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A todos os quilombos. 

Que suas histórias sejam eternas e que os ventos da mãe África 

as levem a todos os cantos e corações. 

 Axé! 
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RESUMO 

Neste trabalho, investigo qual a influência da escola e da comunidade no processo de 

construção da identidade quilombola de jovens de uma comunidade de remanescentes de 

quilombo, o Curralinho dos Paulas, localizada na zona rural do município do Resende 

Costa-MG. O trabalho foi desenvolvido em um constante diálogo entre a Antropologia e 

a Educação, por meio de reflexões sobre etnicidade, grupos étnicos e identidades, bem 

como qual o papel da educação e das práticas educativas escolares e não escolares 

envolvidas nesse processo. Por entender que a construção das identidades está ligada às 

estruturas discursivas e narrativas, optei pela utilização da etnografia como método de 

investigação, por meio da observação participante, entrevistas e utilização de diário de 

campo. O trabalho empírico realizado foi dividido em dois momentos, sendo o primeiro, 

dentro da comunidade. Nessa primeira etapa, tive como objetivo compreender como esses 

atores estabelecem suas relações raciais, sociais e culturais no território que são membros, 

bem como conhecer as histórias, tradições e manifestações que os constituem e 

influenciam em suas identidades. O segundo momento se deu na escola em que os jovens 

quilombolas estudam: a Escola Municipal Paula Assis, localizada na comunidade rural 

do Ribeirão. Essa fase consistiu no acompanhamento dentro de sala de aula, nas 

disciplinas de História e Literatura, no intervalo de lanche, no recreio, no ônibus escolar 

e nas aulas de Educação Física, com o objetivo de compreender como os atores 

estabelecem suas relações fora da comunidade com outros sujeitos. Além disso, 

investiguei como a escola trabalha as questões étnico-raciais e o ensino de história e 

cultura africana e afro-brasileira. Após analisar tal contexto, considero que a comunidade 

contribui para a afirmação da identidade quilombola de seus jovens, mesmo diante das 

desigualdades sociais e raciais que a acometem. Além das representações e imaginários 

que reforçam e criam estereótipos negativos, tal reconhecimento e/ou auto-atribuição se 

deve à ligação dos mesmos com o território de origem, a cor da pele e relações de 

parentesco com seus antepassados, bem como, o próprio reconhecimento cultural pela 

Fundação Cultural Palmares. Em relação ao contexto escolar, percebi que as práticas 

pedagógicas envolvendo as questões étnico-raciais e quilombolas, quando existentes, não 

contemplam a diversidade cultural presente dentro da escola. Dessa forma, é necessária a 

adoção de novas práticas e conteúdos que possam contribuir, significativamente, para a 

construção de identidades quilombolas positivas. Além disso, entendo que a escola, 

enquanto uma instituição social, ainda tem outro desafio que é contribuir, efetivamente, 

para o fim do ciclo de reprodução das desigualdades sociais que acomete os Paulas. 
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ABSTRACT 

In this research I investigate a school's influence in the process of students' quilombola 

identity construction in Curralinho dos Paulas, a remaining quilombo community located 

in Resende Costa City. This essay establishes a dialogue between Anthropology and 

Education, and is specifically engaged in reflections about ethnicity, ethnic groups and 

identities, and the role of educational practices (performed or not by school) in this 

process. I have followed the ethnographic methodology by employing mechanisms such 

as participant observation, interview surveys, and field diary. This choice is explained by 

the belief that identity construction is linked to discursive and narrative structures. The 

empiric activities of this research took place in two contexts: the first one was Curralinho 

dos Paulas Community. In this first stage, the main goal was to understand how the target 

subjects establish their racial, social and cultural relations within their community and 

also to understand the stories, traditions and manifestations that constitute and influence 

their identities. The second stage occurred in the school where the quilombola students 

are enrolled in: the Paula Assis Municipal School which is based in Ribeirão, a rural 

community. This phase consisted of observing the events that took place in the History, 

