físico provocado pelo excesso de 

trabalho e pelas condições subumanas a que foram submetidos. 

(GENNARI 2008, p.16) 

 

 

Embora a escravidão indígena brasileira seja um tema de grande relevância e 

por esta razão ressaltamos esse aspecto, nosso foco é o escravismo vivenciado pelos 

negros, que inclusive, perdurou bem mais, pois os índios desde 1758 tiveram abolição 

dos filhos assinada pelo Marquês de Pombal. Os negros ainda demoraram muito para 

obter as primeiras conquistas também, sua exploração atingiu todo o território.  

Segundo Guimarães (2008) os africanos em geral, além de desconhecerem as 

terras para onde eram levados, também tiveram muita dificuldade para articular-se 

coletivamente, tendo em vista que, embora fossem oriundos da África, pertenciam a 

etnias distintas, com línguas, tradições e costumes diferenciados, em alguns casos, eram 

de tribos rivais em sua terra natal, o que os tornava inimigos onde quer que estivessem. 

Diferente do que muitos pensam os negros não foram escravizados porque 

eram resignados, há registros de resistência desde a chegada dos nativos africanos no 

Brasil pelos navios negreiros, passando pelos abolicionistas, como foi o caso de 

Joaquim Nabuco, Castro Alves, Rui Barbosa, José do Patrocínio, André Rebouças, Luís 

Gama, Antônio Bento e de tantos outros, anônimos ou não, brancos e negros, homens e 

mulheres, que arriscaram suas vidas em uma época que negros nem eram considerados 

seres humanos, para que todos adquirissem a liberdade. Liberdade esta sonhada em 

prosa e verso, mas regada a suor e sangue. 

Muitos discursos eloquentes foram proferidos pelos defensores da causa, e a 

resistência negra foi comprovada pelo sangue de heróis como Zumbi, que lavou o solo 

brasileiro, homens que preferiram morrer a barganhar sua liberdade, eles deram suas 

vidas para defender Palmares e tantos outros quilombos como os de Minas Gerais, Mato 

Grosso, Maranhão, Bahia, Jabaquara e tantos outros cujos nomes nunca foram 

conhecidos, até que a escravidão fosse abolida de vez no Brasil. Suas histórias não estão 

nos livros didáticos, o número dos que morreram nunca poderá ser estimado, mas eles 

existiram e também fizeram a diferença no Brasil que conhecemos. Como podemos 

observar quando resgatamos um pouco da suas luta.  

Palmares em Alagoas é certamente o quilombo mais famoso da história do 

país, ganhou esse nome porque na região em que os ex-escravos levantaram suas 
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casas havia muitas palmeiras que mescladas a espinhos, cipós e arbustos 

formavam uma mata fechada muito difícil de ser penetrada. Alguns relatos 

apontam que no ano de 1597 já havia fugitivos por lá, mas não se tem certeza da 

data de sua fundação. A região de difícil acesso tinha a finalidade de dificultar a 

localização pelos capitães do mato. 

Palmares, segundo Genarri (2008), fica em um local montanhoso, os 

fugitivos escolheram uma das serras chamada Serra da Barriga, por sua forma 

arredondada, e abriram clareiras em seu topo para construir suas choças de palha, 

no alto tinha uma visão privilegiada de toda a área.  

Em 1630 Pernambuco foi invadida pelos holandeses e muitos dos senhores de 

engenho acabaram por abandonar suas terras, o que beneficiou a fuga de um grande 

número de escravos para o Quilombo dos Palmares, que em 1670 já abrigava em 

torno de 50 mil quilombolas. Palmares hoje é o símbolo da luta do movimento negro, 

e isso é facilmente justificado pelo fato de por volta de quase 100 anos, Palmares ter 

sofrido constantes ataques de holandeses e portugueses e resistido mesmo quando teve 

que lutar contra sua própria liderança.  

Ganga-Zumba foi o seu penúltimo rei, foi morto pelo sobrinho Zumbi, movido 

pela insatisfação dos palmarinos, indignados com as atitudes de seu rei, que além de 

perder uma batalha por estar bêbado, fez um acordo com os portugueses, prometendo 

que os quilombos devolveriam às senzalas todos os fugitivos abrigados, em troca os 

portugueses daria a liberdade aos nascidos no quilombo, concederiam terras para 

cultivar e o titulo de vassalo do rei para Ganga-Zumba. Com o número de seguidores 

reduzido o rei de Palmares tornou-se um alvo fácil e Zumbi ocupou seu lugar, mas a 

situação só se complicou cada vez mais para Palmares que sob o comando de Zumbi 

promoveu uma resistência heróica que acabou com a destruição do quilombo e a sua 

morte, em 20 de novembro de 1695, data que foi escolhida para marcar o Dia Nacional 

da Consciência Negra. 

Foi como resultado de muitas lutas, que a população negra obteve algumas 

vitórias importantes, foi por pressão inglesa que o Brasil, finalmente, concordou em 

abolir o tráfico negreiro através da Lei Eusébio de Queirós em 1850, a lei fortaleceu a 

luta do movimento abolicionista, mas não foi suficiente para impedir que o tráfico 

clandestino continuasse, os traficantes continuaram trazendo novos escravos e 

falsificando as datas nos documentos.  
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Uma nova ordem subia ao poder no mundo e um novo sistema econômico 

entrava em vigor, as mudanças em relação ao tráfico de escravos, e uma certa 

permeabilidade às idéias liberais sobre a abolição da escravatura na camada aristocrática 

brasileira, eram reflexo do que estava acontecendo nas instâncias políticas e econômicas 

mundiais, como colônia, o Brasil deveria seguir o mesmo direcionamento da Inglaterra, 

e seguiu, as mudanças ocorreram, mas a passos lentos, pois a economia brasileira, de 

base agrícola, era totalmente dependente da mão-de-obra escrava, a industria ainda 

demoraria muito para chegar ao país.  

Vinte anos depois da proibição do tráfico negreiro é que foi declarada a Lei do 

Ventre-Livre23. Os filhos dos escravos que nascessem a partir de sua promulgação eram 

livres, algumas dessas crianças eram separadas de suas mães e entregues ao estado, mas 

a maioria ficava aos seus cuidados, ou seja, morando e trabalhando para os donos de 

suas mães até os vinte e um anos, pois desta forma os senhores poderiam tirar proveito 

deles até completar a idade, mas não poderiam mais ser contados como escravos, os 

senhores não podiam dispor de suas vidas como bem quisessem, porém suas mães 

continuavam escravas.   

Em 1885, foi aprovada a lei dos Sexagenários24 que beneficiava os negros de 

mais de 65 anos, ou seja, aos sobreviventes que conseguiam essa façanha, afinal, viver 

até 65 anos nas mais terríveis condições, pode ser considerado uma grande façanha. Só 

em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, foi oficializada a liberdade total dos 

negros no Brasil, finalmente as senzalas seriam definitivamente abertas, esvaziadas e a 

população negra poderia dar outros rumos as suas vidas.  

Mas será que podemos dizer que a lei, assinada pela Princesa Isabel, foi o 

resultado dos anos de resistência e luta dos negros e do movimento abolicionista. A luta 

fez diferença sim, mas mesmo com toda a resistência e mobilização das comunidades 

                                                           
23

 A Lei do Ventre Livre, também conhecida como “Lei Rio Branco” foi uma lei abolicionista, 

promulgada em 28 de setembro de 1871 (assinada pela Princesa Isabel). Esta lei considerava livre 

todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data da lei.  A Lei do Ventre Livre tinha por 

objetivo principal possibilitar a transição, lenta e gradual, no Brasil do sistema de escravidão para o de 

mão-de-obra livre.  
24

 A Lei dos Sexagenários, também conhecida como Lei Sararaiva-Cotegipe, foi promulgada em 28 de 

setembro de 1885. A lei beneficiou poucos escravos, pois eram raros os que atingiam os 60 anos, 

devido a vida sofrida que levavam. Os que chegavam aos 60 anos de idade já não tinham mais 

condições de trabalho. Portanto, era uma lei que acabava por beneficiar mais os proprietários, pois 

podiam libertar os escravos pouco produtivos. 

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/lei_ventre_livre.htm 
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negras, não se pode dizer que a libertação dos escravos em 1888 foi fruto de uma 

conscientização das injustiças cometidas, mas pelas evidências históricas, podemos 

dizer que a classe dominante foi forçada por uma ordem político-econômica que já não 

via vantagem em manter escravos, na verdade, foi um conjunto de ações, pois, tendo em 

vista as mudanças no cenário econômico, sabendo da falta de sustentação racional do 

sistema vigente e os constantes embates por conta da resistência negra, os senhores de 

escravo perceberam que precisavam ceder às pressões por mudanças, que se impunham 

com a nova ordem social.  

A classe dominante se deu conta que para manter o poder era necessário 

reformar a sociedade, substituindo um suposto direito natural por uma sociedade 

contratual, ou seja, um contrato social celebrado livremente pelos indivíduos. Esta nova 

sociedade parte da premissa de que todos os homens são livres para vender, mediante 

contratos, sua mão de obra, por outro lado, a outra parte é livre também, para contratá-

la, ou não. Este é o fundamento jurídico da sociedade burguesa e liberal que começava a 

se materializar no Brasil e no mundo com a decadência da corte.  

Esse fundamento é, aparentemente, muito democrático, afinal, as partes podem 

“escolher”, “decidir”, (ilusões de um sonhador), mas, que opção tem um ex-escravo que 

não é bem vindo, pois os fazendeiros preferem pagar para os emigrantes brancos que 

poderão clarear a nação, ou seja, a população negra é entregue à própria sorte e a grande 

maioria fica à margem da sociedade, não tem onde trabalhar, pois os emigrantes 

ocuparam as lavouras, nas fabricas não dispõem dos conhecimentos necessários, pois a 

lei lhes proíbe de estudar, nem tem como voltar para a África. O Brasil aboliu a 

escravidão, mas não podemos dizer que fomos diferentes dos sulistas americanos, pois, 

eles deixaram claro que não aceitavam que os negros tivessem os mesmos direitos que 

brancos, mas o Brasil também retirou do negro o direito a inserção socioeconômica, 

negamos-lhe o direito a educação, ao trabalho, moradia e vida digna.    

Dentre os ilustres defensores da causa abolicionista destacamos o sergipano 

Manoel Bomfim (1868-1932), um homem com um pensamento à frente de seu tempo, 

que deixou uma grande contribuição para a mudança de mentalidade de sua época, sua 

posição contrária a escravidão e à diferenciação com que a população negra era tratada é 

evidenciada na obra “A América Latina” (1905) onde ele busca demonstrar que a 

escravidão era o parasitismo “social”. Ele explica que:  
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O parasitismo “social” é uma forma de organização social donde um 

grupo ou uma sociedade vive da exploração de outros grupos e/ou 

sociedades. Ou seja, um grupo vive à custa de um “hospedeiro” e tal 

prática, além de degenerar o organismo parasitado, o “hospedeiro”, 

também resulta na degeneração do parasita, pois este perde a 

capacidade de viver por si próprio. (BOMFIM, 1993, p. 53-65.) 

 

 

Ele utiliza essa analogia para demonstrar que o sistema vigente dependia do 

trabalho desumano do escravo, para atender as suas ambições. Mas a luta da população 

negra não se resumia a libertação da escravidão, por isso não se encerrou quando foi 

decretada a Lei Áurea, afinal a discriminação e exclusão perduram ainda hoje, 

principalmente, porque da forma como se processou, a abolição foi mais um 

reconhecimento formal da liberdade negra do que sua inclusão na sociedade, apesar de 

livres, os negros continuaram a viver à margem da sociedade brasileira. Guimarães 

infere que: 

 

 

Estatisticamente, está bem estabelecido e demonstrado o fato de que a 

pobreza atinge mais os negros que os brancos, no Brasil. Mais que 

isto: está também demonstrado na literatura sociológica, desde os 

1950, que, no imaginário, na ideologia e no discurso brasileiro, há 

uma equivalência entre preto e pobre, por um lado, e branco e rico, 

por outro. [...] Quais são as causas da pobreza negra? A explicação 

normalmente aceita, tanto pelos governos, quanto pelo povo, é de que 

a discrepância entre brancos e negros deve-se ao passado escravista. 

Tal explicação, embora tenha um cerne de verdade, esconde alguns 

problemas graves. Primeiro isenta as gerações presentes de 

responsabilidade pela desigualdade atual; segundo, oferece uma 

desculpa fácil para a permanência das desigualdades. [...] (para) as 

lideranças negras as causas da pobreza negra são a falta de 

oportunidade, o preconceito e a discriminação racial. (GUIMARÃES, 

2002, p. 64-65) 

 

 

A condição de miséria e degradação a que foram submetidos os ex-escravos e 

as políticas de branqueamento25 introduzidas no Brasil pelos governantes culminou em 

                                                           
25

 O branqueamento como explicitado no 1º capitulo foi uma invenção dos intelectuais da elite e tornou-se 

uma ideologia incorporada pelo Estado. O objetivo era construir uma nova imagem para a nação 

brasileira, a partir do branqueamento, que impulsionou uma desenfreada política de imigração que 

almejava o quadro de desaparecimento progressivo do negro. Munanga (1999) afirma que os pensadores 

brasileiros do século XIX se alimentaram do referencial teórico desenhado pelos cientistas ocidentais, isto 

é, europeus e americanos. “No entanto, no encaminhamento da discussão ideológico-política da 

mestiçagem para enfrentar o problema nacional, os pensadores brasileiros na sua maioria, apesar de terem 
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uma população sem consciência de sua identidade étnica. Kabenguele Munanga destaca 

que com o fim do sistema escravista em 1888 “a preocupação da elite, apoiada nas 

teorias racistas da época, dizia respeito à influência negativa que poderia resultar da 

herança inferior do negro nesse processo de formação da identidade étnica brasileira”. 

(1999, p. 51) Os pensadores precisavam descobrir como transformariam os negros em 

elementos constituintes da nova sociedade brasileira se na mentalidade herdada do 

antigo regime eles continuavam a ser considerados como coisas e animais. Como a 

questão da construção da identidade étnicorracial, no ideário da classe dominante, 

representava uma ameaça à supremacia de sua raça, eles viram no branqueamento uma 

forma de eliminar a ameaça. Essa herança discriminatória ainda paira na atmosfera 

brasileira, pois quando se finge que no Brasil há uma democracia étnicorracial 

consolidada, e igualdade de direitos e oportunidades estamos fechando os olhos para as 

diferenças e continuamos a excluir, pois quando negamos àqueles que são diferentes o 

direito a diferença e a um tratamento diferente, porque foram prejudicados 

historicamente estamos marginalizando os indivíduos tanto quanto na época da abolição 

em que foram banidos para uma vida de pobreza à margem da sociedade.           

É fato inquestionável que todos os direitos adquiridos, pela população negra, 

foram o resultado de muita luta e não podem ser interpretados como presentes, favores: 

a terra, as cotas, o resgate de sua cultura e história são direitos adquiridos por mérito. 

Queremos destacar dentre tantas conquistas a implementação de uma proposta 

educacional que vise diminuir as diferenças nas relações sociais desde a infância por 

meio do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira, conforme disposto na 

lei n
o
 11.645/08,26 e com fundamentação no parecer CNE/CP 3/2004 que estabelece a 

implementação de cotas étnicorraciais em Instituições de Ensino Superior, visando 

promover a equidade de oportunidades entre as pessoas.  

No país as questões inerentes a ampliação de direitos e benefícios para certos 

grupos, como é o caso dos negros, índios, camponeses, deficientes físicos e estudantes 

                                                                                                                                                                          
sido alimentados pela ciência ocidental de sua época, elaboraram propostas originais.” (idem, p. 50, 51). 

Os intelectuais brasileiros tinham uma questão crucial a discutir: a construção de uma nação e de uma 

identidade nacional.       
26

 O documento original foi a Lei nº 9, 394/96 que foi ampliada pela lei nº 10, 639 de 09 de janeiro de 

2003 que estabelece no "Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como „Dia 

Nacional da Consciência Negra‟." A lei, até então, só determinava como obrigatório o ensino da história e 

cultura afro-brasileira, mas em 10 de março de 2008 entra em vigor a lei nº 11. 645/08, que altera a 

nomenclatura da lei nº 9, 394/96 e amplia a determinação Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da História e Cultura 

Afro-brasileira e Indígena. (Redação dada pela Lei nº 11, 645, de 2008).  Por isso, usaremos sempre a 

última alteração como referência. 



74 
 

oriundos da escola pública, encontram muita resistência por parte daqueles que 

desfrutavam da suposta “igualdade” estabelecida legalmente, mas que esbarrava no 

poder aquisitivo da elite que detém as “oportunidades” e as “competências”. No Brasil a 

resistência a estas minorias pode até ser menos violenta do que foi no período do 

Apartheid e da guerra civil dos EUA, mas nem por isso, é menos difícil e enfática, já 

que se luta contra um inimigo invisível, porém cruel e muito real, que é a falta de 

“igualdade de oportunidades”.   

Tendo em vista o saturamento do tema e crendo que os leitores conhecem, 

mesmo que superficialmente, a história da escravidão e exclusão dos negros, por tanto, 

sabem das inúmeras injustiças cometidas, não pretendemos desfiar um rosário de 

motivos que justifiquem os benefícios propostos para este grupo, parte-se do 

pressuposto de que tais benefícios são justos, pois visam compensar uma dívida social 

que dificilmente será devidamente paga, sendo assim, nos deteremos em analisar até que 

ponto as propostas implementadas mediante a lei estão sendo cumpridas em Sergipe no 

que tange ao direito a terra tendo em vista que nosso universo de pesquisa são os 

quilombos rurais de Sergipe. 

 

 

2.5 OS QUILOMBOS BRASILEIROS E AS MUDANÇAS  

 

 

Os quilombos servem de prova na atualidade da luta na época da escravidão, 

era para esses locais que iam os negros que fugiam do cativeiro, lá eles podiam construir 

suas vidas e desfrutar da liberdade, por isso, para preservá-los eles eram capazes de 

morrer. Os Quilombos representavam para os escravos o sonho da liberdade, o direito a 

vida, para o opressor o refúgio de fugitivos, local de prejuízo, pois lá se perdiam caras 

mercadorias, afinal, era a única coisa que os escravos representavam para seus donos.  

Os quilombos, na sua grande maioria, eram localizados em lugares de difícil 

acesso para dificultar a recaptura, como exemplificado no caso de Palmares, durante 

décadas foram terras invadidas e o povo que lá vivia não tinha nem um direito sobre ela, 

tal direito só passa a existir a partir de 1988 quando da promulgação da atual 

Constituição que no artigo 68 das suas disposições transitórias determinou: “ART. 68. 

Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, 
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é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos 

respectivos”.  

A luta pela terra dos quilombos atravessou gerações e hoje a vitória se 

materializa na forma dos títulos das terras e de políticas públicas que prevêem 

condições dignas de sobrevivência. Essas são conquistas legais e devidas se entendemos 

que essa nação foi construída sobre o suor e sangue de negros e índios. O processo de 

aquisição das terras ocorre de forma muito lenta e em alguns casos, daqueles que 

mediante a segregação vivenciada perderam completamente a identidade e a capacidade 

de luta, esses direitos nunca serão requeridos.  

O negro não foi apenas explorado foi excluído porque a sua identidade também 

foi lesada, pois o ideal de qualidade era dos brancos; sua beleza, superioridade 

intelectual e cultural, suas vitórias que demonstravam sua maior capacidade de combate, 

enfim... A ideologia do branco como raça superior foi difundida e imposta à sociedade e 

muitos negros depois de anos a fio sendo bombardeados por tais ideais sucumbiram a 

essa visão e se descaracterizaram, assumiram a cultura, religião e valores dos brancos, 

com o fim de serem aceitos e de superar o estigma de raça inferior. Segundo Guimarães, 

“um grupo só pode estigmatizar efetivamente outro quando está bem estabelecido em 

posições de poder das quais o grupo estigmatizado está excluído.” (GUIMARÃES, 

2008, p.56). Esta era a situação no Brasil, branco estabelecido em posição de poder 

estigmatizando a população negra.   

Um dos critérios de avaliação para concessão de terras aos remanescentes 

quilombolas é que eles tenham traços da cultura de seus ancestrais preservada e se auto-

reconheçam como negros, ou seja, que tenham clareza de sua identidade étnica. Como 

muitos perderam essa identidade, fica difícil até a aquisição do direito. Hoje se têm 

tentado resgatar pela força da necessidade os traços ancestrais, o respeito à cor, 

identidade e cultura afro, para então, obter o direito a uma vida digna, com a aquisição 

das terras e dos demais benefícios provenientes de políticas públicas, entre eles, 

políticas e programas das ações afirmativas.  

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA
27

), 

responsável pelo processo administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação 

                                                           
27

 O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que 

trata o artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A partir do Decreto 4883/03 ficou transferida 

do Ministério da Cultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário/Incra a competência para a delimitação das 

terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como a determinação de suas demarcações e 

titulações. http://www.incra.gov.br  
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e demarcação das terras ocupadas pelos Remanescentes de Comunidades dos 

Quilombos, na primeira etapa do seu trabalho elabora um estudo da área, destinada ao 

reconhecimento e elabora um relatório técnico de identificação e delimitação (RTID) do 

território. A segunda parte é a recepção, análise e julgamento de eventuais contestações. 

Depois da aprovação definitiva do relatório, o INCRA publica uma portaria de 

reconhecimento que declara os limites do território quilombola.  

Depois segue o processo administrativo correspondente à regularização 

fundiária, com pagamento de indenização e demarcação do território. O processo é 

finalizado com a concessão do título de propriedade à comunidade, que é “coletivo, pró-

indiviso e em nome da associação dos moradores da área, registrado no cartório de 

imóveis, sem qualquer ônus financeiro para a comunidade beneficiada”. (INCRA, 

11/2010)28 

Há comunidades quilombolas em pelo menos 24 estados do Brasil: Amazonas, 

Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe 

e Tocantins. A Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da Cultura e 

responsável pelo registro e titulação dos quilombos, certificou 1.523 comunidades 

remanescentes de quilombo em todo o Brasil, até 06 de julho de 2010 e em Sergipe 

estão 15 destas.    

Na atualidade, o processo de reconhecimento das terras para as comunidades 

Quilombolas do Brasil, ocorre mediante uma parceria de trabalho entre o INCRA e a 

Fundação Cultural Palmares – FCP, depois do levantamento feito pelo INCRA a 

Fundação faz uma analise da comunidade solicitante do titulo, nesta avaliação é 

utilizado entre os critérios, que o grupo seja composto por descendentes dos antigos 

escravos, principalmente porque o conceito de quilombo
29

 que encontramos registrado 

na literatura não corresponde ao sentido que tem hoje, antes quilombo era o lugar de 

refugio dos negros fugitivos, hoje são definidos como grupos étnicos, compostos pelos 

descendentes dos negros que promoviam a resistência à escravidão, que permaneceram 

                                                                                                                                                                          
 
28

 www.incra.gov.br 
29

 O primeiro conceito de quilombo foi definido em 1740 em uma carta-resposta ao rei de Portugal, que 

consultou o Conselho Ultramarino. A definição já tem sido revista e até ampliada, mas ainda perdura até 

os dias atuais tanto na literatura específica como nas informações jurídicas. Para os Portugueses: 

“Quilombo é toda habitação de negros fugitivos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que 

não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele”. (SANTOS, 2005). Atualmente este conceito 

tornou-se importante referencia política na defesa de políticas públicas para as comunidades.  
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nestes espaços, formaram comunidades com características e valores culturais 

específicos. Estes elementos são levados em consideração no processo de 

reconhecimento. O INCRA usa como parâmetro para o reconhecimento das 

comunidades remanescentes o art. 2
o
 da Constituição Federal: 

 

 

Conforme o artigo 2º do Decreto 4887/2003, “consideram-se 

remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins 

deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 

auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 

relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida”. (INCRA, 11/2010)30 

 

 

É importante ressaltar que os conceitos foram mudando com o tempo, Arruti 

(2006) ao analisar a história e o processo de formação do quilombo Mucambo em Porto 

da Folha/SE, destaca algumas definições de quilombo, entre eles a publicada pela 

revista IstoÉ, em 20/06/90 onde: “quilombo são sítios historicamente ocupados por 

negros que tenham resíduos arqueológicos de sua presença, inclusive as áreas ocupadas 

ainda hoje por seus descendentes, com conteúdos etnográficos e culturais”. (ARRUTI 

apud IstoÉ, 2006 p. 83). Em 1994 no seminário “Conceito de Quilombo” promovido 

pela Fundação Cultural Palmares, Glória Moura, citada como uma das responsáveis pela 

formulação e implantação do “art, 68” definiu os Quilombos contemporâneos como:  

 

Comunidades negras rurais que agrupam descendentes de escravos 

[que] vivem da cultura de subsistência e onde as manifestações 

culturais têm forte vinculo com o passado ancestral. Esse vínculo 

com o passado foi reificado, foi escolhido pelos habitantes como 

forma de manter a identidade. (ARRUT apud MOURA, 2006, p. 84) 

  

 Como podemos observar o conceito de quilombo ainda esta sendo aprimorado, 

sendo que a partir de 1994 a maior ênfase é dada à identidade étnica ao invés das 

questões raciais. De acordo com Gomes: 

 

O Movimento Negro e os sociólogos, quando usam o termo raça, não 

o fazem mais alicerçados na idéia de raças superiores e inferiores, 

como originalmente foi usado. Pelo contrário, usam-no com uma 

                                                           
30

 http://www.incra.gov.br  
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nova interpretação, que se baseia na dimensão social e política do 

referido termo. (...) Abandona-se o determinismo biológico que 

perpassa o termo e o redimensiona com uma perspectiva política. 

Entendo raça como um conceito relacional, que se constitui 

historicamente e culturalmente, a partir de relações concretas entre 

grupos sociais em cada sociedade (GOMES, 1995, p.49). 

 

 

Hoje, ser negro não está relacionado apenas com a cor da pele, mas é uma 

questão política, cultural, social. Ser negro tem haver com a pertença a um grupo 

historicamente discriminado pela sua matriz cultural de origem, é assumir a luta pelo 

direito a ser diferente, é resgatar valores e cultura, é não se resignar, mas impor-se 

perante os obstáculos e não negar sua origem.    

  

 

 

2.4  OS QUILOMBOS SERGIPANOS    

 

 

Em Sergipe até 2008 só havia 23 (vinte e três) quilombos em processo de 

reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares - FCP, mas estima-se que haja 34 

(trinta e quatro) comunidades, mas até 06 de julho de 2010 a FCP só certificou 15. O 

Incra em Sergipe anunciou sua meta para 2009 de regularização fundiária de áreas 

quilombolas identificadas no estado, de acordo com a Divisão de Ordenamento da 

Estrutura Fundiária da Superintendência Regional da autarquia. Eles pretendiam 

concluir até o final de 2010 os trabalhos para a emissão de títulos definitivos para oito 

das 15 comunidades remanescentes de quilombos que já são reconhecidas em Sergipe 

conforme podemos observar no quadro em anexo. 

Entre as comunidades, as primeiras a serem contempladas com o titulo 

definitivo das terras foram Mocambo no município de Porto da Folha, e Lagoa dos 

Campinhos, em Amparo do São Francisco, sendo que em Amparo, apesar de ser apenas 

um certificado e um titulo de terras em nome de Lagoa de Campinhos, são duas 

comunidades, Serraria e Criolo. Nesses locais vivem cerca de 215 famílias. O Incra já 

havia concluido todas as etapas do trabalho de campo e promoveu a publicação do 

Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), aguardando apenas a 

tramitação de documentos e a assinatura dos decretos, pelo presidente em exercicio Luiz 



79 
 

Inácio Lula da Silva, para definir a titulação das áreas, que ocorreu em 20 de novembro 

de 2009. 

Também apresentam-se em estágio avançado os trabalhos executados pela 

Superintendência Sergipana nas comunidades de Brejão dos Negros (Brejo Grande), 

comunidades Luzienses (sete comunidades em Santa Luzia do Itanhy), Pontal da Barra 

(Barra dos Coqueiros), Serra da Guia (Poço Redondo), Ladeiras (Japoatã) e Caraíbas 

(Canhoba).  

Em geral, as comunidades quilombolas em Sergipe apresentam uma população 

com um nível de escolaridade muito baixo dos jovens e adultos, além disto, esses 

grupos vivem em situação de muita vulnerabilidade social. O Centro Laranjeirense de 

Cultura e desenvolvimento/CELACUDE promoveu em 2006 uma pesquisa nas 

comunidades quilombola de Sergipe e denunciou que muitos dependem diretamente de 

políticas de assistência social, a exemplo de distribuição de cestas de alimentos.  

As fontes de renda nestas comunidades têm origem principalmente na 

agricultura familiar, pesca, no serviço público e o restante é oriunda das aposentadorias 

e artesanatos. Quanto aos valores, quase todas as comunidades apresentam a renda 

familiar de um salário mínimo para mais de 70% dos entrevistados. As casas são 

simples, algumas não têm luz elétrica nem água encanada, de acordo com a pesquisa as 

comunidades quilombolas de Sergipe apresentam um quadro preocupante de pobreza e 

precariedade educacional.  

O levantamento feito pelo IBGE em 2005 revelou que Sergipe, o menor estado 

brasileiro com 1.967.074 (um milhão novecentos e sessenta e sete mil e setenta e 

quatro) habitantes, dispostos nos seus 21.994 (vinte e um mil e novecentos e noventa e 

quatro) Km
2
, tem um percentual de 71,5% de seus habitantes que se declaram de cor 

“parda” e “preta”. O estado na sua maioria é composto por “afrodescendentes”, em 

números reais equivalem a 1.405.519 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, quinhentos 

e dezenove) pessoas.  

O número expressivo de pessoas negras ou pardas parece não ser relevante no 

que diz respeito à atuação e ocupação deste segmento, pois ainda prevalece na 

supremacia educacional e profissional a minoria autodenominada “branca” que, ao 

colonizar, impôs sua cultura e seus valores, mas hoje de forma sutil, apenas faz a 

manutenção de sua supremacia mantendo os negros da população em uma subcategoria, 

a ser apreciada em dia e hora marcada, em festas, no caso das danças e alguns elementos 

da cultura que a seu ver podem ser apreciados como cultura popular. 
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Nos territórios sergipanos de predominância afrodescendente, os 

repertórios culturais de base africana convivem de perto com formas 

discordantes culturais racistas, que reduzem, minimizam e 

invisibilizam a participação afrodescendente na composição da 

sociedade sergipana e agudizam sua situação de exclusão dos bens 

culturais produzidos, reduzindo nossas culturas e seu usufruto ao 

patamar das manifestações culturais denominadas de populares ou 

folclóricas. Nega-se o caráter intelectual, político, produtivo e 

simbólico das culturas de base africana, excluindo dos nossos a 

possibilidade de autonomia política. (CELACUDE, 2006, p. 16). 

 

 

Conforme o resultado da pesquisa feita pelo Projeto: “Articulação das 

Comunidades Quilombolas do Estado de Sergipe” (2006), o percentual de pessoas que 

apenas assinam o seu nome nos quilombos locais, chega a 65%, um número bastante 

elevado e 14% declaram não assinar nem o nome. Na pesquisa realizada pelo Centro 

Laranjeirense de Cultura e desenvolvimento – CELACUDE, obtivemos algumas 

informações complementares sobre o nível de escolaridade da população de nove destas 

comunidades: 

 

 

 Caraíbas: apenas 65% da sua população assina o nome; 14% 

não foram alfabetizadas; 14% cursam ou cursaram o Fundamental 

anos iniciais e 7% o Fundamental anos finais – sem registros de 

ensino médio e superior.  

 Fortes: 65% assinam o nome; 14% não foram alfabetizadas; 

14% completaram o Fundamental anos iniciais e 7% o Fundamental 

anos finais, mas não há registros de ensino médio e superior.  

 Pontal do Crioulo: apresentou 36% assinando o nome; 06% 

não foram alfabetizadas; 23% EJA e 5% o Fundamental anos iniciais; 

4% Fundamental anos finais; 32% ensino médio – sem registros de 

ensino médio e superior.  

 Ladeiras: alto índice de não alfabetizados 30%; 20% assinam o 

nome; 10% participam da EJA; 25% cursaram ou estão cursando o 

Fundamental anos finais (5ª-8ª) e 15% estão no ensino médio.  

 Cajazeiras: 60% de sua população apenas assinando o nome; 

10% não foram alfabetizados; 10% freqüentam as classes de EJA; 

10% esta no Fundamental anos finais e 10% no ensino médio. 

 Em Crasto: os números são inquietantes 24% da população só 

sabem fazer o nome e 76% disse estar na EJA. 

 Taboa: os dados são semelhantes aos de Castro 

 Cajueirinho: 25% assinam o nome; 25 estão na EJA e 50% no 

Fundamental anos finais. 
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 Serra da guia: 61% assinam o nome; 21% não foram 

alfabetizadas; 11% esta na EJA; 3% esta no Fundamental anos finais e 

4% esta no ensino médio.     

 

 

 

Todas as comunidades citadas estão situadas no campo, fica evidente que além 

de não se estar respeitando a diversidade étnica, também não está sendo cumprida a Lei 

nº 10.172/2001, que determina para a população do campo que:  

 

 

Art. 3º O Poder Público, considerando a magnitude da importância da 

educação escolar para o exercício da cidadania plena e para o 

desenvolvimento de um país cujo paradigma tenha como referências a 

justiça social, a solidariedade e o diálogo entre todos, independente de 

sua inserção em áreas urbanas ou rurais, deverá garantir a 

universalização do acesso da população do campo à Educação 

Básica e à Educação Profissional de Nível Técnico. 

 

 

Podemos observar que o avanço na questão legal é real, pois podemos 

identificar que se reconhece e estabelece direitos para grupos até então excluídos 

totalmente dos direitos, pois sua posição social não lhe permitia desfrutar da falsa 

igualdade presente apenas na lei, mas o problema está na materialização da lei. Isto é,  

na prática ainda não obtivemos resultados satisfatórios. Ainda há um longo caminho a 

ser percorrido para que as condições se equiparem, pois, de acordo com o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a diferença de renda entre negros e brancos pode 

acabar em 32 anos se os programas de transferência de renda do governo seguirem o 

ritmo atual. Segundo os dados divulgados a renda da população negra no Brasil 

corresponde a 53% da renda dos brancos. Afirma também que: 

 

[...] os negros continuam ocupando os postos menos privilegiados. 

Entre os trabalhadores sem carteira, 55,4 são negros. Eles também são 

maioria no serviço doméstico: 59,1%. Na agricultura, 60,3% dos 

trabalhadores são negros. Na construção civil, os negros 

correspondem a 57,9 da mão-de-obra. A população branca tem maior 

representação nas posições mais estruturadas. Os serviços ligados ao 

setor financeiro também são dominados por brancos. Dos assalariados 

com carteira assinada, 57,2% são brancos. Eles também correspondem 

a 71,7% dos empregadores. Existem hoje no Brasil 4,5 milhões de 

negros desempregados. É quase um milhão a mais do que os brancos, 

3,7 milhões. Os negros ocupados correspondem a 60,4% dos que 

ganham até um salário mínimo e há somente 21,7% dos que ganham 
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mais de 10 salários mínimos. Entre os ocupados brancos, esses 

percentuais equivalem a 39% e 76,2% respectivamente. 
 

Diante do exposto concluímos que embora os números sejam assustadores num 

primeiro momento, mas como dito anteriormente, já refletem uma melhora, hoje já se 

prevê uma possível equiparação das desigualdades entre brancos e negros. É evidente 

que 32 anos é muito tempo e que o quadro estatístico é muito triste, mas se olharmos 

para a falta de perspectiva de mudança de alguns anos atrás, veremos que os dados já 

apontam para uma alteração do quadro, isto, se as políticas públicas se ampliarem para 

assegurar o direitos dos que sempre foram tratados como sem direitos. Esperamos que 

isso ocorra antes do prazo estipulado e que a igualdade formal presente na lei torne-se 

real, ou seja, uma igualdade material, gerada pelo reconhecimento das diferenças e pela 

ação consciente ao reduzir as desigualdades no que diz respeito às oportunidades e por 

que não dizer, mesmo que pareça utopia, eliminá-las. Para tanto, a realidade das escolas, 

do acesso à educação necessita ser transformado radicalmente. É o que veremos a 

seguir. 
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CAPITULO 3 

 

 

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES E DA QUESTÃO ÉTNICORRACIAL NO CENÁRIO 

ESCOLAR SERGIPANO    

 

 

Neste capitulo o objeto desse estudo começa a se materializar, pois na busca 

pela Educação étnicorracial ofertada em quilombos, percorremos alguns caminhos que 

nos conduziram a mentiras e verdades quanto à realidade escolar e o atual 

direcionamento curricular para as escolas finalmente se descortina. Começamos por 

descrever como foi nosso primeiro contato com o tema e em seguida disponibilizamos o 

mapeamento das escolas existentes nos quilombos rurais em Sergipe. Apresentamos 

suas condições de funcionamento, número de matriculas e currículo proposto. Por fim, 

faremos uma analise da escola e de sua ação na perspectiva étnicorracial no estado de 

Sergipe.    

Enfim, trabalharemos apenas com nosso objetivo principal, a formação dos 

professores, pois queremos observar na perspectiva de quem atua como professor em 

comunidade quilombola, até que ponto a formação que receberam das Instituições de 

Ensino Superior atende às necessidades dos profissionais que precisam atuar em 

comunidades tradicionais e em especial nos quilombos, para tanto, buscamos verificar o 

perfil desse professor e obter dos mesmos as informações sobre sua formação e 

identificar quais concepções dão sustentação a sua prática.  

 

 

3.4  PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES E UM POUCO DA TRAJETÓRIA 

METODOLÓGICA  

 

Entender como se dão as relações educacionais que envolvem as questões 

étnicorraciais no cenário escolar não é tarefa fácil, pois requer a apreensão de conceitos, 

que, embora não sejam novos, a sociedade ainda não se apropriou de forma satisfatória, 

como é o caso dos conceitos de etnia, raça e comunidades étnicorraciais. A escola e o 

professor, por extensão, acabam tendo que ser canais de tais conceitos, mas nem sempre 
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estão aptos para transmiti-los, pois, partimos do pressuposto que não há formação que 

prepare o professor para trabalhar em uma realidade que requer, respeito à diversidade e 

diferenças, aplicação de um currículo transversal, espaços e tempos de formação 

diferenciados e o vinculo com a realidade social e cultural das comunidades 

tradicionais. Por isso, tivemos como principal objetivo identificar que tipo de formação 

e concepções de educação os professores possuem para sustentar sua prática docente 

nas áreas de quilombos do campo em Sergipe.  

Percebemos que não poderíamos analisar a formação dos professores sem antes 

observar a realidade das escolas de tais comunidades, por isso, mapeamos as escolas dos 

quilombos do campo em Sergipe para obter uma visão do real, com suas contradições e 

características peculiares.  