Literature and Physical Education classes, and also in the recess time and within the 

school bus. The aim of this observation was to understand how the subjects establish their 

relationships outside their community. Additionally, I have investigated how the school 

works on the following themes: ethnic-racial issues and the teaching of History and 

African and African Brazilian cultures. After considering this context, I believe that the 

community contributes to the affirmation of students’ quilombola identity, despite the 

social and racial inequalities experienced by them. Beyond the representations and the 

notions that reinforce and create negative stereotypes, this identification and/or self-

identification is due to the bond between the quilombola students and their home territory, 

their skin color, their ancestors and to the cultural acknowledgement given to their 

community by Palmares Cultural Foundation. When it comes to the school`s context, I 

have noticed that the existing pedagogical practices related to ethnic-racial issues do not 

approach the cultural diversity that is present in the school. In this way, it is necessary to 

adopt new practices and contents which can significantly contribute to the construction 

of positive quilombola identities. Moreover, I understand that the school, as a social 

institution, still has another challenge to finalyze the cycle of reproduction of social 

inequalities that affects the Paulas Community. 
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INTRODUÇÃO  

 

O objetivo deste trabalho constituiu, por meio da etnografia, em observar, 

descrever e analisar como se dão as dinâmicas socioculturais e educativas, escolares e 

não escolares, que contribuem para construção das identidades, em especial a quilombola, 

de jovens, em idade escolar, de uma comunidade remanescentes de quilombo localizada 

na zona rural do município de Resende Costa-MG: a comunidade do Curralinho dos 

Paulas.  

O interesse nesta problemática surgiu ainda na graduação, quando trabalhei como 

monitor-educador em um projeto social chamado "Valorização das Manifestações 

Culturais Africanas”, desenvolvido pela Fundação Conscienciarte1 e financiado pela 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)2. O projeto 

tinha como objetivo o desenvolvimento de grupos de trabalhos e linhas de ações que 

buscavam a valorização da cultura, da história e das tradições de matrizes africanas, além 

do combate ao racismo e à intolerância religiosa, especificamente o Candomblé e a 

Umbanda. 

Para tanto, o projeto tinha como finalidade a realização de diversas atividades3 

bem específicas, cada uma delas voltada para um grupo e com uma dinâmica de trabalho 

distinta. Aqui, cabe ressaltar apenas duas dessas atividades que contribuíram 

significativamente como motivação para desenvolvimento deste trabalho.  

A primeira foi a realização de um curso de capacitação sobre a Lei 10.639/20034, 

que tinha como público alvo educadores e estudantes de licenciaturas, com objetivo de 

difundir a história e a memória da ancestralidade africana e afro-brasileira para o 

atendimento das determinações presentes na referida Lei.  

                                                           
1 A Fundação Conscienciarte é uma Organização Não Governamental (ONG), com sede na cidade de 

Paracatu/MG. A mesma desenvolve, há mais de 21 anos, trabalhos e projetos sociais nas mais diversas 

áreas, como educação, saúde, esporte, cultura, cidadania, meio ambiente, dentre outros. 
2 A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial é uma Secretaria criada pela Lei 

no 10.678/2003. É um órgão de assessoramento vinculado à Presidência da República, que tem como 

objetivos a Formulação, coordenação e articulação de políticas e diretrizes para a promoção da igualdade 

racial 
3 Estas atividades estão descritas nos ‘objetivos específicos’ do Projeto Final aprovado e executado pelas 

duas instituições envolvidas. Aqui não caberia descrevê-las. 
4 Sobre esta Lei abordarei mais adiante. Em linhas gerais, tornou obrigatório o ensino de história e cultura 

afro-brasileira nos níveis de ensino Fundamental e Médio. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.678-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.678-2003?OpenDocument
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A segunda atividade foi o desenvolvimento de oficinas5 de artesanato em 

comunidades negras remanescentes de quilombo. Tais oficinas tinham como objetivo, 

além da produção artesanal, a discussão sobre ancestralidade, história, memória e cultura 

africana e afro-brasileira que constituíam essas comunidades, com o intuito de resgatar e 

valorizar a identidade quilombola, negra e cultural de cada uma delas. 