No primeiro momento, procuramos identificar os órgãos que têm algum 

registro sobre as instituições de ensino vinculadas aos grupos estudados, para que 

tivéssemos um parâmetro para comparar com os dados coletados nas comunidades. 

Obtivemos informações no Núcleo da Educação da Diversidade e Cidadania – NEDIC 

da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe – SEED, no Centro Laranjeirense de 

Cultura e Desenvolvimento – CELACUDE e no Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA. No anexo 3 poderá ser observado um quadro montado a 

partir das informações coletadas nas instituições. Os respectivos órgãos não dispunham 

de informações atualizadas, seus dados mais recentes eram de 2006, e ainda assim, são 

incompletos, com muitas lacunas ao invés de dados. Das vinte e três comunidades que 

solicitaram o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares - FCP, só 17 (dezessete) 

estão representadas, e mesmo assim, faltando muitas informações.  

No NEDIC, setor da SEED, responsável pela educação em comunidades 

quilombolas, fomos informados que nem todas as comunidades têm escolas, alguns 

grupos precisam se deslocar ao município mais próximo quando querem estudar. Nos 

quilombos, o percentual de pessoas cursando o ensino fundamental é mínimo e no nível 

médio quase não existe e isso se repete em quase todas as comunidades, uma das causas 

pode ser a distância da escola. As pesquisas também não apresentam dados sobre a 

quantidade de crianças e adolescentes em idade escolar e onde estão estudando.   

Em 2010 o MEC divulgou pela primeira vez informações sobre as escolas de 

quilombo em Sergipe. No site do MEC constavam apenas 24 (vinte e quatro) escolas de 

13 (treze) comunidades quilombolas, das vinte e quatro existentes. Sendo que, mediante 

o prévio conhecimento da localização de algumas escolas, como as duas da Mussuca, 
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efetuei a pesquisa não mais por escola em área de comunidade quilombola, mas pelo 

nome da instituição, pois o site só apresentava uma delas como de área de quilombo, só 

assim, obtive as informações que podem ser observadas no anexo 4. 

Mesmo com o auxilio do senso escolar para captação de informações sobre as 

escolas em áreas de comunidades tradicionais, ainda faltam muitas informações sobre as 

comunidades e escolas no site do MEC, algumas não estão definidas corretamente 

quanto à localização, número de alunos etc. Isso demonstra a dificuldade que os 

próprios técnicos em educação estão encontrando para mapear as escolas, há ainda 

muitas lacunas a preencher, mas isso também serve para mostrar a importância que tem 

a aquisição e exposição de informações em pesquisas como esta, que visem conhecer 

melhor esses grupos.   

Não podemos deixar de destacar que, embora necessite aperfeiçoamento, foi 

muito importante a iniciativa do MEC em começar a disponibilizar tais informações, 

pois, obtivemos dados recentes das matriculas de 2009 nas escolas de quilombo, que 

possibilita-nos comparar a situação atual com a de 2006 e indicar o movimento dos 

alunos na escola, não faremos a comparação com todas, porque no quadro de 2006 há 

mais lacunas ainda do que nos dados do MEC em relação a matricula, e também porque 

algumas comunidades que aparecem em um quadro não constam no outro.  

Podemos observar que a Mussuca/Laranjeiras tinha um total de 558 alunos das 

duas escolas em 2006 e em 2010, passou para 557, apenas um aluno a menos, 

Mucambo/Porto da Folha, tinha 258 alunos e caiu para 224 em 2010, 

Caraibas/Canhoba, também teve redução nas matriculas, pois tinha 296 em 2006 e 

passou para 242 em 2010, isso se repete nas outras escolas também, como 

Patioba/Japaratuba que tinha 157 alunos e passou a ter 102, um decréscimo de 55 

matrículas. No gráfico abaixo podemos visualizar o decréscimo em azul nas matriculas 

de 2010.  

 

   Fonte: CELACUDE, NEDIC nos dados de 2006 e MEC nos dados de 2010 
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Embora em uma escola só tenha havido a baixa de um aluno em todas houve 

queda de matriculas. O que visualizamos no gráfico acima é um decréscimo de 

matricula nas escolas.  

Também identificamos que há um número considerável de matriculas na pré-

escola e um aumento nas séries iniciais e daí em diante uma queda contínua. Isso ocorre 

por vários fatores a serem analisados, mas acreditamos que um dos principais fatores é a 

falta de escolas que ofertem mais que as séries iniciais, pois isso força a população a se 

deslocar caso queira dar continuidade aos estudos e também desestimula a muitos que 

acabam optando por parar mediante a dificuldade.  

Podemos observar no quadro abaixo que apenas uma escola oferta o ensino 

médio em comunidades quilombolas do campo, as matriculas caem de 2.125 nos anos 

iniciais para 1.180 nos anos finais do ensino fundamental e para 73 no ensino médio. No 

gráfico abaixo podemos ver em forma de percentual a queda drástica nas matriculas 

quando o ensino avança, mas pudemos identificar que as matriculas não ocorrem, 

porque também não há escolas de ensino médio disponíveis nessas áreas.  

   

 

 

Fonte: MEC/2010 

 

 

Além da falta de escolas, acreditamos que a falta de condições para permanecer 

estudando também afeta a queda nas matriculas, pois a necessidade de trabalhar para se 

sustentar, torna-se prioridade mesmo ainda criança, assim como, a baixa qualidade no 

ensino nesses locais, que acaba sendo um indicativo de que não adianta estudar, pois 

não haverá melhoria na qualidade de vida. Mediante o exposto, a educação acaba tendo 

um caráter excludente, pois o individuo não vê nela um meio de evolução.  
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2% 

Escolas de Quilombo Matriculas 2009 - MEC 

Fundamental anos iniciais Fundamental anos finais ensino médio 



87 
 

Para verificar a veracidade ou não de tais hipóteses fomos às comunidades para 

conhecer a realidade das escolas e professores. Percebemos que não poderíamos visitar 

todas e conforme os critérios definidos na introdução, selecionamos 18 das 23 

comunidades Quilombolas existentes.  

A pesquisa foi muito bem recebida em todas as escolas, e embora, não tenha 

conseguido encontrar todas em funcionamento e, em uma delas, ter que voltar duas 

vezes, por ser a única da comunidade e pelas dificuldades para chegar até os locais, 

algumas de difícil acesso, e o tempo que corre de um mestrado de 24 (vinte e quatro) 

meses, não foi possível voltar em quatro escolas, por tanto, destas não dispunha de 

informações atualizadas, mas como as quatro estavam em comunidades que tinham 

outras unidades em funcionamento e que foram visitadas, acreditamos ter obtido 

material suficiente para traçar o perfil do professor destas comunidades. Avaliamos 

positivamente o resultado final dessa empreitada, pois, obtivemos um volume 

substancial de informações sobre as escolas e professores das comunidades quilombola 

de Sergipe, o que possibilitará uma análise mais ampliada da totalidade.   

Em muitos momentos nosso maior inimigo foi o relógio, que não contribuía 

para chegarmos em tempo hábil nas escolas, por isso, algumas entrevistas foram 

concedidas nas casas dos profissionais, às vezes tendo que ir à outro povoado, ou 

mesmo à sede do município para localizá-los.  

Ninguém se negou a dar informações, quando eram informados do tema, logo 

se prontificavam o que demonstra o desejo que têm os profissionais da educação em ver 

o tema ser desenvolvido. Também ouvi alguns pedidos de ajuda, pois gostariam do 

auxilio da universidade no esclarecimento das questões étnico-raciais e também para 

compreender melhor o que é o quilombo. A maioria dos (as) profissionais querem fazer 

um trabalho adequado à realidade que vivenciam, mas não se sentem preparados (as). 

Nosso objetivo inicial foi conhecer 23 das 24 escolas cadastradas pelo MEC, 

por ser o número de escolas que estão em áreas de quilombos reconhecidos oficialmente 

pela Fundação Cultural Palmares – FCP. Das 24 (vinte e quatro) escolas listadas no 

quadro de escolas visitadas em áreas quilombola de Sergipe no anexo 07, três (3) são de 

dependência estadual e 21 municipais, elas estão distribuídas em 18 comunidades dos 

13 municípios percorridos.  
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  Fonte: Pesquisa de campo, 2010 

 

 

A única escola da relação do MEC que não foi visitada foi a do município de 

Canindé, pois o quilombo ainda não consta na relação de quilombos certificados pela 

Fundação Cultural Palmares, mas conseguimos identificar uma escola em Frei Paulo e 

como não comprometia o cronograma, coletamos seus dados. Dos 15 municípios com 

comunidades de quilombo certificadas pela Fundação Cultural Palmares, visitamos 13, 

ou seja, 86,6% delas, as comunidades e escolas foram selecionadas a partir do senso 

escolar divulgado pelo MEC, lembremos que um certificado às vezes contempla mais 

de uma comunidade, como no caso de Santa Luzia do Itanhy que tem 7 (sete) 

comunidades com apenas um certificado. Não fomos a Capela e a Indiaroba porque não 

constam informações de escolas em Pirangi e Desterro, registradas pelo MEC.  

Dos 177 professores que atuam nas 18 comunidades, conseguimos entrevistar 

55, ou seja, 31,07%. Todas as escolas listadas acima estão em atividade e juntas 

atendem a 3.576 alunos, sendo que só duas escolas disponibiliza o ensino médio, 15 

escolas ofertam o ensino fundamental, sendo que destas apenas 08 oferecem os anos 

finais do ensino fundamental e 07 atendem a educação infantil.  

Os alunos, por não terem a opção de ficar em sua comunidade são matriculados 

nos povoados mais próximos ou nas sedes dos municípios para concluir o ensino 

fundamental (anos finais) e ou o ensino médio. Todas as comunidades contam com 

transporte escolar que as prefeituras disponibilizam.  

Quanto aos índices de evasão, fomos surpreendidos com a quase inexistência 

em todas as escolas, pois, segundo os gestores e professores o baixo índice de evasão é 

conseqüência do Programa Bolsa Família que obriga a comprovação de freqüência às 

aulas para recebimento do benefício. Bom seria que o mesmo ocorresse com os índices 
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de reprovação, mas como aprovação não é pré-requisito para manterem-se no programa, 

os índices ainda se mantêm negativos.  

 

 

3.5 ESCOLAS DE QUILOMBO: DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS  

 

 

As escolas foram escolhidas levando em consideração alguns critérios, no caso 

de Serra da Guia é a única escola municipal dessa região, o mesmo ocorre com Pontal 

da Barra/Barra dos Coqueiros, mas no caso de Santa Luzia do Itanhy, trata-se de sete 

comunidades e um número expressivo de alunos e escolas na mesma região. 

Em Amparo do São Francisco, embora, também tenha apenas duas 

comunidades quilombolas e duas escolas nessa região, foi escolhida as duas escolas 

municipais por se tratar de uma comunidade titulada e porque a gestão das escolas é 

realizada por uma mesma profissional, embora elas sejam independentes 

administrativamente.  

A rede estadual de ensino administra apenas três escolas em todo o estado de 

Sergipe em comunidades de quilombo, corresponde a 12% do universo das 24 escolas 

nas comunidades. Uma delas está em Mocambo/Porto da Folha, e como este quilombo é 

um dos poucos titulados, foi escolhido também para desenvolver a pesquisa. 

Tendo em vista que as escolas municipais representarem 88% das escolas em 

comunidades quilombola das zonas rurais pesquisadas, destacaremos dentre estas quatro 

escolas que representaram as quatro regiões do estado, para a região litorânea Pontal da 

Barra/Barra dos Coqueiros, para o alto sertão selecionamos Serra da Guia em Poço 

Redondo, para representar o agreste selecionamos a maior escola das comunidades 

quilombolas Luziense em Santa Luzia do Itanhy e para a região do cotinguiba Lagoa de 

Campinhos em Amparo do São Francisco.  

 

 

3.5.1 Escola Municipal Prof
a
 Maria de Lourdes Santos 

 

A Escola Municipal Prof
a
 Maria de Lourdes Santos do povoado São Sebastião 

atende aos estudantes oriundos da comunidade quilombola Pontal da Barra, os 

povoados ficam no município da Barra dos Coqueiros, a escola tem recebido 
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investimento tecnológicos do governo. Ela dispõe de boa infra-estrutura, salas com 

cerâmica até a metade da parede, geladeira, frízer e uma pequena biblioteca, net books 

para todos os alunos, TV, DVD, uma equipe de apoio com 07 (sete) pessoas, entre 

diretor, coordenadora pedagógica, secretária, pessoal de apoio na secretaria, serventes, 

merendeiras e porteiro. O corpo docente conta com 05 (cinco) professores e todos têm 

nível superior (pedagogia), a única professora sem formação superior está trabalhando 

na secretaria com desvio de função.   

A escola disponibiliza apenas os anos iniciais do ensino Fundamental e em 

2010 matriculou 81 alunos. Eles têm Projeto Político Pedagógico, mas apesar de terem 

como principal público crianças de uma comunidade quilombola, não contemplaram as 

questões étnicorraciais na construção do mesmo. Eles têm uma media de 18 a 20 alunos 

por classe. Não trabalham com turmas multisseriadas, nem com programas pré-

definidos, a exemplo dos Programas “Se liga” e “Acelera”. Quando perguntada sobre a 

evasão escolar a coordenadora informou que:  

 

 

A reprovação aqui, pelo que notei no mapa do ano passado, a 

maioria fica reprovada, mas não desiste, o que ocorre é que 

como os pais trabalham no alugado levam os filhos. (Pergunto 

se como os alunos (as) da comunidade quilombola ocorre o 

mesmo?) Os quilombola não, a escola aqui só funciona por 

causa dos alunos de lá, porque a maioria é tudo de lá, tem algum 

que desiste, mas a maioria freqüenta direitinho, (a reprovação lá 

é alta?) sim, é alta.  

 

 

De acordo com os professores e a direção, a escola não tem interação com a 

comunidade, atende os estudantes do Pontal da Barras apenas por estar no povoado 

mais próximo, mas não desenvolve nenhum trabalho específico, que pondere as 

especificidades de uma comunidade quilombola, ou com características étnicorraciais. 

Uma das professoras, a quem chamaremos de Jane, quando questionada sobre as 

diferenças entre a escola urbana e uma escola do campo direcionada a um público 

quilombola, ao invés de falar sobre o estilo de trabalho focou nos alunos e disse:  

 

 

Percebo diferença, em relação ao povoado, eu acho que eles são mais 

lentos em relação ao acompanhamento dos pais, na cidade há mais 

participação dos pais e no povoado eu acho que é devido os pais não 
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terem escolarização que o aluno não acompanha o conteúdo ensinado, 

não tem aquele desenvolvimento e eu acho que o aluno da cidade 

assimila melhor, agente, eu como professora, acho que no povoado 

eles requerem mais da agente, pois atropelam certas coisas. Quando 

agente vê que aquele aluno está naquela série e vê que ele não tem 

condições de acompanhar aquela série, agente foca em algo pra que 

ele possa desenvolver, por exemplo, se ele não está bem na leitura, 

nós vamos trabalhar na leitura dando tipo uma reciclagem. (JANE, 

2010, grifos meus)  

 

 

A compreensão da professora sobre quem está em uma escola de quilombo e 

no campo é a mesma que historicamente vem sendo construída de que a cidade é a 

referencia do avançado, mais rápido, mais produtivo. Os estudantes do campo segundo 

esta visão são mais lentos, menos desenvolvido. A referencia do modelo de 

desenvolvimento é a cidade, também estereotipada, pois esta apresenta tantos problemas 

quanto as do campo.  

Por vezes, algo que está diante dos nossos olhos pode ficar invisível ou tomar 

conotações distorcidas, isso pode ocorrer por vários motivos, um deles é o hábito, nos 

acostumamos em ver, ouvir e até viver certas circunstâncias e se nos descuidamos, 

chega um momento que já não percebemos seu real significado, isso se dá, por exemplo, 

quando nos acostumamos a passar pela rua e ver famílias vivendo embaixo de um 

viaduto qualquer e comendo restos até do lixo, e isso se quer nos aflige, pois a cena 

parece já fazer parte do cenário ou quando encontramos crianças à noite trabalhando em 

um semáforo, ou vendendo balas nos bares e achamos natural, essa falta de percepção 

ou sensibilidade vem aumentando gradativamente na atual sociedade, que vai 

incorporando esse tipo de situação como se tivesse que ser assim e que “cada um tem a 

sorte que merece31.” Nós acabamos por naturalizar o que não é natural, mas construído 

socialmente. O/A professor/a também faz parte dessa mesma sociedade que tem tido sua 

percepção cauterizada, mas a formação, longe de ser a solução de todos os problemas, 

pode lhe fornecer ferramentas para questionar/refletir sobre tais situações e não apenas 

adequar-se a elas, mas ter uma posição mais crítica e uma ação consciente.       

Cortella (2006) ao analisar o papel da escola e do educador/a no sucesso ou 

fracasso do aluno/a, alerta para o risco que o/a educador/a corre de idealizar um tipo de 

aluno/a, aquele que se alimenta diariamente, tem pais escolarizados que os auxilia nas 

dificuldades, tem assistência médica regular e a escola não é sua única fonte de 

                                                           
31

 Ditado popular 
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conhecimento letrado, entre outros predicativos. Mas o fato é que no Brasil o professor 

precisa estar preparado para deparar-se com uma criança com uma realidade oposta a 

esta, como é o caso das crianças do Pontal, onde a higiene é precária, há falta de 

saneamento, a maioria dos pais não tem nenhum nível de escolarização, a alimentação é 

escassa e a escola é seu único meio de aquisição de conhecimento letrado, pois não 

dispõem nem mesmo de luz elétrica. 

Embora pareça óbvio, alguns educadores/as, ainda não se convenceram, de que 

as condições de vida dos alunos afetam diretamente seu desempenho escolar, ou até 

sabem, mas as condições de trabalho, muita vezes, não contribuem para conhecer a 

essência dos problemas. Isto pode ser um reflexo também da formação recebida, tendo 

em vista que a formação do educador configura-se como importante referencial na sua 

prática. Conforme GOMES e SILVA (2002) 

 

 

[...] o formar-se professor dá-se num processo continuo,seja nas fases 

distintas do ponto de vista curricular realizadas durante a formação 

inicial, seja na progressiva educação, proporcionada pelo exercício da 

profissão. [...] Tem que ser mantida uma conexão entre a formação 

inicialmente recebida nas instituições de ensino e a que se dá em 

continuidade, ao longo da vida profissional. Isto, porque aquela 

oferece importantes referências, a partir das quais os/as professores/as 

vão construindo a ação pedagógica, ao questionar, superar, recriar as 

referências primeiras. (p. 15)      

 

     

As diferenças de condições da comunidade quilombola são ainda mais 

evidenciadas quando outra professora resolve relatar que no início do ano a instituição 

recebeu net books para distribuir com todas as crianças, e que elas deveriam usar para 

estudar, inclusive levando para casa, mas isso não ocorre, os computadores ficam 

armazenados em caixas na secretaria, até que em alguma aula se decida usar. Segundo a 

professora, foi justamente por causa das crianças quilombolas que os computadores 

ficaram retidos na escola, a direção disse que o motivo é a falta de energia elétrica no 

quilombo, ou seja, a sua realidade econômica não lhe dá condições de acesso a outros 

meios de aprendizado em casa, mas a professora também relatou que não adiantaria eles 

levarem para casa, pois tinham muita dificuldade para usar o equipamento, tendo em 

vista que onde vivem não têm contato com esse tipo de tecnologia.  
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O que mais chama atenção nessa instituição, é que mesmo sendo seu público 

oriundo na maioria do quilombo, as questões relacionadas à diversidade étnicorracial e 

quilombola são desprezadas no cotidiano escolar, mesmo os poucos professores que 

afirmaram ter recebido treinamento e material em um curso especial fornecido pela 

Petrobrás, foram enfáticos ao dizer que não trabalham com tais questões. Nilma L. 

Gomes adverte que:       

 

  

Não há como negar que a educação é um processo amplo e complexo 

de construção de saberes culturais e sociais que fazem parte do 

acontecer humano. Porém, não é contraditório que tantos educadores 

concordem com essa afirmação e, ao mesmo tempo, neguem o papel 

da escola no trato com a diversidade étnicorracial? Como podemos 

pensar a escola brasileira, principalmente a pública, deslocada das 

relações raciais que fazem parte da construção histórica, cultural e 

social deste país? E como podemos pensar as relações raciais fora do 

conjunto das relações sociais?  (GOMES in MUNANGA, 2008, p. 

142-143) 

    

 

Os profissionais da instituição admitem que a escola deveria promover 

atividades que tivessem como objetivo a igualdade e eliminação de toda forma de 

discriminação e racismo, mas a contradição entre o que é dito e o que é feito é evidente 

no cotidiano dessa escola. Sua falta de interação também revela a falta de interesse pelo 

que o outro, nesse caso a comunidade, pode oferecer. A escola não demonstra nenhum 

movimento no sentido de promover a inclusão, o resgatar da identidade de um povo, sua 

cultura, seus valores. É importante que o/a estudante tenha na escola um espaço não 

apenas para ir à aula e encher-se de conteúdos disciplinares, lá também deve ser lugar 

para os seus saberes, suas vivencias, suas culturas, ou seja, a escola deveria ser o lugar 

para a diversidade.   

          

 

Tema: ESC MUL DE ENSINO FUND MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA   
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Foto1: Visão panorâmica da E. F. Mari de Lourdes Santos 

Oliveira 
Glezia Kelly Costa Santos 09-2010 

Foto2: Os estudantes da E. F. Mari de Lourdes Santos Oliveira 

estudando com os computadores que receberam 
Glezia Kelly Costa Santos 09-2010 

 

 

Na foto acima podemos ver uma escola em território quilombola, que pode ser 

vista como privilegiada, pois já dispõe de recursos tecnológicos que ainda não estão 

disponíveis a todas, ficou claro que seus professores/as se esforçam para fazer seu 

trabalho o melhor possível, todavia, o problema é que não identificamos nela traços da 

cultura e história Afro-brasileira. 

 

 

3.5.2 Escola Municipal Selma Saturnino 

 

 

A Escola Municipal Selma Saturnino localizada no povoado Serra da Guia / 

Poço Redondo, embora tenha luz não tem lâmpadas nas salas e a água vem de poço 

abastecido pela prefeitura, poço que atende a toda comunidade também, conforme relato 

da professora a quem chamaremos Rosa e de Josefa Maria da Silva Santos32 ou como é 

conhecida dona Sefa da guia, líder da comunidade. “[...] a escola da Guia está em estado 

precário, não tem lâmpada nem água encanada, um carro pipa vai uma vez por mês 

levar água que tem que servir para escola e a comunidade.” (Josefa Maria da Silva 

Santos - 2009).  

Segundo dona Josefa a comunidade não se auto-identifica como negra: “Eles 

querem ser quilombola, mas não querem ser negros.” O maior interesse da comunidade 

em se reconhecer como quilombola é adquirir a terra, mas não querem resgatar a 

                                                           
32 Josefa Maria da Silva Santos ou simplesmente Sefa da guia mora na guia há 47 anos, foi uma 

das fundadoras da comunidade, pois está lá desde 15 de outubro de 1962 (data da chegada na 

Guia). É a parteira local e líder espiritual, também é considerada a principal referencia no que 

tange a cultura e história da comunidade.  
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identidade e cultura negra. A preocupação do povo é ter um lugar para morar e do que 

viver.  

Dona Josefa acha que a escola tenta conscientizar, mas ela mesma não é 

consciente, pois a cultura não está presente na escola, que não tem recursos, nem 

equipamentos que possibilite trabalhar com a cultura e costumes locais. “O que tem lá 

da cultura são as novenas, o samba de coco, a dança do são Gonçalo”. Pergunto como 

ocorre a transmissão da cultura, ao que ela afirma estar tentando ensinar para umas 

mulheres as ervas e as rezas. Segundo Dona Josefa apesar de oficialmente terem 200 

famílias cadastradas, como residentes na Guia, na verdade residem mais de 500, são 

aproximadamente 1000 pessoas, o povo vive da produção de vassouras, agricultura e 

pecuária. 

Na escola da Serra da Guia, assim como, em todo município de Poço Redondo, 

as aulas começam em 18 de janeiro e vão até 31 de maio, tendo 41 dias de férias por 

causa das chuvas, pois os carros não passam, é o calendário agrícola.33   

A escola de Serra da guia possui duas salas de aula, uma cantina, um banheiro 

e uma secretaria. Atende as crianças do Fundamental (anos iniciais) e não tinha Projeto 

Político Pedagógico até o final de 2009, época da entrevista, mas a professora disse que 

estava em fase de discussão, o estranho é que estavam discutindo o PPP com a 

secretaria de ação social e não com a secretaria de educação.  

O corpo docente é composto por três professores, sendo que apenas um com 

nível superior completo, é pedagogo, as outras professoras têm apenas o magistério e 

não moram na comunidade; justamente o pedagogo que reside em Serra da Guia já 

havia solicitado transferência e aguardava remoção para o início de 2010, o motivo para 

o pedido de transferência era a preocupação com os estudos do filho, tendo em vista a 

precariedade do local.    

Quando pergunto a professora como são trabalhados os conteúdos sobre a 

cultura e identidade étnica na sala de aula a professora disse: 

 

Nós conversamos com a turma tentando levá-los a reconhecerem-se 

como quilombola, mas alguns não aceitam, não querem dançar samba 

de coco. Dos 36 alunos apenas 5 se reconhecem como negros, os 

demais não se vêem como negros, eles se auto denominam morenos. 

A interação comunidade/escola ocorre mediante a ação da líder 

comunitária, dona Sefa da guia que mobiliza a comunidade que 

                                                           
33

 O calendário Agricola visa adequar as aulas às condições climáticas, pois os alunos do campo se 

deslocam para Poço Redondo e Santa Rosa do Ermírio a partir da 5ª série ou 6º ano. 
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prontamente atende e juntos desenvolvemos atividade culturais 

(samba de coco) e reivindicam melhorias quando tem oportunidade.  

(Rosa/2009) 

 

 

A professora informou que a evasão é mínima, em função do programa bolsa 

família34, esse relato da eficácia do programa bolsa família no combate à evasão se 

repetiu em todas as escolas visitadas. Isso porque o programa exige freqüência mínima 

de 85% na escola, para crianças de 6 a 15 anos e a garantia da frequência mínima de 

75% para adolescentes de 16 e 17 anos. 

No tocante à turma da professora Rosa, apesar da evasão mínima a reprovação 

é alta; só na sala dela dos 35 alunos, evadiram 02, sendo 14 aprovados e 19 reprovados. 

Para Rosa as maiores dificuldades em trabalhar na comunidade são as classes 

multisseriadas e a distância, pois é muito difícil para o professor chegar a Serra da Guia, 

lembrando que eles não têm adicional para ajudar nas despesas com deslocamento e 

moradia, os professores que não moram no local ficam hospedados na residência de D. 

Josefa.  A alimentação no local também é escassa para os alunos, pois eles ainda não 

haviam recebido o benefício da merenda para escolas de quilombo, que dobra a 

quantidade, também tem o problema do material didático que chega atrasado e os pais 

que não incentivam as crianças nem demonstram interesse pelo aprendizado deles. 

Quando questiono se teve treinamento e se eles trabalham as questões étnico-

raciais ela diz: 

 

                                                           
34

 O Governo Federal criou o Programa Bolsa Família em 2003; o programa tem por objetivos combater a 

fome e promover a segurança alimentar e nutricional; combater a pobreza e outras formas de privação das 

famílias; promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação, segurança 

alimentar e assistência social; e criar possibilidades de emancipação sustentada dos grupos familiares e 

desenvolvimento local dos territórios.  As condições para inclusão da família, pela prefeitura, no Cadastro 

Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Seleção pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS). No caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal, 

conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS). Participação em atividades educativas 

ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes. 

Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 6 anos. Garantir freqüência mínima de 85% 

na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Garantir frequência mínima de 75% na 

escola, para adolescentes de 16 e 17 anos. Participar, quando for o caso, de programas de 

alfabetização de adultos. (consulta realizada no dia 12/11/2010)  

http://www.caixa.gov.br/Voce/Social/Transferencia/bolsa_familia/saiba_mais.asp  
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A secretaria de educação municipal estabeleceu que a escola deve 

trabalhar a identidade e cultura no plano de aula e tem promovido 

alguns debates com representantes da SEED. Agente trabalha mais 

com debate, porque não tem muito material. Veio uma mulher de 

Aracaju pra trabalhar sobre a cultura afro-brasileira, sempre vem essas 

pessoas para debater (ela veio pela secretaria de educação do 

município). Eles arranjaram uma apostilha para gente que fala das 

questões étnico-raciais. Esse ano de 2010 nós vamos ter que fazer o 

plano de aula em cima dessa questão filosófica, e sobre o racismo 

também, porque o quilombo é feito dos negros, mas lá tem muita 

criança que não se aceita. (Rosa)  

 

 

TITULO: ESCOLA MUNICIPAL SELMA SATURNINO/2009 

 
 

 

Fotos 3: Turma da Escola Selma Saturnino 

 Glezia Kelly Costa Santos 11/2009 

 

 

A escola da Serra da Guia está localizada no alto sertão sergipano o quilombo 

que assiste é composto por gente muito sofrida, que vê no reconhecimento como 

quilombola a possibilidade de uma vida nova, mas não consegue se reconhecer como 

negro, afinal que referência positiva eles têm da negritude? Como disse D. Josefa a 

própria escola que tenta conscientizar não é consciente do que tem que fazer e também 

não dispõe de recursos para fazer diferença.  

Encontramos uma realidade precária, pois os problemas vão do básico como 

merenda e água encanada às questões educacionais, o que nos leva a supor que essa 

escola está prestes a sucumbir, não lhe faltam alunos, ela é inquestionavelmente 

necessária para sua comunidade, mas a falta de investimentos pode ocasionar seu 

fechamento muito em breve. Esse não é um caso isolado e tão pouco está limitado às 

escolas de comunidades tradicionais, o fato é vivenciado por muitas escolas do campo, 

principalmente as que estão nas regiões de difícil acesso, elas são esquecidas nos 

orçamentos e a única alternativa que os estudantes têm para obter o mínimo de 
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benefício, como merenda, água e material didático, é o deslocamento para as sedes dos 

municípios.        

 

 

3.5.3  Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo C. de Menezes 

 

 

Em Santa Luzia do Itanhy, destacaremos a E. M. E. F. Raimundo C. de 

Menezes do distrito Rua da Palha, por atender o maior número de alunos dentre as 

comunidades Luzienses. A escola dispõe de boa infra-estrutura tem um laboratório de 

informática bem equipado, TV, DVD uma boa biblioteca, internet e antenas de TV a 

cabo, dispõe ainda de uma cozinha bem equipada e uma equipe com diretora, 

coordenadora, secretário e as pessoas de apoio da secretaria, 01 vigilante, 03 

merendeiras, 04 serventes e 21 professores para atender aos 650 alunos do Fundamental. 

No MEC consta que são 535 alunos, ou seja, 115 alunos não foram contabilizados no 

senso escolar. Apesar da infra-estrutura e do grande público que atende, a escola ainda 

não dispõe de Projeto Político Pedagógico, pretendem começar a construir em 2011.  

A direção informou que a maioria dos professores já concluiu o ensino 

superior. “Só tem duas cursando, mesmo assim, elas são contratadas, por tanto, logo, 

serão substituídas. A maioria fez pedagogia e tem 2 cursando letras, 2 história, 1 

biologia e 2 matemática.” Todos estudaram em Instituição particular, com duração 

média a depender do curso e instituição de 2,5; 3 e 4 anos”. As duas professoras que 

ainda não são graduadas, uma fez magistério e a outra científico, mas estão cursando 

pedagogia. As turmas da E. M. E. F. Raimundo C. de Menezes tem em média de 20 a 

30 alunos e uma é multisseriada misturando estudantes do 2
o
, 3

o
 e 4

o 
anos.  

A gestora informou que os índices de evasão e reprovação vêem caindo, em 

2009 foi de 10% a evasão e 25% a reprovação, mas na verdade esses são índices ainda 

muito elevados. Perguntei para diretora se em sua concepção a escola, que esta situada 

em um quilombo, cumpre o papel de combate o preconceito e discriminação.  

 

 

Em parte sim, agente trabalha pra isso, mas não tem atingido esse 

objetivo não, agente trabalha muito com a questão da conscientização, 

fazemos muita reunião tentando conscientizar os pais e alunos, mas 

essa comunidade é muito difícil de trabalhar, eles não trazem de casa, 
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a família não tem essa base, então tudo que agente faz aqui é pouco, 

porque agente não tem a ajuda das famílias nessas questões, ai pra 

gente fica difícil, tentamos muito, mas é complicado. (Carla/2010)    

 

 

A escola não tem nenhuma alteração no currículo que contemple as questões 

étnico-raciais, pretendem começar a fazer um projeto em 2011 porque chegou um 

material da Secretaria de Educação sobre comunidades quilombola, por isso, estão 

programando elaborar um projeto, eles tentaram desenvolver um projeto em 2009, mas 

não conseguiram, pois faltava material e treinamento adequado, por isso, preferiram 

esperar, pois, como o material chegou já com o ano letivo de 2010 começado, deixaram 

o projeto para o ano seguinte depois que a Secretaria de Educação ministrar um curso 

sobre o tema. Perguntei se o material será incorporado nas disciplinas, e em quais.  

 

 

Em quase todas: história, religião, português... vamos trabalhar com 

todas as disciplinas, estamos esperando o pessoal da secretaria que vai 

fazer uma reunião aqui na escola e vai apresentar o material pra gente 

fazer o projeto e começar a trabalhar na escola. (E vocês receberam 

algum treinamento?) Até agora não, eles vão fazer ainda, vão fazer a 

reunião e a sensibilização na sede, a reunião vai ser no dia 06 aqui à 

tarde, o secretario vem e mais duas pessoas pra explicar como é que 

trabalha com o material (Claudio) 

 

 

TITULO: ESCOLA MUL. DE E. F. RAIMUNDO CARVALHO DE MENEZES 

 

   
Fotos 4: Fachada da escola 

Glezia Kelly Costa Santos 10/2010 
Fotos 5: Laboratório de informática – 

crianças com déficit de aprendizagem 
Glezia Kelly Costa Santos 10/2010 

Fotos 6: Sala de aula 

Glezia Kelly Costa Santos 10/2010 
 

 

 

E. M. E. F. Raimundo C. de Menezes não tem nenhuma proposta de trabalho 

que favoreça a cultura local e também não estão implementando os conteúdos da 

história e cultura Afro-brasileira e Indígena, pois os profissionais não se sentem 

preparados pra isso. Segundo Gomes (2008) não faz sentido que “a escola continue 
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dando ênfase desproporcional à aquisição dos saberes e conteúdos escolares e se 

esquecendo de que o humano não se constitui apenas de intelecto, mas também de 

diferenças, identidades, emoções, representações, valores, títulos etc.” (p.150) A escola 

visitada dispõe de uma equipe grande, material didático, recursos e equipamentos, 

mesmo assim, não conseguem introduzir temáticas inerentes as questões étnicorraciais e 

quando questionada sobre seu desempenho nesse sentido, atribui à família a 

responsabilidade de não ter êxito com os estudantes e diz que não avança porque esbarra 

nos valores racistas e preconceituosos passados de pai para filho. Mas o que podemos 

dizer é que não identificamos avanço no que tange ao trabalho de equiparação 

étnicorracial, e a causa principal apontada pela direção e professores é a falta de preparo 

profissional para lidar com tais questões.     

 

 

3.5.4 Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Amparo do São Francisco 

 

 

As Escolas de Amparo do São Francisco ou Campinhos, como é conhecido o 

local, são muito simples. Vamos falar das duas escolas, mesmo lugar estando as duas na 

mesma comunidade porque estão sob a mesma direção e na verdade um dos prédios tem 

apenas uma turma, por tanto, poderia até ser definida como anexo se não houvesse uma 

documentação para cada uma. Os prédios estão com uma infra-estrutura que deixa 

muito a desejar, eles não dispõem nem mesmo de água encanada, assim como o restante 

da população.  

 

 

TITULO: ESCOLA MUNICIPAL GOV. AUGUSTO DO PRADO FRANCO 

   
Foto 4: Alunos apresentando a farmácia 

viva 

Glezia Kelly Costa Santos 10-2010 

Foto 5: Fachada da Escola   
Glezia Kelly Costa Santos 10-2010 

Foto 6: Turma reunida no fim da aula 
Glezia Kelly Costa Santos 10-2010 
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Chegamos à Esc. Mul. Gov. Augusto do Prado Franco no final da manhã, a 

professora fez questão de ser entrevista na sala de aula, com os alunos presentes como 

testemunhas do que diria, ela afirmou que vários projetos têm sido desenvolvidos na 

escola e fez questão de mostrar o material que trata da cultura, história e artes e como 

esses elementos têm sido priorizados pela escola e a comunidade. Mas mesmo se ela 

não mostrasse a sala de aula fala por si, pois em todas as paredes encontramos trabalhos 

dos alunos e muitos refletem o resgate da história e cultura afro-brasileira, africana e do 

quilombo local. Como pode ser observado nesse presépio que estava em um dos cantos 

da sala e reproduz a vida no quilombo. 

 

 

 

Foto 7: Turma reunida no fim da aula 

Glezia Kelly Costa Santos 10-2010 

 

 

A professora enfatizou que antes a população e os alunos não se percebiam 

como descendentes de negros, por sua vez também negros, por causa do preconceito. 

Ela disse que, “hoje eles não tem nenhuma dificuldade em relação a isso, pois passaram 

a compreender o que é ser um remanescente quilombola”. Os alunos, embora não 

fossem entrevistados, fizeram questão de se declararem negros, quando perguntei à 

professora se eles se reconheciam como tal e fizeram questão de mostraram a farmácia 

viva que cultivavam no pátio de uma das escolas, pois queriam mostrar que aos poucos 

estão resgatando os costumes de seus antepassados. 

 

 

TITULO: ESCOLA MUNICIPAL JOSIAS JOSÉ DOS SANTOS 
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Foto 8: Fachada da Escola 

Glezia Kelly Costa Santos 10-2010 
Foto 9: Decoração da sala de aula - um 

berimbal suspenso. 

Glezia Kelly Costa Santos 10-2010 

Foto 10: Decoração da sala de aula 

boneca de pano negra, etc. 

Glezia Kelly Costa Santos 10-2010 
 

 

A comunidade e as escolas estão às margens de um rio e constantemente são 

vitimas de epidemias em função da falta de tratamento da água, suas salas de aula têm 

as marcas da cultura e história de seu povo, como pode ser observado nas fotos à cima. 

Apesar da infra-estrutura precária, podemos dizer que as escolas apresentaram um 

trabalho pedagógico consistente e com resultados visíveis no que diz respeito às 

questões étnicorraciais e resgate da história e cultura afro-brasileira e africana, acredito 

que sua experiência poderia ser muito útil para as demais escolas que ainda não sabem 

como desenvolver esse tipo de trabalho. São escolas que, não porque tem 

desempenhado um bom trabalho, mas porque apesar de todas as dificuldades tem 

cumprido seu papel, deveriam ser melhor assistidas, estas escolas precisa urgente de 

investimentos.  