As comunidades que participaram do Projeto foram a Comunidade dos Amaros, a 

Comunidade do São Domingos, a Comunidade do Cercado, a Comunidade do 

Machadinho e a Comunidade dos Bagres, essa última localizada na zona rural do 

município de Vazante-MG. As outras estão todas localizadas no município de Paracatu-

MG. Essas cinco comunidades já são reconhecidas oficialmente pela Fundação Cultural 

Palmares (FCP) como remanescentes de quilombo. 

Durante o desenvolvimento do Projeto, no curso de capacitação e nas constantes 

visitas às comunidades, comecei a observar algumas ações e comportamentos que me 

chamaram atenção. No curso de capacitação, percebia que muitos professores não tinham 

nenhum, ou pouco, conhecimento sobre a cultura e história africana e afro-brasileira, 

mesmo sendo, a maioria deles, licenciados em história. Já os estudantes das licenciaturas, 

em sua maioria do curso de Pedagogia, apesar de boa parte estarem, à época, finalizando 

o curso, também relatavam que não tinham estudado tal temática na graduação.  

No trabalho com as comunidades, minhas percepções e inquietações já foram 

outras, tais como: a constatação de que algumas pessoas reconheciam sua ancestralidade 

negra e quilombola, outras não; algumas buscavam o reconhecimento e afirmação de sua 

identidade histórica e negra, outras não; e por fim, algumas simplesmente desconheciam, 

ou não quiseram falar sobre a história e constituição de sua comunidade. 

Neste contexto, enquanto estudante do curso de Pedagogia, fiquei me 

perguntando: qual seria o papel e a responsabilidade das escolas e dos professores dos 

jovens quilombolas, que residiam em cada uma destas comunidades, diante do trabalho 

com a história e cultura africana e afro-brasileira? Quais estratégias didático-pedagógicas 

eram adotadas nestas escolas? Essas estratégias poderiam contribuir para a construção de 

identidades positivas desses jovens? Qual a contribuição das instituições de ensino e seus 

profissionais para o debate sobre a temática da educação para as relações étnico-raciais? 

                                                           
5 As oficinas foram realizadas de acordo com a demanda de cada comunidade, baseada na identificação 

cultura que cada uma delas têm, foram realizadas oficinas de produção de bonecas pretas, bonecas de 

cabaças e de bolsas ecológicas bordadas e pintadas com temáticas africanas e afro-brasileiras e da 

comunidade. 
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O trabalho desenvolvido funcionava a serviço do combate ao racismo e à discriminação 

racial no contexto escolar e social em que os estudantes estavam envolvidos? E ainda, 

como será que eram as dinâmicas socioculturais que cada comunidade estabelecia no seu 

dia-a-dia? 

Nos anos de 2011 e 2012 trabalhei como Coordenador de um Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) na cidade de Resende Costa/MG e tive a oportunidade de 

entrar em contato com alguns jovens da comunidade do Curralinho dos Paulas. Esse 

encontro se deu por meio de diversas reuniões e acolhidas realizadas no CRAS e no 

desenvolvimento do projeto Arte por toda parte6.  

“Os Paulas”, como a maioria dos jovens se referiam à comunidade, havia sido 

reconhecida oficialmente pela FCP, como remanescente de quilombo no dia 09 de maio 

de 2011, por meio da Portaria de número 65 da FCP e publicada no Diário Oficial da 

União (D.O.U.), sendo registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 013, Registro n.º 1.477, 

fl. 093, na secção das Comunidades que se auto definem como remanescentes de 

quilombo (D.O.U. 2011).  