Hoje o preconceito vivido por essas comunidades parte da cidade que os vê 

como “o povo de baixo, os pretos” (Marta/2010), essa situação poderia estar sendo 

transformada se a lei que foi sancionada desde 1996 tornando obrigatório o ensino da 

história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas do país estivesse sendo 

aplicada em todas as escolas. Até agora o que a lei determina não foi executado, pois 

conforme relatado pelas direções e professores nas escolas visitadas nem nas escolas de 

quilombo ela está sendo cumprida e o motivo é sempre o mesmo, os profissionais da 

educação não estão preparados. As poucas palestras e oficinas que alguns professores 

participaram falavam da Lei e sua importância, mas não davam indicações de como 

fazer para cumpri-la.  

  A lei que objetiva minimizar a discriminação e o racismo através do 

autoconhecimento e reconhecimento do outro e da diversidade não pode ser aplicada em 

Sergipe pelo simples fato de não haver pessoas preparadas para utilizar os materiais, 

confeccionados e já distribuídos em todas as escolas de quilombo que visitamos e em 
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boa parte das escolas restantes do estado, desde o início de 2010. Um kit, contendo 

livros e DVD, falando sobre a diversidade étnicorracial e os quilombos 

contemporâneos, foi confeccionado e distribuído, mais na maioria das escolas está tudo 

guardado e os professores aguardando as Secretarias de Educação para aprender como 

devem utilizar o material.   

O treinamento ensinando como utilizar o material realmente é muito 

importante, mas não é suficiente, pois não basta disseminar um novo método, é preciso 

rever a formação básica, pois é preciso entender que esses profissionais terão que 

conscientizar seus alunos daquilo que ainda não foram conscientizados e ninguém é 

convincente em convencer outro daquilo que não acredita. Gomes (2008) diz que 

entender a complexidade do ser negro no Brasil é tarefa dos/as profissionais da 

educação, pois só assim será possível uma escola realmente inclusiva e combatente do 

racismo e discriminação; é fato que muitos desses professores não concordam com a 

implementação desses conteúdos, não querem ter mais trabalho, também não se 

reconhecem nesse contexto, sentem dificuldade de responder até qual é sua cor, pois 

não têm clareza da própria condição.  

Antes o drama de ter que falar de coisas para as quais não estava preparado era 

exclusivo dos professores/as, que eram naturais de locais que não tinham nada haver 

com comunidades tradicionais, mas em virtude dos concursos atuavam em comunidades 

quilombola e indígena. Eles eram forçados a falar de uma cultura e costumes dos quais 

não tinham a menor familiaridade, mas hoje o drama é de todos os/as professores/as do 

país que lecionam no ensino fundamental e médio das redes pública e privada, pois 

terão que falar do negro e do índio no Brasil, de suas culturas, religiões, de suas origens 

e lutas. O problema é que não poderão fazer isso como antes e apresentar uma cultura 

que agregue um ou outro elemento à cultura dominante européia, o professor terá que 

mostrar todas as culturas juntas formando a cultura do Brasil, sem que uma seja superior  

às outros ele terá que trazer os elementos de cada uma e sua importância na composição 

das características do povo brasileiro. Mas para isso, esse professor primeiro terá que 

desconstruir muito do que aprendeu e praticou até o momento, e isso não se desfaz de 

uma hora pra outra em um treinamento de 20 ou 30 horas.    

 

 

3.5.5 Colégio Estadual Quilombola 27 De Maio 
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O Colégio Estadual Quilombola 27 De Maio, esta localizado na Ilha de São 

Pedro às margens do rio São Francisco e fica do lado em que habita a comunidade 

Quilombola Mocambo, o colégio funciona em dois prédios, mas com uma portaria 

apenas, um deles tem duas salas e o outro tem 3 salas, uma das salas foi adaptada para 

servir de alojamento, por tanto, não pode ser utilizada para as aulas, os dois prédios têm 

banheiros feminino e masculino, sala para professores e secretaria.  

O colégio do Mocambo oferta vagas para pré-escola, ensino fundamental, ensino 

médio e magistério para a população dos arredores do quilombo também, ou seja, para 

seus vizinhos da aldeia indígena os Kariris-Xocós 35. O quadro docente dispõe de 18 

professores, sendo que 04 são polivalentes.  Dos 18 professores que atuam no colégio, 

16 tem nível superior e dois estão em fase de conclusão. A principal fonte de renda na 

comunidade é a pecuária e a pesca. Em 2009 foram matriculados 258 alunos. O colégio 

já tem Projeto Político Pedagógico, onde contempla as questões de sua cultura e história 

e toma o cuidado de revisá-lo anualmente. Quando falamos sobre o processo de 

introdução de questões étnicorraciais no contexto do colégio a professora desabafa:  

 

 

O NEDIC começou até bem, vinha fazia palestras, mas depois... nunca 

mais apareceu. Aqui tem pessoas que se reconhecem como 

quilombola e outros não, a escola respeita as diferenças de cada um, a 

escola faz um trabalho para que se reconheçam, mas respeitando. Não 

podemos dizer você vai ter que se aceitar, vai ter que se assumir como 

negro... agente não pode impor. (Valéria/2009) 

 

 

Essa dificuldade de aceitação, por parte de membros de uma comunidade 

quilombola também é uma manifestação de preconceito racial e mesmo a escola 

desenvolvendo um trabalho de conscientização o grupo oferece resistência pois, Blumer 

(1958) definiu quatro sentimentos sempre presentes no racismo, “o de superioridade, o 

de que a raça subordinada é intrinsecamente diferente e alienígena, o de monopólio 

sobre certas vantagens e privilégios, e o medo ou suspeita de que a raça subordinada 

                                                           
35

 Os Kariris-Xocós, é o resultado da mistura dos vários grupos indígenas extintos, vivem em Porto da 

Folha na Ilha de São Pedro desde meados do século XVII quando se originou o então aldeamento que 

recebeu o mesmo nome da ilha. A população é estimada em 230 habitantes, concentrados na margem 

direita do Rio São Francisco, já na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas, a 200 km de Aracaju. Sergipe 

e Alagoas dividem as responsabilidades em relação aos índios. Ao primeiro Estado, cabem os cuidados 

com a Educação e, ao segundo, com a Saúde. 
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deseje partilhar as prerrogativas da raça dominante.” (Guimarães, 2008, p. 55) No 

momento em que o sentimento de que a raça subordinada é intrinsecamente diferente e 

alienígena e que por sua vez é um prejuízo pertencer a tal grupo porque a raça 

dominante é a superior e tem privilégios, vantagens automaticamente ocorre a recusa da 

pertença.           

No que diz respeito aos índices de evasão e reprovação a professora informou 

que são baixos, mas não sou informar o percentual, ela alegou que isso ocorre porque  

fazem recuperação bimestral. Quanto aos jovens que vão estudar em Pão de açúcar, ela 

diz que “não são das famílias quilombola, eles só moram no quilombo.” Ela afirma que 

os estudantes saem por questões internas da comunidade, mas não tem relação com a 

escola, pois na sua concepção “a qualidade do ensino é ótima”. Ela diz que vai pra 

universidade em Pão de Açúcar à noite e vê os alunos do ensino médio entrarem na 

escola às 18.30h e às 20h já estão na rua por falta de professores no colégio de Pão de 

Açúcar. 

A maioria dos professores é contratada em Pão de Açúcar porque atravessando 

o rio a viagem é mais curta, por conta da distância e condições das estradas de chão que 

dão acesso ao Mocambo os professores de Poço Redondo não querem ir ensinar na 

comunidade. Residentes no local só há três professores, eles dispõem de habilitação 

para lecionar só do 1º ao 5º ano, ou seja, da alfabetização à 4ª série, a professora 

informou que há uma carência de professores de áreas específicas, por isso, os demais 

professores vêm de Pão de açúcar do outro lado do rio. Segundo a docente, Já tiveram 

professores de Aracaju e de Porto da Folha, mas eles não quiseram permanecer 

ensinando lá, pois teriam que ficar na comunidade durante a semana, por conta do 

desgaste da viagem, já os de Pão de Açúcar vão e voltam todos os dias para suas casas. 

A visita ao quilombo ocorreu em um período de férias, por isso, encontramos o colégio 

fechado e só obtivemos a foto da fachada.  

 

 

TITULO: COLÉGIO ESTADUAL QUILOMBOLA 27 DE MAIO 
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Foto 10: Fachada do Colégio 

Glezia Kelly Costa Santos 11-2009 
 

 

Como propomos, trouxemos quatro escolas municipais, cada uma em uma 

região diferente do estado, o que nos possibilita uma visão de cada região e uma escola 

do estado, para observarmos o trabalho das duas redes de educação, mas não 

poderíamos deixar de apresentar, até como uma forma de denúncia, a escola em 

situação mais precária dentre todas as visitadas.  

 

 

3.5.6 Escola Municipal João José de Melo 

 

 

Em Pacatuba encontramos a Escola Municipal João José de Melo no povoado 

Lagoa Nova, a escola conta com duas professoras para realizar todas as tarefas, sendo 

uma contratada e com o curso superior em andamento, a outra professora é licenciada 

em história e acumula as funções de professora administrativa e professora polivalente, 

ou seja, além de ensinar também responde pela parte administrativa. Ao todo são 26 

alunos na escola. 

A professora informou que, embora a escola esteja cadastrada pelo MEC como 

de quilombo, está errado, porque a escola do quilombo é a Nossa Senhora do Carmo, 

pois é ela que fica dentro do assentamento. Ela disse que Lagoa Nova não é quilombo, o 

quilombo se chama Assentamento Independência Nossa Senhora do Carmo, toda via, 

como os povoados são muito próximos e não há nenhuma divisão, ficando um na parte 

de baixo e o outro à cima, os alunos frequentam as duas escolas. As duas escolas já 

haviam encerrado as aulas, pois só há aula pela manhã e eu cheguei às 11 hs. Como a 

responsável da outra escola não era da comunidade e a escola que o MEC cadastrou foi 
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a Escola Municipal João José de Melo optei por entrevistar a professora administrativa 

dela e coletar as informações da escola de Lagoa Nova, pois os alunos do quilombo 

estudam lá e oficialmente é ela que atende o quilombo.  

A Escola Municipal João José de Melo está em péssimo estado físico é, 

certamente, a mais precária das que foram visitadas, deveria funcionar em dois turnos 

manhã e tarde, mas isso não ocorre, a professora da tarde não pode dar aula no seu 

horário, por causa de problemas pessoais.  

A escola só tem uma sala, por isso as turmas são multisseriadas, elas não têm 

onde colocar as crianças, o lanche também é servido na sala de aula. A professora da 

tarde dá aula pela manhã em um pequeno espaço atrás da cozinha que deveria ser a 

dispensa. No início do ano a escola tinha 32 alunos e em outubro apenas 26, pois 06 

alunos se transferiram porque os pais foram morar em outros lugares; agora tem 12 na 

alfabetização e 14 na turma multisseriada de 1º à 4º série.   

 

 

TITULO: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO JOSÉ DE MELO 

   
Fotos11: Banheiro da escola 
Glezia Kelly Costa Santos 

Fotos 12: Fachada da escola 
Glezia Kelly Costa Santos 

Fotos 13: A sala de aula por fora 
 Glezia Kelly Costa Santos 

 

  

  

A professora informou que quando os estudantes passam da 4º serie/5º ano vão 

para a Escola Nossa Senhora Santana no povoado Santana. “Até o ano de 2008 os que 

saiam da E. M. João José eram matriculados no próprio povoado na E. M. Nossa 

Senhora do Carmo e estudavam da 5º - 8º série, mas a partir de 2009 a escola não teve 

mais os anos finais no Fundamental e agora os alunos têm que se deslocar para a E. M. 

N. S. Santana, no início do ano não tinha transporte, mas agora tem um ônibus.” O 

mesmo já ocorria para cursar o ensino médio. Esta atitude é recorrente, quando se trata 

das escolas do campo, existe um local, pois o prédio da escola continua sendo usado, 

existe um bom número de alunos, mas ao invés de investimentos para melhorar a escola 

e a educação no local, a alternativa foi transferir os professores e deslocar os alunos.   
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A professora E. M. João José informou que não há Projeto Político Pedagógico 

na escola, também não há nenhum tipo de trabalho de conscientização, segundo ela, na 

escola elas ensinam aos alunos que a comunidade a qual pertencem é um assentamento 

e não um quilombo, logo, essa é a visão da comunidade, nem sabe que são um 

quilombo, porém estão em fase de reconhecimento e a escola também não dispõe de 

ferramentas para ajudar no processo de conscientização, pois a própria professora 

afirmou não saber o que era um quilombo. Quando perguntei se os alunos se 

reconheciam como negros e quilombola ela diz: 

 

 

Como negro não. Como quilombola também não, até porque nós 

não passamos pra eles que vivemos em uma comunidade 

quilombola, ai eles não reconhecem que são quilombola, eles 

acham que moramos em um assentamento, eles não sabem a 

finalidade de um quilombo. Eles não se reconhecem como 

quilombola.  [Comecei a explicar para professora a diferença 

entre assentamento e quilombo e novamente perguntei: seus 

alunos têm clareza do que é um quilombo?] Não, nem eu tinha. 

(Claudia 10/2010)      

  

A sinceridade da professora deixa em evidência a carência da comunidade de 

informações sobre a própria realidade, mais ainda, evidencia o despreparo do 

profissional que tem um papel a desempenhar e é cobrado, pois, espera-se que a escola 

seja o lócus de construção de saberes e que os seus professores estejam preparados para 

a realidade social, mas o que ocorre, é que mesmo sendo parte membro das 

comunidades muitos professores sentem dificuldade em lidar com questões que vão 

além do conteúdo curricular e se essas questões passam a fazer parte do currículo o 

problema só aumenta, pois embora, tenham certo conhecimento e por vezes até 

concordem com certas questões, como é o caso do combate ao preconceito étnicorracial, 

na maioria das vezes preferem não se manifestar, fazendo-o apenas quando inevitável.  

Em síntese, poderíamos dizer que a maioria das escolas de quilombo não 

apresenta nenhum trabalho com uma perspectiva inclusiva das questões étnicorracial, 

embora entendam que é uma determinação legitima e necessária para que muitas 

injustiças deixem de ser cometidas as escolas contraditoriamente não tem logrado êxito 

nessa empreitada, alega-se desde a falta de materiais e treinamento até a resistência por 

parte dos pais. O fato é que a escola não tem cumprido seu papel de conscientização e 
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isso pode estar ocorrendo justamente pela falta de conscientização dos próprios 

profissionais.     

Em geral o profissional da educação que atua nas comunidades quilombola em 

Sergipe tem sentido dificuldade para trabalhar temas como cultura local, etnia, 

preconceito, discriminação, racismo, história afro-brasileira e africana, diversidade e 

comunidades tradicionais. Mediante os depoimentos, percebemos que os fatores que 

levam o professor a optar por não abordar tais temas, ou abordar de forma superficial e 

apenas se questionado e em dias comemorativos, vão da formação que acaba sendo 

muito geral e priorizando temas sem que haja uma analise da necessidade do campo 

atual de atuação do professorado, até a falta da formação continuada e de materiais 

didáticos adequado.  

Muitas escolas ainda sofrem com a falta de recurso para o básico para seu 

funcionamento, o que denuncia a falta de investimentos nas escolas do campo e a 

necessidade de investigar as causas de haver investimentos em algumas enquanto outras 

estão em visível abandono.       

 

 

3.6 PERFIL DO PROFESSOR  

 

 

Em meio ao mapeamento das escolas algumas características da formação dos 

professores foram emergindo na pesquisa, mas acreditamos que agora poderemos 

aprofundar melhor o tema, enquanto delineamos seu perfil e buscamos compreender 

como se dá a atuação destes profissionais de forma objetiva, e assim, identificamos 

quais concepções de educação norteiam sua prática e quais são os desafios na formação 

de professores. 

Embora a receptividade ao tema da pesquisa tenha sido boa, alguns professores 

demonstravam certa desconfiança. Procuramos desde o início explicar o objetivo da 

pesquisa, mas eles aparentavam estar apreensivos e só quando as perguntas começavam 

e percebiam que realmente não haveria nenhuma implicação, seja ela política ou para 

sua reputação profissional, é que falavam com maior abertura. Encontramos muitos 

professores tensos e receosos quanto às declarações que pudessem fazer e as 

consequências que poderiam ter; esse comportamento era motivado pelas perseguições 

políticas em determinados locais,segundo nossas observações durante as entrevistas.  
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Dos 177 professores que atuam nas 18 comunidades, conseguimos entrevistar 

55, ou seja, 31,07% e com base em suas respostas buscamos delinear o perfil aos 

docentes. A maioria dos professores, ou seja, 82,45% tem nível superior completo e 

17,54% cursou apenas o nível médio, sendo que quase todos os que não possuem 

graduação, têm magistério e estão com algum curso superior em andamento. Dos 

82,45% professores que concluíram a graduação, aproximadamente 85% estudaram em 

instituições privadas, apenas uma minoria cursou ou está cursando em instituições 

públicas. A duração dos cursos varia entre 2,5(dois anos e meio) e 04 (quatro anos).   

Mas para descobrir se a formação dos professores que atuam em comunidades 

tradicionais atende a necessidade da prática docente, temos que perguntar aos 

professores como foi sua formação e como está sendo sua atuação, para descobrir o que 

pensam e sentem em relação aos conteúdos apreendidos bem como  sua função, depois 

que ingressaram na vida docente.  

Um dos pontos questionados foi o estudo da história e cultura quilombola e sua 

presença/ausência nos cursos de formação de professores. Todos os entrevistados 

afirmaram que na graduação esse tema não foi contemplado, seis professores afirmaram 

ter tido contato com o tema étnico-racial em mini-cursos e palestras proporcionadas 

pelas secretarias de educação ou mesmo por interesses pessoais, mas mesmo essas, 

informaram que não houve grande contribuição e que os cursos deixam muito a desejar 

no que diz respeito às características das comunidades quilombola.  

A primeira coisa que se evidencia no perfil desse professor/a é a completa falta 

de informação sobre comunidades tradicionais, com exceção daqueles/as que são 

membros das mesmas, o/a professor/a se depara com uma realidade totalmente diferente 

e terá que se adequar a ela, ou adequar seus alunos ao que pensa. Como a escola está 

acostumada a adestrar seus alunos, impondo-lhes o que deve ser apreendido sem 

questionar; o que mais ocorre é a reprodução do que o/a professor/a leva como bagagem 

acadêmica em detrimento do que encontra, ou seja, o aluno é forçado a adequar-se e 

seus valores, cultura e história tendem a ser excluídos da sala de aula. Isso ocorre por 

conta da falta de preparo do professor. Maria Aparecida da Silva (2001) observa que “o 

despreparo constitui campo fértil para que o racismo se perpetue e a discriminação 

racial sofra mutações próprias do ambiente escolar.” (p. 66-67)   

Quando o ponto discutido foi a formação continuada e se participaram de 

alguma capacitação para trabalhar em comunidades quilombolas, essas foram algumas 

das respostas dos professores/as:  
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Sinceramente aqui é bem precário isso (formação continuada), esse 

ano agente recebeu uns livros, mas não se adéqua a nossa realidade 

não, fala sobre a realidade de outros estados e não tem outro suporte, 

nem treinamento. Agente teve um encontro falando sobre os 

quilombolas, mas sinceramente eu não vou dizer a você que foi muito 

proveitoso não. (M.J.N.B. 10/2010) 

 

 

A formação que agente recebeu deixa um pouco a desejar na 

expectativa, ganhamos um titulo sem ter noção do que é (ela está 

falando do treinamento que a prefeitura proporcionou aos 

professores). Os formadores deixaram um pouco a desejar no que 

deveria esclarecer das duvidas; teve um professor que veio aqui da 

universidade, para fazer uma pesquisa como você, que nos orientou 

mais do que a formação em si, ele veio e fez a pesquisa aqui também 

com os professores, deixou um questionário aqui depois voltou para 

pegar e deu mais suporte para agente do que a formação em si, que 

deixou muito a desejar.     (V.S.S. 10/2010) 

  

  

A falta de uma formação acadêmica e continuada adequada à necessidade do 

campo de trabalho são denunciadas na fala dos/as professores/as, que demonstram certa 

angústia por não disporem de recursos adequados para trabalhar, ficando inteiramente 

em sua responsabilidade garimpar conteúdos e materiais para atender a necessidade dos 

educandos.  Muitas vezes, os professores sentem-se impotentes, pois seu trabalho é 

inviabilizado pela falta de material e informações corretas, e isso tem ocorrido, 

justamente, na era da informação. Silva (2001) diz que “o/a educador/a é um 

multiplicador/a de informações corretas e um fator de alteração contumaz e poderoso 

das situações de discriminação racial, especialmente no processo pedagógico de ensinar 

e aprender.” (p.70) Quando falamos de preparo, estamos englobando além da formação 

as condições para trabalhar.   

Na fala da professora V. S. S. é possível ver a frustração por adquirir o 

certificado de uma capacitação que não capacitou realmente. Esse não foi um caso 

isolado, mas uma constante nos lugares percorridos, pois mesmo quando o curso tinha 

uma orientação específica para tratar da obrigatoriedade de trabalhar as questões 

étnicorraciais e indígenas, ainda assim, deixava muito a desejar. Parece que ainda não 

foi compreendido pelos gestores da educação que não basta dizer que existe uma lei e 

que tem que ser cumprida, sem que se indique como pode ser feito e também se 

possibilite ferramentas para o mesmo. É necessário entender que não adianta fazer 

cursos para dizer que a lei existe e que agora é obrigatório dar conteúdos, que não se 
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conhece, pois não vai fazer os professores mudarem sua rotina de ensino, eles não vão 

ministrar tais conteúdos, pois não estavam na grade curricular de sua formação. 

Também não adianta distribuir materiais didáticos sem preparar os professores para 

utilizá-los, pois dessa forma continuam inviabilizando a ação pedagógica. Gomes 

(2001) alerta que: 

 

 

Por mais avançada que uma lei possa ser, é na dinâmica social, no 

embate político e no cotidiano que ela tende a ser legitimada ou não. E 

a realidade social e educacional sobre a qual uma lei pretende agir 

(por mais justo que o preceito legal possa nos parecer) é sempre 

complexa, conflituosa, contraditória e marcada pela falta de equidade 

social e racial. (p. 89) 

 

 

 Essa complexidade, contraditória e de conflitos, dos quais Gomes fala, podem 

ser observados no dia-a-dia dos docentes.  

 

 

Em 2008 tivemos um curso de 40 horas e no início de 2009 tivemos 

outro de 40 horas onde estudamos sobre essa lei, mas tudo teórico 

nada sobre prática de sala de aula.  (Perguntei: Então não está sendo 

aplicada a lei que obriga o ensino de história e cultura Afro-brasileira 

e Indígena?) Não, nós não temos condições para isso. (S.C.S.A. 

10/2010) 

 

 

 Essa é a questão, temos material e não fomos capacitados ainda para 

utilizar, aqui tem material, mas não pegamos ainda, é como já 

dissemos, trabalhamos como agente pode, pegamos na internet algo. 

Por exemplo, a história do município, mês passado eu baixei na 

internet um vídeo e passei, é dessa forma, mas material em si não 

temos, o material (sobre comunidade quilombola) chegou agora no 

primeiro semestre por causa da lei, mas ainda não passaram para 

agente nada. (10/2010). (Fala de uma professora no grupo focal)  

 
 

 

A lei é conhecida por todos os professores das escolas visitadas, mas 81,4% 

deles, com exceção dos professores de duas comunidades como descrito no 

mapeamento, não se sente em condições de trabalhar a temática. O fato é que um 

professor bem preparado é um multiplicador de valores, conhecimentos e um eficiente 

instigador da consciência crítica e de ações reflexivas, mas o contrario também é 
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verdadeiro, um professor mal preparado pode ser um disseminador de valores, e idéias 

distorcidas/preconceituosas e um poderoso inibidor da consciência e ação reflexiva.   

Quando questionados/as se, mediante a formação acadêmica que receberam, 

sentiam-se preparados/as para trabalhar em uma realidade tão diversa como o campo e 

em áreas de comunidades tradicionais (remanescentes quilombola e ou indígena) foram 

unanimes em dizer que não, pois os cursos são muito amplos e não contemplam muitas 

coisas importantes para uma boa atuação.  

 

 

Acho que estou preparada pra trabalhar em quilombo porque eu sou 

daqui, vivi toda a minha vida aqui. Conheço os costumes da minha 

avó das pessoas daqui, a gastronomia toda, ai dá a oportunidade de 

aprofundar a aula. (Mas se você não fosse daqui?) Ficaria bem difícil, 

a não ser que eu fosse buscar informação com outras pessoas da 

comunidade, só a formação mesmo não daria conta. (J.S. 10/2010)   

 

 

Não. Não posso falar muita coisa não. (depois de um dialogo onde 

garanti o sigilo dos nomes ela decidiu falar) Acredito que devia sim 

trabalhar a cultura afro nas escolas, acredito que não é apenas falar 

que existe, mas apontar e não há esse apontamento nas faculdades, eu 

senti essa dificuldade na faculdade por ser particular que tem uma 

grade curricular e só dá aquilo ali que está na grade e nada mais. No 

caso dos quilombolas quase não se fala e quando se fala, eles falam na 

existência, mas não como trabalhar com essas comunidades como 

deveria ter uma formação na faculdade. E em relação ao campo 

também não preparam. (J.S.A. 10/2010)            
 

 

Consideramos que diante de todas as declarações já apresentadas em parte a 

pergunta que motivou essa pesquisa já foi respondida, pois queríamos saber que tipo de 

formação e concepções de educação os professores/as tem recebido para sustentar sua 

prática docente nas áreas de quilombos do campo em Sergipe e levantamos como 

hipótese que “não há em Sergipe uma formação que prepare o/a professor/a para 

trabalhar em uma realidade que requer, respeito à diversidade e diferenças, aplicação de 

um currículo transversal, espaços e tempos de formação diferenciados e o vinculo com a 

realidade social e cultural das comunidades tradicionais”.  

Comprovamos que os/as professores/as não se sentem preparados, pois quando 

se deparam com tais realidades percebem que sua formação deixou muitas lacunas e o 

currículo proposto não lhe dá condições de fazer diferença, pois a realidade é tão 
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diferente do que lhe foi apresentado, que eles chegam a declarar que em alguns casos se 

sentem perdidos, pois não sabem como lidar com a realidade nas comunidades. Cabe 

agora questionarmos se as Instituições de Ensino Superior ao estabelecer seus objetivos 

curriculares tem pensado nos objetivos dos professores, nas necessidades que a prática 

docente impõe. De acordo com Gomes (2003): 

 

 

A formação de professores/as, sobretudo a que visa à diversidade, 

deveria considerar outras questões, tais como: como os/as 

professores/as se formam no cotidiano escolar? Atualmente, quais são 

as principais necessidades formadoras dos/das docentes? Que outros 

espaços formadores interferem na sua competência profissional e 

pedagógica? Que temas os/as professores/as gostariam de discutir e de 

debater no seu percurso de formação e no dia-a-dia da sala de aula? E 

que temáticas sociais e culturais são omitidas, não são discutidas ou 

simplesmente não são consideradas importantes para a sua formação 

profissional e para o processo educacional dos seus alunos? Será que a 

questão racial está incluída nessas temáticas omitidas ou silenciadas? 

(p. 169) 

 

 

Quando questionados sobre o que sentiram falta e deveria ser acrescido em seus 

cursos, embora as respostas variem, houve alguns elementos constantes, entre eles o 

período destinado a prática supervisionada durante a formação acadêmica, que segundo 

eles é insuficiente para preparar adequadamente e a implementação de conteúdos mais 

sólidos sobre a diversidade, gostariam de conhecer mais sobre as histórias, culturas e 

condições sócio-econômicas regionais, pois esses fatores interferem diretamente em sua 

prática e eles precisam se adequar rapidamente a realidade, pois de outra forma 

dificilmente terão êxito.  

 

 

Menos teoria e mais pratica, acho que os cursos deveriam ir 

mostrando a cultura. (A.C.M.) 

 

 

Se eu pudesse repensar a minha formação eu gostaria que o curso 

ajudasse mais o professor a pensar questões econômicas, políticas e 

sociais, não só questões étnicas, porque pra mim o maior problema em 

trabalhar na comunidade “X” não é nem a questão da cor da pele, mas 

a questão social, econômica que às vezes dificulta um pouco trabalhar 
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com eles, como o Brasil tem esse contraste todo. Acho que falta muito 

da realidade nos cursos de licenciatura, isto é, trazer a realidade, 

chegar para o professor e mostrar: olhe você vai se deparar com essa 

realidade e também com essa daqui e você tem que estar apto naquele 

momento para trabalhar, porque as vezes agente se adéqua com a 

experiência; é ela que vai nos formando e agente se encaixa àquela 

realidade depois de varias dificuldades, vários problemas. Em minha 

opinião o que faltou no meu curso foi trabalhar mais a realidade 

cotidiana, para quando o professor entrar na sala de aula não enfrentar 

tanta dificuldade.  (Lídia, 10/2010) 

 

 

Poucos foram os professores que afirmaram ter clareza do que é um quilombo e 

que poderiam discorrer sobre o tema, a maioria 85% dos entrevistados afirmou não ter 

tido nenhum tipo de treinamento, eles acham importante repensar o currículo da 

formação de professores, pois muitas vezes se sentem despreparados quando precisam 

trabalhar com certas temáticas que envolvem realidades socioeconômicas diversas.   

Uma reclamação que recai sobre as entidades gestoras dos sistemas de Educação 

(secretarias de educação estado/município) é a falta conhecimentos sobre questões 

específicas de cada região, pois os educadores precisam falar alguma coisa sobre o 

município, região, cultura local etc. e têm que recorrem à internet, pois além de não 

receberem treinamento adequado, também não dispõem de material apropriado.  

As únicas comunidades em que as questões étnicorraciais estão claras para 

professores, alunos e a comunidade são Mocambo em Porto da Folha e Campinhos em 

Amparo do São Francisco, também as únicas tituladas no estado. Nas demais 

comunidades os relatos da falta de consciência da identidade negra e de conhecimento 

sobre a história e cultura quilombola é constante. Para Gomes (2001), isso vai continuar 

ocorrendo “enquanto a educação escolar discutir a questão racial como um “problema 

do negro”, negando-se a integrá-la nas reflexões sobre a sociedade brasileira.” (p. 93)   

Os relatos de duas professoras sobre a percepção da turma sobre os conceitos de 

comunidade quilombola e negritude são coerentes com o que já foi exposto, mas 

também são surpreendentes porque, de forma realista, revelam a condição delas: 

 

 

Os alunos não se reconhecem como negros. Como quilombola 

também não, até porque nós não passamos pra eles que vivemos em 

uma comunidade quilombola e sim em um assentamento ai eles não 

reconhecem que são quilombola, eles acham que moramos em um 

assentamento, mas eles não sabem a finalidade de um quilombo. Eles 
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não se reconhecem como quilombola.  (Comecei a explicar a 

diferença entre assentamento e quilombo e perguntei seus alunos têm 

clareza do que é um quilombo?) Não, nem eu tinha. (C.S.S. 10/2010) 

 

 

(Como professora, você tem clareza do que é um quilombo?) No 

início pra mim foi uma coisa constrangedora, não por ser professora, 

mas por ser da comunidade, eu também fui uma das vitimas do 

engano, acho que se isto (ela está falando do conceito de quilombo) 

tivesse sido mais claro, hoje nós não teríamos tanto problema, tantas 

divisórias, se tivesse sido colocado com mais clareza no início, todos 

nós teríamos aceitado de braços abertos, ai devido a tanta coisa agente 

ficou ainda um pouco dividido sem saber ao certo o que realmente 

agente pode decidir. (Os professores daqui têm clareza do que é um 

quilombo?) Olhe eu não vou dizer que sim que todos tenham essa 

clareza até porque a maior parte dos professores daqui da escola não 

são daqui do povoado, são de fora, contratados, uns 50% deles vêm de 

fora e se empenham em estudar pra saber um pouco mais daquilo que 

é pra saber e explicar pra esses jovens o que vem a ser um quilombo, 

para que eles não fiquem tão confusos e possam tentar esclarecer pra 

seus pais, para que venham tentar tirar as duvidas de seus pais, que é 

uma questão, como acabei de falar muito grande, pois os pais não 

entendem. Eu creio que 50% deles (professores) se empenham para 

tentar explicar o que é um quilombo, o que foi um quilombo, que não 

é ruim, porque pelo que hoje eu vejo, meu marido também leciona 

aqui e ele estuda muito sobre o quilombo e sempre vem mostrando 

que isso não é ruim, isso é bom, só que os jovens não querem 

entender. (M. A. B., 10/2010)     

       

 

As duas professoras descrevem atitudes diferentes, uma assume que nega que a 

comunidade seja um quilombo e que a descreve como assentamento para os alunos e 

que nem ela mesma sabia a diferença entre um quilombo e um assentamento, a outra 

professora afirma que luta para que seus alunos compreendam o que é um quilombo e 

aceitem sua condição, mas na sua entrevista na maioria das vezes que fala da 

comunidade, refere-se a ela como povoado e quase nunca como quilombo. Também 

destacamos o comentário que a segunda professora faz sobre a presença de professores 

de outras localidades, notamos que são poucos os professores membros das 

comunidades, geralmente um ou dois, pois falta pessoas com qualificação adequada ou 

mesmo porque em função dos concursos, os professores aprovados são oriundos de 

outros locais o que dificulta ainda mais a situação, como disse a professora o esforço 

tem que ser ainda maior. A legislação prevê que no caso das comunidades indígenas, em 

função da preservação língua nativa, seja priorizada a contratação de professores da 

aldeia, mas no caso das comunidades quilombola isso não ocorre.   
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O fato mais interessante é que quase todas as escolas receberam material 

enviado pelo MEC no segundo semestre de 2010, que trata da diversidade étnica e da 

realidade dos quilombos contemporâneos, mas os mesmos estão lacrados e guardados 

nas secretarias desde o inicio do ano, pois não houve treinamento para que os 

professores pudessem utilizá-los adequadamente. Apenas duas comunidades receberam 

o material e o treinamento e já os estava utilizando, ambas situadas em Amparo do São 

Francisco na região descrita como Lagoa dos Campinhos, uma das poucas já tituladas 

no estado, e como já havia dito, foi onde identificamos o trabalho de resgate da cultura e 

valores étnicorraciais mais estruturado.  

 O treinamento para utilizar o material foi feito pela Secretaria de Educação do 

Estado que tem um convênio com a Secretária Municipal para auxiliar as duas 

comunidades. Não é interessante que a SEED tenha priorizado escolas municipais e 

deixado as escolas estaduais para o ano seguinte? O motivo para o treinamento ocorrer 

primeiro nesse local foi porque assim que receberam o material, as escolas, que são 

administradas por uma mesma profissional,  solicitaram à prefeitura que providenciasse 

o treinamento com a maior brevidade possível, pois queria utilizar logo o material, e 

assim foi feito.  

A confecção e distribuição de material didático, como também o treinamento 

ensinando como utilizá-lo, é muito importante, mas não é suficiente, pois, é necessário 

pensar como esses profissionais poderão conscientizar seus alunos daquilo que ainda 

não tem o conhecimento Gomes (2001) diz que entender a complexidade do ser negro 

no Brasil é tarefa dos/as profissionais da educação, pois só assim será possível uma 

escola realmente inclusiva e combatente do racismo e discriminação; muitos desses 

professores não concordam com a implementação desses conteúdos, não querem ter 

mais trabalho, também não se reconhecem nesse contexto, sentem dificuldade de 

responder qual é sua cor, pois não têm clareza, porque, embora neguem toda e qualquer 

forma de preconceito e discriminação racial, ele está lá inculcado.  

Quando o questionamento foi o racismo e discriminação presentes na escola e a 

ação do educador frente a estas situações, observamos que muitos negavam presenciar 

qualquer cena, mas por vezes, já havia descrito situações em suas falas anteriores em 

que presenciaram ou até protagonizaram.Em alguns casos eu observava durante a 

pesquisa que realmente não sabiam identificar essas situações, pois quando eu lhes 

lembrava o que haviam relatado e perguntava se não eram atos de discriminação e ou 

racismo, eles reagiam com surpresa e afirmavam que não haviam se dado conta, alguns, 
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por receio de se comprometer, preferiam continuar negando e só concordavam em falar 

sobre o tema quando eu lhes lembrava que seus nomes verdadeiros não seriam 

mencionados na pesquisa. Silva (2001) explica que preconceito pode ser definido de 

forma simples como uma atitude negativa, já discriminação, a autora afirma ser a 

manifestação comportamental do preconceito e o “racismo é uma expressão mais ampla 

que abrange, além do preconceito, hostilidade, discriminação, segregação e outras ações 

negativas manifestadas em relação a um grupo racial/étnico.” (p. 77). Ela diz ainda que 

ele pode se manifestar em três níveis: individual, institucional e cultural. Na escola ele 

pode aparecer nos três níveis.        

Com exceção de duas pessoas, todas/os relataram situações em que presenciaram 

algum tipo de discriminação e a maioria já presenciou racismo; afirmaram ter se 

manifestado diante da situação dialogando para conscientizar a pessoa em questão, mas 

algumas pessoas relataram que permaneceram omissos/as, e lançaram a 

responsabilidade para a sociedade, pois aquele era um problema da comunidade e que 

eles é que tinham que ser conscientes e conscientizadores dos filhos. Mas a escola tem 

um papel de extrema importância na construção da identidade sim, como já vimos antes 

quando falamos sobre o processo de construção da identidade, e o professor/a 

semelhantemente, mas enquanto ele/a não estiver consciente disse a escola vai continuar 

sem cumprir seu papel como podemos ver nessa resposta quando perguntei como a 

escola lidava com o racismo e discriminação: 

 

 

A escola contribui para diminuir o preconceito e discriminação, mas 

não chegamos a nossa meta. Não, 100% não. Estamos trabalhando 

vou te dar um exemplo, em 2007 o aluno não se dirigia pra pegar a 

merenda porque a merenda era quilombola, agora os mesmos alunos à 

medida que o professor foi trabalhando em sala (tire da mente que a 

merenda é quilombola, a merenda é de vocês) aqui por ser quilombola 

a merenda aumentou, mas o problema é que eles associam quilombo a 

escravo, isso vem do tronco, da família, eles não têm clareza do que é 

quilombo e por isso também não se identificam. Não se reconhecem 

como quilombola. Nós não temos um plano, mas mesmo assim o que 

agente pode contribuir em sala de aula agente faz. (BRENDA, 2010)   

 

      

Como pudemos observar, há um caminho muito longo a ser trilhado ainda em 

Sergipe em busca de uma Educação que incorpore a diversidade. As concepções que 

norteia a prática dos educadores de escolas quilombola não são em nada diferente das 
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que norteia a prática em outras escolas que não tem uma perspectiva étnicorracial, os 

professores se esforçam para fazer diferença, mas a formação que receberam não lhes 

possibilitou a apreensão de conceitos essenciais, e que podemos dizer que são básicos, 

pois seriam uteis e importantes na formação de todo e qualquer professor. Todo 

professor em algum momento se depara com situações de algum tipo de preconceito, 

discriminação e ou racismo e precisam lidar com as questões, e no que diz respeito a 

história e cultura cabe a todos os níveis de ensino a desconstrução da centralidade 

européia e a incorporação da diversidade, para tanto os professores deve estar 

preparados, e por isso, a universidade tem como desafio repensar os currículos de 

formação de professores.  