Em um desses encontros, em conversa com os jovens, despertou a minha atenção 

o fato de alguns jovens não saberem que a comunidade da qual faziam parte havia sido 

reconhecida como uma comunidade remanescente de quilombo, me levando a inferir que 

eles não haviam participado do processo de reconhecimento. Nesta situação, novamente, 

veio à tona minhas inquietações e questionamentos referentes à educação e à identidade 

quilombola, uma vez que, em algumas características, as comunidades de Paracatu, 

Vazante, e agora de Resende Costa, se assemelhavam.  

Características como: todos os jovens participantes das oficinas eram negros; as 

faixas etárias (10 a 20 anos) eram semelhantes; o número de adolescentes do sexo 

feminino era superior; a maior parte deles era de comunidades negras rurais7 e estudavam 

em escolas localizadas, também, em áreas rurais, e por fim, a maioria se encontrava em 

situação de atraso escolar. 

Diante dessas e tantas outras percepções sobre a relação existente entre a 

identidade quilombola e sua autodefinição, individual e coletiva; entre história e cultura 

                                                           
6 O Projeto Arte por toda parte é desenvolvido pela CIA Teatral Manicômicos, e tem por objetivo, através 

da vivência teatral, o desenvolvimento humano, social e identitário de jovens e crianças. Disponível em 

<https://ciamanicomicos.wordpress.com/parceiros/>. Acesso em: 07/02/2016. 
7 As comunidades de São Domingos e dos Amaros são localizadas na zona urbana, mas periférica, da cidade 

de Paracatu, mas meu maior envolvimento no projeto foi com as comunidades localizadas nas regiões rurais 

de Paracatu e Vazante. 
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africana, afro-brasileira e das comunidades de quilombo; entre a educação para as 

relações étnico-raciais e currículo escolar; entre a formação e a prática docente, 

principalmente daqueles que têm estudantes que são remanescentes de quilombo em suas 

salas de aula, é que se deu e se cuidou o desenvolvimento deste trabalho.  

O trabalho etnográfico foi desenvolvido em dois espaços e em tempos distintos: o 

Quilombo e a Escola. Com o objetivo de identificar qual a influência desses contextos na 

construção das identidades, na organização social e no reconhecimento e afirmação 

enquanto quilombolas contemporâneos. Foram acompanhados um total de 16 jovens8 na 

comunidade e 15 na escola, distribuídos em 11 diferentes famílias, sendo nove9 do sexo 

feminino e sete do sexo masculino, com idades entre 11 e 22 anos e que estão entre o 6º 

ano do Ensino Fundamental e o 2º ano do Ensino Médio.  

O primeiro momento da etnografia constituiu na minha imersão na comunidade 

do Curralinho dos Paulas, que foi do dia 05 ao dia 25 de janeiro de 2016. A escolha dessa 

data foi uma estratégia para acompanhar o período de recesso/férias escolares e assim 

observar, de forma mais atenta e com maior riqueza de detalhes, o dia a dia dos jovens 

remanescente dentro da comunidade. 

Ir à comunidade remanescente de quilombo do Curralinho dos Paulas teve como 

objetivo: observar, descrever e interpretar como os jovens vivem sua história e cultura no 

espaço do qual são atores; bem como identificar como são estabelecidas suas relações 

com os outros atores que ali residem.  

Além desses objetivos, pretendeu-se conhecer a história do local; conhecer os 

arranjos matrimoniais da comunidade; identificar como os moradores se identificam 

racialmente; mapear as tradições da comunidade, dentre outros. Verificando o traço 

histórico-cultural dessas tradições que poderiam ser consideradas como manifestações de 

cultura africana e/ou afro-brasileira.  