As concepções de educação básicas são apreendidas na formação acadêmica, e 

embora durante todo o percurso docente o profissional vá agregando vários elementos, 

ele continua usando sua formação básica como referência. Sendo assim, cabe às IES 

uma revisão do currículo, mas que esta, não se efetive das salas de reunião para as salas 

de aula, que o primeiro passo seja ouvir o educador escolar e conhecer as necessidades 

cotidianas, para então, repensar as prioridades e incorporar elementos que, mediante a 

ação, ficarem comprovados que são necessários na formação docente atual.   

Que a escola tem proporcionado uma educação reprodutivista dos valores, 

história e cultura branca, e por tanto, discriminadora e excludente nós já percebemos, 

mas as Instituições de Ensino Superior – IES não têm sido diferentes, pois também têm 

contribuído para isso, as IES precisam rever o direcionamento que tem dado aos seus 

currículos de formação de professores, ou estará contribuindo para permanencia de uma 

docência limitada e reprodutivista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA  

 

 

No Brasil, ser negro é tornar-se negro. (GOMES, 2001, 89) 

 

 

As desigualdades étnicorraciais no Brasil são inquestionáveis, o 

desnivelamento de oportunidades é um fato, mesmo com as cotas e outras políticas de 

inclusão, absolutamente necessárias, a população negra ainda sofre muita discriminação 

e preconceito, sua capacidade é questionada na aquisição de cargos profissionais e 

constantemente são penalizados por isso, quando na verdade, se lhes falta aptidão para 

determinadas funções é porque as condições de inserção e continuidade nos sistemas 

escolares são muito diferentes para brancos e negros como demonstramos na 

introdução.  

A Escola abre as portas para o negro quando a educação passa a ser direito de 

todos, mas oferece o mesmo “tipo de educação”, mas não proporciona as mesmas 

condições de permanência estudando. Embora não admita, a escola não vê no negro a 

mesma capacidade do branco, ela é formada pela mesma sociedade que aos negros 

possibilita apenas às funções e condições subalternas, e justifica essa distribuição 

injustificável, alegando que essas pessoas não tiveram “interesse de estudar”.  

Durante muito tempo, para o negro, estudar era um luxo, os poucos que 

conseguiam tinham que também trabalhar o que torna tudo mais difícil, pois o 

rendimento é afetado, os resultados são desestimulantes e a tendência é o abandono. 

Enquanto isso, a maioria branca podia dedicar-se exclusivamente aos estudos e obter os 

melhores resultados nas escolas. Os alunos com baixo rendimento, que pela força das 

circunstâncias são, na maioria, negros, tendem a ser tratados como incapazes ou 

inferiores. Mas isso nunca foi assumido pela escola que sempre negou toda forma de 

racismo e discriminação, por ela praticados. Nilma Gomes observa que: 

 

 

Ser negro no Brasil possui uma complexidade maior e não se restringe 

a um dado biológico. É uma postura política. É declarar 

explicitamente o vínculo com uma cultura ancestral, com a origem 

africana recriada e ressignificada em nosso país. No Brasil, ser negro é 

tornar-se negro. O conhecimento dessas questões pode nos ajudar a 
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superar o medo e/ou desprezo das diferenças raciais ainda presentes na 

escola e na sociedade. Entender essa complexidade é tarefa dos/as 

profissionais da educação. É tarefa de uma escola que se quer cidadã 

e, por isso mesmo, pode deixar de incluir a questão racial no seu 

currículo e na sua prática.  (GOMES, 2001, 86,7)  

  

 

A autora nos fala do processo de assunção da identidade negra e nos aponta 

algo crucial, ela diz que ser negro está além de uma condição biológica, ou seja, vai 

além da cor da pela ou dos traços fisionômicos e tipo de cabelo, é uma postura política, 

é um reconhecimento da identidade, cultura, história e valores de uma parcela da 

população que nunca teve espaço no Brasil.  

Esse reconhecimento já começou, mas ocorre de forma muito tímida, pois é 

muito difícil alguém querer ser relacionado a um grupo que é tratado como inferior e 

discriminado, esse processo só pode ser dinamizado por meio da conscientização e ai 

entra a segunda parte do que Gomes nos alerta, entender essa complexidade é tarefa 

dos/as profissionais da educação, é tarefa da escola.  

É nesse ponto que a formação do professor e as instituições formadoras 

precisam de ajustes, pois, para que o professor e consequentemente a escola, cumpram 

seu papel é preciso rever o que se tem ensinado e sua finalidade. Nessa reavaliação as 

vozes que estão atuando na escola precisam ser ouvidas, para que conheçamos as 

necessidades do cotidiano escolar e se pense a teoria em harmonia com a prática, ou 

seja, o dialogo entre as instituições e os docentes é fundamental, para que o professor ao 

sair do campus se sinta realmente preparado para atuar em uma sociedade tão diversa. 

Esperamos que isso ocorra, para que a igualdade formal presente na lei torne-se real, ou 

seja, uma igualdade material, gerada pelo reconhecimento das diferenças e pela ação 

consciente.   

Por tanto, é necessário desenvolver nas instituições formadoras mecanismos 

que possibilitem ao professor uma prática consciente, que corresponda às necessidades 

de grupos tão distintos e com características específicas, que devem ser respeitadas e 

valorizadas, sem que para isso, seja necessário inferiorizar ou rejeitar as peculiaridades 

de outros grupos. Diante do perfil do professor dos quilombos e seus depoimentos sobre 

a formação que receberam, sugerimos a ampliação da carga horária dos estágios 

supervisionados associada à diversificação de locais para o desenvolvimento dos 

mesmos, que proporcionaria um salto qualitativo na formação dos professores. E no 

tocante ao currículo, se é obrigatório o professor ensinar a história e cultura Afro-
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brasileira e indígena, o mais lógico é que deve ser obrigatório aprender e as Instituições 

de Ensino Superior não podem se omitir dessa função.      

Para promover o reconhecimento às diferenças combater a exclusão, a 

desigualdade e a discriminação e quem sabe vislumbrar a verdadeira equidade nas 

relações sociais precisamos investir em várias frentes, como a mídia, eventos sócio-

educativos, materiais didáticos, dentre outras, mas principalmente na educação e no 

professor, para isso, temos que ouvi-los e procurar aperfeiçoar os currículos dos cursos 

de licenciatura a partir do real, da necessidade.  

Ao contrário do que alguns afirmam que não necessitam de teoria, defendemos 

que as teorias são fundamentais, mas elas devem possibilitar que gerem uma prática 

docente capaz de dialogar com a realidade e provocar a ação do sujeito crítico, 

consciente de sua cultura e identidade. Essas mudanças devem ter como ponto de 

partida a formação de professores, ou seja, se queremos alunos conscientes, precisamos 

antes nos conscientizar de que a mudança começa por cada um/uma de nós, educadoras 

e educadores.  

Também entendemos que poderemos obter melhores resultados se as políticas 

públicas se ampliarem para assegurar os direitos dos que sempre foram tratados como 

sem direitos. Com implementação de políticas afirmativas podemos reduzir as 

desigualdades no que diz respeito às oportunidades, e por que não dizer, mesmo que 

pareça utopia, quem sabe eliminá-las. É fato que não há receitas fáceis para mudar uma 

sociedade, e seria muito presunçoso tentar indicar caminhos mais rápidos, pois, a 

história já demonstrou que grandes mudanças custam tempo, pois para que sejam 

permanentes têm que mexer com conceitos arraigados na base da sociedade. 

Um outro elemento importante que não pode ser desconsiderado está nas 

condições de trabalho dos docentes e dos estudantes. A estrutura precária das escolas, a 

falta de materiais didáticos, ou, a existência destes sem serem trabalhados, os currículos 

inadequados,a organização do trabalho pedagógico fragmentada, não estabelece novas 

possibilidades de transformação da escola. Políticas públicas inclusivas não se faz 

somente com distribuição de livros e projetos de lei, se faz com ação concreta onde a 

inclusão não pode ser regulada pela inclusão. 

A pesquisa mostra o quanto as políticas públicas de educação para os quilombos 

são praticamente inexistentes, os quilombos continuam à margem dos processos 

educacionais, dos direitos básicos. Quando os educadores dizem que necessitam 

conhecer mais sobre a realidade, eles estão também dizendo que não é somente sobre a 
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questão etnicorracial, mas que modelos de desenvolvimento econômico estão sendo 

estruturados que colocam as comunidades quilombolas em condição desigual. Eles 

percebem e desejam a ampliação dos seus conhecimentos, pois já identificaram há 

muito que a escola é mais que escola, escola é vida. 
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APÊNDICE 01 

QUADRO Nº 07 

TITULO: ESCOLAS DE QUILOMBO DE SERGIPE/2010 

MUN. 

QUILOM

BO/ 

COMUNI

DADE 

NOME 

RESPONSÁVE

L 

QUE 

CONCEDEU A 

ENTREVISTA 

POP. 

APR

OX. 

D

EP

. 

NÍVEI

S DE 

ENSI

NO 

PROJE

TO 

POLÍTI

CO 

PEDAG

ÓGICO 

EQUI

PE 

TÉC

NICA

/ 

APOI

O 

PR

OF

. 

ALU

NOS 

AMPAR

O DE 

SAO 

FRANCI

SCO 

CRIOLO 

ESC MUL 

JOSIAS 

JOSE DOS 

SANTOS 

AUDENICE 

DE SANTANA 

DUARTE 

NÃO 

SAB

IA 

M

U

N 

EDUC

AÇÃO 

INFA

NTIL 

TEM 03 01 11 

AMPAR

O DO 

SÃO 

FRANCI

SCO 

SERRAR

IA 

 

ESC MUL 

GOV 

AUGUST

O DO 

PRADO 

FRANCO 

MARIA JOSÉ 

SANTOS 

NÃO 

SAB

IA 

M

U

N 

FUND

. 

(INICI

AL) 

TEM 06 03 39 

BARRA 

DOS 

COQUEI

ROS 

PONTAL 

DA 

BARRA/ 

POV. 

SÃO 

SEBASTI

ÃO 

ESCOLA 

MUNICIP

AL PROF. 

MARIA 

DE 

LOURDE

S 

SANTOS 

MARLY 

BORGES DOS 

SANTOS 

NÃO 

SAB

IA 

M

U

N 

FUND

. 

ANOS 

INICI

AIS 

TEM 7 5 81 

BREJO 

GRAND

E 

BREJÃO 

DOS 

NEGROS 

ESC 

ESTADU

AL 

AMÉLIA 

MARIA 

LIMA 

MACHAD

O 

ROSELENA 

SANTOS 

LOBO 

(COORDENA

DORA) 

APR

OX. 

2.70

0 

HAB 

ES

T. 

FUND

. 

COMP

LETO 

E 

MÉDI

O 

TEM 06 14 238 

CANHO

BA 

CARAÍB

AS 

ESC MUL 

JOAQUIM 

GONCAL

VES DE 

SA 

 

NÃO 

SAB

IA 

M

U

N 

FUND

. 

(INICI

AL) 

NÃO 07 12 90 

CUMBE FORTE 

ESCOLA 

MUNICIP

AL DR 

LUIZ 

GARCIA 

JANISIA 

NUNES 
470 

M

U

N. 

FUND

. 

ANOS 

INICI

AIS 

TEM 03 02 42 

CUMBE FORTE 

ESCOLA 

MUNICIP

AL 

ANTONIO 

NUNES 

DE 

MOURA 

MARIA DA 

SILVA 

SANTOS 

333 

M

U

N. 

EDUC

AÇÃO 

INFA

NTIL 

TEM 03 01 23 

FREI 

PAULO 

SITIO 

CATUA

BO 

ESC MUL 

MANOEL 

BERNAR

DO DOS 

SANTOS 

MARIA 

SÔNIA 

CARVALHO 

LIMA 

NÃO 

SAB

IA 

M

U

N 

FUND

. 

(INICI

AIS) 

TEM 09 08 130 

JAPARA

TUBA 

PATIOB

A 

ESC 

MUN. 

JARDIM 

DE 

INFÂNCI

A 

SOSSEGO 

DA 

ANA LÚCIA 

BARBOSA DE 

SOUZA 

NÃO 

SAB

IA 

M

U

N 

EDUC

AÇÃO 

INFA

NTIL 

NÃO 05 02 42 
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MAMÃE 

JAPARA

TUBA 

PATIOB

A 

ESC 

MUN. 

PATIOBA 

ANA LÚCIA 

BARBOSA DE 

SOUZA 

NÃO 

SAB

IA 

M

U

N 

FUND

. 

(INICI

AL) 

NÃO 05 05 80 

JAPOAT

A 

POVOA

DO 

LADEIR

AS 

ESC 

MUN. 

FRANCIS

CO 

BEZERRA 

SANTOS 

FILHO 

THAIS 

OLIVEIRA DE 

JESUS 

SANTOS 

700

 

 

HAB 

M

U

N 

EDUC

AÇÃO 

INFA

NTIL 

E 

FUND 

NÃO 05 04 90 

JAPOAT

A 

LADEIR

AS 

ESC EST. 

OTAVIO 

BEZERRA 

MARIA 

ANITA 

GOMES 

MATEUS 

VILAR 

NÃO 

SAB

E 

ES

T. 

FUND

. 
TEM 05 12 132 

LARANJ

EIRAS 

MUSSU

CA 

ESC EST. 

RURAL 

POV. 

MUSSUC

A 

SOLANGE 

BEZERRA 

DOS SANTOS 

NÃO 

SAB

IA 

ES

T. 

ED. 

INFA

NTIL 

E 

FUND

. 

ANOS 

INICI

AL 

TEM 14 06 71 

LARANJ

EIRAS 

MUSSU

CA 

ESCOLA 

MUNICIP

AL PREF. 

JOSÉ 

MONTEIR

O 

SOBRAL 

EVALDO 

SOARES DOS 

SANTOS 

NÃO 

SAB

IA 

M

U

N 

ED. 

INFA

NTIL; 

FUND

. 

COMP

LETO; 

EJA 

TEM 11 34 509 

PACAT

UBA 

LAGOA 

NOVA 

ESCOLA 

MUNICIP

AL JOÃO 

JOSÉ DE 

MELO 

CARMIRACI 

DE SANTANA 

SANTOS 

(PROFESSOR

A 

ADMINISTRA

TIVA) 

NÃO 

SAB

IA 

M

U

N 

FUND 

ANOS 

INICI

AIS 

NÃO 

01 

PRO

F. 

ADI

MIN 

02 26 

POÇO 

REDON

DO 

SERRA 

DA 

GUIA 

ESC MUL 

SELMA 

SATURNI

NO 

MARIA DO 

CARMO DE 

JESUS 

1000 

HAB

. 

M

U

N 

PRÉ-

ESCO

LAR 

À 4ª 

SÉRIE 

NÃO 01 03 85 

PORTO 

DA 

FOLHA 

MUCAM

BO 

COL. EST. 

QUILOM

BOLA 27 

DE MAIO      

 

MARIA JOSÉ 

SANTOS 

ROSA 

120 

FAM

. 

ES

T 

FUND

.E 

MÉDI

O 

TEM 08 18 258 

SANTA 

LUZIA 

DO 

ITANHY 

CRASTO 

ESC 

MUN. DE 

ENSINO 

FUNDAM

ENTAL 

REUNIDA

S 

MARIA 

JANETE 

RODRIGUES 

SANTOS 

APR

OX. 

2 

802 

HAB

. 

M

U

N 

FUND

. 

COMP

LETO 

NÃO 

SABIA 
10 21 540 

SANTA 

LUZIA 

DO 

ITANHY 

CRASTO 

ESCOLA 

MUNICIP

AL DE 

EDUCAÇ

ÃO 

INFANTI

L SÍTIO 

DO PICA-

PAU 

NEILMA DA 

CONCEIÇÃO 

(DIRETORA) 

2 

300 

M

U

N 

EDUC

AÇÃO 

INFA

NTIL 

NÃO 

TEM 
10 09 164 
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AMAREL

O 

SANTA 

LUZIA 

DO 

ITANHY 

DISTRIT

O 

CAJAZEI

RAS 

ESCOLA 

MUNICIP

AL DE 

ENSINO 

FUNDAM

ENTAL 

SENADO

R LEITE 

NETO 

JOSÉ 

LEONARDO 

PINTO LEITE 

(PROFESSOR 

E 

PRESIDENTE 

DO 

CONSELHO) 

NÃO 

SAB

IA 

M

U

N 

FUND

. 
TEM 11 13 280 

SANTA 

LUZIA 

DO 

ITANHY 

DISTRIT

O RUA 

DA 

PALHA 

ESC MUL 

DE ENS. 

FUND. 

RAIMUN

DO 

CARVAL

HO DE 

MENEZE

S 

MARIA JOSÉ 

CARLOS 

SANTOS 

(DIRETORA) 

2800 

HAB

ITA

NTE

S 

M

U

N 

FUND

A. 
NÃO 10 25 650 

SANTA 

LUZIA 

DO 

ITANHY 

POVOA

DO 

PEDRA 

FURAD

A 

ESC MUL 

DE ENS 

FUN 

PAULO 

FERNAN

DES 

RIBEIRO 

SOUTELO 

CRISTINA 

CARLO DOS 

SANTOS 

800 

HAB 

M

U

N 

EDUC

. 

INFA

NTIL 

E 

FUND

. 

ANOS 

INICI

AIS 

NÃO 

01 

PRO

F. 

ADI

MIN. 

 

04 85 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

ANEXO 07 

QUADRO Nº 08 

Titulo: ESCOLAS VISITADAS EM ÁREAS QUILOMBOLA DE SERGIPE 

ESCOLA SIT. DE FUNC. DEP.ADM. MUNICIPIO LOC.DA ESC. 

ESC MUL GOV AUGUSTO DO 

PRADO FRANCO 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL 

AMPARO DE SAO 

FRANCISCO 
SERRARIA 

ESC MUL JOSIAS JOSE DOS 

SANTOS 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL 

AMPARO DE SAO 

FRANCISCO 

PONTAL DO 

CRIOULO  

ESC MUL DE ENSINO FUND 

MARIA DE LOURDES SANTOS 

OLIVEIRA 

EM ATIVIDADE MUNICIPAL 
BARRA DOS 
COQUEIROS 

PONTAL DA 
BARRA   

ESCOLA ESTADUAL AMELIA 
MARIA L MACHADO 

EM ATIVIDADE ESTADUAL BREJO GRANDE 
BREJÃO DOS 
NEGROS 

ESCOLA MUNICIPAL 

JORDANIA      
EM ATIVIDADE MUNICIPAL BREJO GRANDE    

BREJÃO DOS 

NEGROS 

ESC MUL MANOEL 

GONCALVES SOBRINHO 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL CANHOBA CARAIBAS  

ESC MUL JOAQUIM 

GONCALVES DE SA 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL CANHOBA CARAIBAS 

ESCOLA MUNICIPAL 

ANTONIO NUNES DE MOURA 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL CUMBE FORTE 

ESCOLA MUNICIPAL DR LUIZ 

GARCIA 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL CUMBE FORTE 

ESC. MUL MANOEL 

BERNARDO DOS SANTOS 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL FREI PAULO SITIO CATUABO 

ESCOLA RURAL PATIOBA      EM ATIVIDADE MUNICIPAL JAPARATUBA PATIOBA 

ESCOLA ESTADUAL OTAVIO 
BEZERRA 

EM ATIVIDADE 
ESTADUAL 
 

JAPOATA LADEIRA 

ESCOLA MUL FRANCISCO 

BEZERRA STO FILHO 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL JAPOATA     LADEIRAS  

ESCOLA RURAL POVOADO 
MUSSUCA 

EM ATIVIDADE MUNICIPAL LARANJEIRAS MUSSUCA 

ESCOLA MUNICIPAL PREF 

JOSE MONTEIRO SOBRAL 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL LARANJEIRAS MUSSUCA 

ESCOLA MUNICIPAL JOAO 
JOSE DE MELO 

EM ATIVIDADE MUNICIPAL PACATUBA LAGOA NOVA 

ESC MUL SELMA SATURNINO EM ATIVIDADE MUNICIPAL POCO REDONDO SERRA DA GUÍA  

COLEGIO ESTADUAL 

QUILOMBOLA 27 DE MAIO 
EM ATIVIDADE ESTADUAL PORTO DA FOLHA MOCAMBO 

ESC MUL DE ENS FUN PAULO 

FERNANDES RIBEIRO 

SOUTELO 

EM ATIVIDADE MUNICIPAL 
SANTA LUZIA DO 
ITANHY 

PEDRA FURADA 

ESC MUL DE ENS FUND 
RAIMUNDO CARVALHO 

MENEZES 

EM ATIVIDADE MUNICIPAL 
SANTA LUZIA DO 

ITANHY 
RUA DA PALHA 

ESC MUL DE ENSINO FUND 

SENADOR LEITE NETO 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL 

SANTA LUZIA DO 

ITANHY 
CAJAZEIRAS 

ESCOLA MUL DE ENSI FUND 

REUNIDAS 
EM ATIVIDADE MUNICIPAL 

SANTA LUZIA DO 

ITANHY    
CRASTO 

ESCOLA MUL DE ENSINO INF 
SIT DO PICA PAU AMARELO 

EM ATIVIDADE MUNICIPAL 
SANTA LUZIA DO 
ITANHY 

CRASTO 

ESCOLA MUN DE ENSINO 

FUND NICOLAU C DOS 

SANTOS 

EM ATIVIDADE MUNICIPAL 
SANTA LUZIA DO 
ITANHY     

TABOA 

24 ESCOLAS 
TODAS NA 

ATIVA 

3 ESTADUAIS E 

21 MUNICIPAIS  
13 MUNICÍPIOS 

18 

COMUNIDADES 
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ANEXO: 01 

QUADRO N º 02 

TEMA: DISSERTAÇÕES UFS 

FONTE: BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA BICEN/UFS/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA DAS DISSERTAÇÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

AUTORA: LÍVIA DE REZENDE CARDOSO 

ORIENTADORA: MARIA INÊZ 

OLIVEIRA ARAUJO. 

AUTORA: MARIA ADEILMA MENESES  

ORIENTADORA: SONIA MEIRE SANTOS 

AZEVEDO DE JESUS 

PROCESSOS DE RECONTEXTUALIZAÇÃO NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS DA ESCOLA DO 

CAMPO: A VISÃO DE PROFESSORES DO 

SERTÃO SERGIPANO 

PEDAGOGIA DA TERRA E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO NA 

UFS E UFRN 
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ANEXO 02 

QUADRO N º 03 

TÍTULO: COMUNIDADES CERTIFICADAS EM SERGIPE 

COMUNIDADES CERTIFICADAS PELA FUND. PALMARES EM SERGIPE 

NÚMERO DE ORDEM COMUNIDADE MUNICÍPIO 

DATA – PUBLICAÇÃO 

NO DIÁRIO OFICIAL 

DA UNIÃO 

2004 

01 
LAGOA DOS 

CAMPINHOS 

AMPARO DO SÃO 

FRANCISCO 
04/06/2004 

02 MOCAMBO PORTO DA FOLHA 04/06/2004 

2005 

01 CARAÍBAS CANHOBA 12/09/2005 

02 DESTERRO INDIAROBA 19/08/2005 

03 LUZIENSE 
SANTA LUZIA DO 

ITANHY 
19/08/2005 

04 POVOADO FORTE CUMBE 20/01/2006 

05 SERRA DA GUIA POÇO REDONDO 19/08/2005 

2006 

01 BREJÃO DOS NEGROS BREJO GRANDE 28/07/2006 

02 CATUABO FREI PAULO 07/06/2006 

03 LADEIRAS JAPOATÃ 12/05/2006 

04 MALOCA ARACAJU 07/02/2007 

05 MUSSUCA LARANJEIRAS 20/01/2006 

06 PATIOBA JAPARATUBA 12/05/2006 

07 PIRANGI CAPELA 13/12/2006 

08 PONTAL DA BARRA BARRA DOS COQUEIROS 12/05/2006 

A FCP CERTIFICOU 15 COMUNIDADES EM SERGIPE. 

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS PELA FCP ATÉ 06 DE JULHO DE 2010 

FONTE: FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 
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NEXO 03 

QUADRO N º 04 

TITULO: INFORMAÇÕES DAS ESCOLAS DE QUILOMBO – SEED/NEDIC   

COM./ POV. MUNICÍPIO 
CERTIFIC

AÇÃO 
POP. DEP. ESCOLA 

NÍVEIS DE 

ENS. LOCAL 

ALUN

OS. 

PONTAL DO 

CRIOULO E 

LAGOA DOS 

CAMPINHOS 

AMPARO DO 

S. 

FRANCISCO 

16/04/2004 91 FAM. - - - - 

MALOCA – 

URB. 
ARACAJU 20/12/2006 - - - - - 

PONTAL DA 

BARRA 

BARRA DOS 

COQUEIROS 
20/03/2006 - - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BREJÃO DO 

NEGROS 

BREJO 

GRANDE 
19/06/2006 3000 - - - - 

CARAÍBAS CANHOBA 13/07/2005 101 FAM. 
ESTADUAL 

MUNICIPAL 

- 

E. M. 

JOAQUIM 

GONÇALVES 

DE SÁ 

E. M. 

MANOEL 

GONÇALVES 

SOBRINHO 

- 

PRÉ-ESCOLAR 

E 

FUNDAMENTA

L 

PRÉ-ESCOLAR 

E 

FUNDAMENTA

L 

- 

143 

153 

PIRANGI CAPELA 17/11/2006 - - - - - 

FORTES CUMBE 12/12/2005 - 
ESTADUAL 

MUNICIPAL 

- 

E. M. 

ANTONIO N. 

DE MOURA 

 

FUNDAMENTA

L 

 

54 

CATUABO FREI PAULO 31/05/2006  
ESTADUAL 

MUNICIPAL 

- 

PRÉ-

ESCOLAR 

LEONOR 

FRANCO 

E. M. 

MANOEL 

BERNARDO 

SANTOS 

- 

PRÉ-ESCOLAR 

FUNDAMENTA

L 

0 

940 

DESTERRO INDIAROBA  108 FAM - 
- 

- 
  

PATIOBA JAPARATUBA 11/04/2006 528 HAB 

ESTADUAL 

 

MUNICIPAL 

J. I. SOSSEGO 

DA MAMÃE 

E. R. 

PATIOBA 

PRÉ-ESCOLA 

 

FUNDAMENTA

L 

52 

 

105 

LADEIRAS JAPOATÃ 11/04/2006 203 FAM. 

ESTADUAL 

 

MUNICIPAL 

E. E. OTÁVIO 

BEZERRA 

E. M. 

FRANCISCO 

B. S. FILHO 

FUNDAMENTA

L 

 

PRÉ-ESCOLAR 

FUNDAMENTA

L 

109 

 

134 

MUSSUCA 
LARANJEIRA

S 
16/01/2006 2000 HAB 

ESTADUAL 

MUNICIPAL 

E. M. DE 1º G 

P. JOSÉ M. 

SOBRAL 

E. R. POV. 

MUSSUCA 

PRÉ-ESCOLA E 

FUNDAMENTA

L 

 

FUNDAMENTA

L 

558 

 

 

101 

SERRA DA 

GUIA 

POÇO 

REDONDO 
11/07/2005 

200 FAM. 

CADASTRA

DAS 

APROX. 1000 

PESSOAS 

MUNICIPAL 
E. M SELMA 

SATURNINO 

PRÉ-ESCOLAR 

À 4ª SÉRIE 
85 
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MUCAMBO 
PORTO DA 

FOLHA 
16/04/2004 120 FAM. 

ESTADUAL 

MUNICIPAL 

*AS 

ESCOLAS 

FORAM 

UNIFICADA

S 

C. E.  

QUILOMBOL

A 27 DE MAIO     

(DATA DO 

RECONHECI

MENTO) 

 

FUNDAMENTA

L E MÉDIO 
258 

CAJAZEIRA

S 
S. LUZIA  130 FAM - - - - 

CRASTO S. LUZIA 22/07/2005 291 FAM. - - - - 

LUZIENSE 

ENGLOBAN

DO: 

1. POV. RUA 

DA PALHA 

2. POV. 

TABOA 

3. POV. 

BOTEQUIM 

4. POV. 

CAJAZEIRA

S 

5. POV.PEDR

A FURADA 

6. POV. 

BODE 

7. POV. 

PEDRA 

D‟ÁGUA 

S. LUZIA 12/07/2005 - 

SÓ TEM 

ESCOLAS 

MUNICIPAIS 

1. E.M. DE E. I. 

CASINHA 

FELIZ 

2. E. M. E. F. 

NICOLAU C. 

DOS SANTOS 

3. E. M. E. F. 

ARGEMIRO F. 

DO AMOR 

4. E. M. E. F. 

SEN. LEITE 

NETO 

5. E. M. E. F. 

PAULO F. R. 

SOUTO 

6. - E. M. 

ANTONIO V. 

LIMA 

7. - 

PRÉ-ESCOLA 

 

FUNDAMENTA

L 

1. 120 

2. 132 

3. 496 

4. 287 

5. 123 

6. 000 

7. 000 

 

FONTE: DIRETÓRIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SEED/2006 E INCRA/ 2009; OS DADOS REFERENTES À 

MUCAMBO E SERRA DA GUIA FORAM COLETADOS PELA PESQUISADORA NAS ESCOLAS (2009).  
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ANEXO 04 

QUADRO N º 05 

TITULO: CENSO ESCOLAR - MEC 

DADOS DO CENSO ESCOLAR 2009 SOBRE AS ESCOLAS EM ÁREAS QUILOMBOLA 

ESTADO 

 

MUNICIPIO 

 

CÓDIGO

/ 

MEC 

ESCOLA 

 

SITUAÇÃO DE 

FUNCIONAMEN

TO 

DEP.ADM. 
LOC.DA 

ESC. 

SERGIPE 

AMPARO DE 

SAO 

FRANCISCO 

28012658 

ESC MUL GOV 

AUGUSTO DO 

PRADO 

FRANCO 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE 

AMPARO DE 

SAO 

FRANCISCO 

28012682 

ESC MUL 

JOSIAS JOSE 

DOS SANTOS 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE 
BARRA DOS 

COQUEIROS 
28020383 

ESC MUL DE 

ENSINO FUND 

MARIA DE 

LOURDES 

SANTOS 

OLIVEIRA 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE 
BREJO 

GRANDE 
28012739 

ESCOLA 

ESTADUAL 

AMELIA 

MARIA L 

MACHADO 

EM 

ATIVIDADE 
ESTADUAL RURAL 

SERGIPE 
BREJO 

GRANDE 
28012780 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

JORDANIA 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE CANHOBA 28012917 

ESC MUL 

MANOEL 

GONCALVES 

SOBRINHO 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE CANHOBA 28012909 

ESC MUL 

JOAQUIM 

GONCALVES 

DE SA 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL 

POV . 

CARAIBA

S 

 

SERGIPE 

CANINDE DE 

SAO 

FRANCISCO 

28026624 

ESCOLA MUL 

ANTONIO 

ALEXANDRE 

DOS SANTOS 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE CUMBE 
2800566

0 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

ANTONIO 

NUNES DE 

MOURA 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE CUMBE 
2800567

8 

ESCOLA 

MUNICIPAL DR 

LUIZ GARCIA 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE JAPARATUBA 
2801521

5 

ESCOLA 

RURAL 

PATIOBA 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL  

SERGIPE JAPOATA 
2801544

4 

ESCOLA 

ESTADUAL 

OTAVIO 

BEZERRA 

EM 

ATIVIDADE 

ESTADUAL 

 
RURAL 

SERGIPE JAPOATA 
2801550

9 

ESCOLA MUL 

FRANCISCO 

BEZERRA STO 

FILHO 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE 
LARANJEIRA

S 

2801652

1 

ESCOLA 

RURAL 

POVOADO 

MUSSUCA 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL MUSSUCA 

SERGIPE LARANJEIRA 2801645 ESCOLA EM MUNICIPAL MUSSUCA 
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S 9 MUNICIPAL 

PREF JOSE 

MONTEIRO 

SOBRAL 

ATIVIDADE 

SERGIPE PACATUBA 
2801588

6 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

JOAO JOSE DE 

MELO 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL 

LAGOA 

NOVA 

SERGIPE 
POCO 

REDONDO 

2800253

9 

ESC MUL 

SELMA 

SATURNINO 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE 
PORTO DA 

FOLHA 

2800305

5 

COLEGIO 

ESTADUAL 

QUILOMBOLA 

27 DE MAIO 

EM 

ATIVIDADE 
ESTADUAL RURAL 

SERGIPE 

SANTA 

LUZIA DO 

ITANHY 

2802604

7 

ESC MUL DE 

ENS FUN 

PAULO 

FERNANDES 

RIBEIRO 

SOUTELO 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE 

SANTA 

LUZIA DO 

ITANHY 

2802606

3 

ESC MUL DE 

ENS FUND 

RAIMUNDO 

CARVALHO 

MENEZES 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE 

SANTA 

LUZIA DO 

ITANHY 

2802607

1 

ESC MUL DE 

ENSINO FUND 

SENADOR 

LEITE NETO 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE 

SANTA 

LUZIA DO 

ITANHY 

2802615

2 

ESCOLA MUL 

DE ENSI FUND 

REUNIDAS 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE 

SANTA 

LUZIA DO 

ITANHY 

2802617

9 

ESCOLA MUL 

DE ENSINO INF 

SIT DO PICA 

PAU AMARELO 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

SERGIPE 

SANTA 

LUZIA DO 

ITANHY 

2802612

8 

ESCOLA MUN 

DE ENSINO 

FUND 

NICOLAU C 

DOS SANTOS 

EM 

ATIVIDADE 
MUNICIPAL RURAL 

FONTE: MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC
36

 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 As informações disponíveis para consulta são referentes aos dados finais do Censo Escolar 

2009, publicados no Diário Oficial da União no dia 30 de novembro de 2009. 
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ANEXO 05 

QUADRO Nº 06 

TITULO: MATRICULAS NAS ESCOLAS DE QUILOMBO DE SERGIPE MEC 

CÓDIGO/ 

MEC 

MUNICIPIO 

 

ESCOLA: 

MUNICIPAIS/ES

TADUAIS 

 

MATRICULA 

PRÉ- 

ESCOL
A 

ANOS 

INICIAI
S 

ANOS 

FINAI
S 

ENSINO 

MÉDIO 
EJA 

TOTA

L 

28012658 

AMPARO DE 

SAO 

FRANCISCO 

ESC MUL GOV 

AUGUSTO DO 

PRADO FRANCO 

- 46 - - - 46 

28012682 

AMPARO DE 

SAO 

FRANCISCO 

ESC MUL 

JOSIAS JOSE 

DOS SANTOS 

12 - - - - 12 

28020383 
BARRA DOS 

COQUEIROS 

ESC MUL DE 

ENSINO FUND 

MARIA DE 

LOURDES 

SANTOS 

OLIVEIRA 

- 72 - - - 72 

28012739 
BREJO 

GRANDE 

ESCOLA 

ESTADUAL 

AMELIA MARIA 

L MACHADO 

- 106 83 - 42 
189+4

2= 

231 

28012780 
BREJO 

GRANDE 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

JORDANIA 

74 163 236 - - 399 

28012917 CANHOBA 

ESC MUL 

MANOEL 

GONCALVES 

SOBRINHO 

16 113 - - - 129 

28012909 

 
CANHOBA 

ESC MUL 

JOAQUIM 

GONCALVES DE 

SA 

15 98 - - - 113 

28026624 

CANINDE DE 

SAO 

FRANCISCO 

ESCOLA MUL 

ANTONIO 

ALEXANDRE 

DOS SANTOS 

78 267 - - 49 
345+4

9 

=394 

28005660 CUMBE 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

ANTONIO 

NUNES DE 

MOURA 

19 - - - - 19 

28005678 CUMBE 

ESCOLA 

MUNICIPAL DR 

LUIZ GARCIA 

- 52 - - - 52 

28015215 JAPARATUBA 
ESCOLA RURAL 

PATIOBA 
- 86 - - 16 

86+16 

=102 

28015444 JAPOATA 

ESCOLA 

ESTADUAL 

OTAVIO 

BEZERRA 

- 113 - - - 113 

28015509 JAPOATA 

ESCOLA MUL 

FRANCISCO 

BEZERRA STO 

FILHO 

45 52 - - - 97 

28016521 LARANJEIRAS 

ESCOLA RURAL 

POVOADO 

MUSSUCA 

11 55 - - - 66 

28016459 LARANJEIRAS 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

PREF JOSE 

MONTEIRO 

SOBRAL 

79 121 291 - - 491 
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28015886 PACATUBA 

ESCOLA 

MUNICIPAL 

JOAO JOSE DE 

MELO 

8 15 - - - 23 

28002539 
POCO 

REDONDO 

ESC MUL 

SELMA 

SATURNINO 

9 85 - - - 94 

28003055 
PORTO DA 

FOLHA 

COLEGIO 

ESTADUAL 

QUILOMBOLA 

27 DE MAIO 

9 49 74 73 9 
205+1

9=224 

28026047 
SANTA LUZIA 

DO ITANHY 

ESC MUL DE 

ENS FUN PAULO 

FERNANDES 

RIBEIRO 

SOUTELO 

16 65 - - 4 
81+14

=95 

28026063 
SANTA LUZIA 

DO ITANHY 

ESC MUL DE 

ENS FUND 

RAIMUNDO 

CARVALHO 

MENEZES 

100 324 211 - 
1

7 
635+1

7=652 

28026071 
SANTA LUZIA 

DO ITANHY 

ESC MUL DE 

ENSINO FUND 

SENADOR LEITE 

NETO 

32 90 95 - - 217 

28026152 
SANTA LUZIA 

DO ITANHY 

ESCOLA MUL 

DE ENSI FUND 

REUNIDAS 

29 112 166 - 
1

7 
307+1

7=324 

28026179 
SANTA LUZIA 

DO ITANHY 

ESCOLA MUL 

DE ENSINO INF 

SIT DO PICA 

PAU AMARELO 

113 - - - - 113 

28026128 
SANTA LUZIA 

DO ITANHY 

ESCOLA MUN 

DE ENSINO 

FUND NICOLAU 

C DOS SANTOS 

19 41 4  7 
84+7=

91 

TOTAIS 13 COMUN. 24 ESCOLAS 684 2125 180 3 81 243 

FONTE: MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC 2010 
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