Foram 21 dias de contato direto (manhã, tarde e noite) com os jovens, além de 

outros diversos atores que foram sendo encontrados, de acordo com as informações que 

os atores da pesquisa foram me fornecendo. O contato só foi possível devido a minha 

                                                           
8 E importante deixar claro que um jovem a mais (Leandro) foi acompanhado na comunidade no mês de 

janeiro. Mas não na escola no mês de maio/junho, uma vez que fora reprovado no 5º ano e não ingressou 

no 6º ano em 2016, que foi o critério escolhido. Mas devido ao acompanhamento e contato com a família 

nas férias considerei prudente contemplá-la em algumas análises pertinentes aos grupos familiares da 

comunidade (Tópico 3.2). Assim, ao descrever a experiência na Escola (4º Capítulo) considerei o 

acompanhamento de apenas 15 jovens. 
9 Dados numéricos até nove serão apresentados por extenso, por exemplo: um, dois e três. Os dados acima 

de dez serão apresentados pelos próprios números, por exemplo: 10, 11 e 12. 
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mudança temporária para a comunidade. Dessa forma, consegui compreender, 

principalmente por meio da oralidade, uma diversidade de histórias da comunidade e 

trajetórias de vida, principalmente dos mais antigos, que contribuíram significativamente 

para o desenvolvimento do trabalho.  

O segundo momento, também etnográfico, foi realizado dentro da escola em que 

os jovens quilombolas estudam: a Escola Municipal Paula Assis. Esta parte da pesquisa 

foi desenvolvida do dia 23 de maio ao dia 12 de junho de 2016 e consistiu no 

acompanhamento dos jovens dentro de sala de aula, nas disciplinas de História e 

Literatura10, no intervalo de lanche, no recreio, no ônibus escolar, nas aulas de educação 

física e, novamente, dentro da própria comunidade, uma vez que estabeleci nova 

“residência” na comunidade, por mais 21 dias sem intervalos.  

A proposta neste segundo momento, principalmente na escola e em sala de aula, 

teve como objetivo observar como os jovens quilombolas estabelecem suas relações fora 

da comunidade. Além disso, compreender como e quais ações estão sendo desenvolvidas 

pela instituição escolar e por seus profissionais, em especial os professores, sobre as 

relações étnico-raciais na escola e sobre o ensino de história e cultura africana e afro-

brasileira. 

Para identificar como são estabelecidas tais relações na comunidade do Curralinho 

dos Paulas e no espaço escolar é que optei por fazer uma pesquisa etnográfica. Segundo 

Clifford Geertz (1989), a etnografia é mais do que uma reconstituição fiel da vida dos 

grupos estudados, ou seja, a etnografia é uma atividade eminentemente interpretativa, 

sendo necessária uma descrição densa voltada para a busca de estruturas de significação. 

Contudo, para que isso ocorra, segundo Cláudia Fonseca (1999), é fundamental a 

interação entre o pesquisador e os nativos “em carne e osso”. Além disso, ao adotar tal 

pressuposto teórico-metodológico o objetivo é entender, antes de tudo, o que está sendo 

dito. 

Para Alain Coulon (1995a), uma das características principais da pesquisa 

etnográfica é a descrição, mas não uma descrição que apenas apresente ou relate uma 

situação, e sim, uma descrição que seja capaz de mostrar os meios utilizados pelos atores 

                                                           
10 Segundo a Lei 10.639/2003 os conteúdos de história e cultura africana e afro-brasileira devem ser 

desenvolvidos em todas as disciplinas do currículo, mas preferencialmente nas de História, Artes e 

Literatura, por isso a escolha em acompanhar tais disciplinas. Não foi possível acompanhar a disciplina de 

Artes devido à baixa carga horária, além da incompatibilidade dos horários de aula. 
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para organizar a vida social em comum de forma que seja possível apreender seu sentido. 

Este mesmo autor nos apresenta que, na pesquisa etnográfica, 

 

captar o ponto de vista dos membros não consiste simplesmente em 

ouvir o que dizem, nem pedir-lhes para explicitarem o que estão 

fazendo. Isso implica situar tais descrições no respectivo contexto e 

considerar as descrições dos membros como instruções de pesquisa 

(COULON, 1995a, p. 112).  
 

Na observação das interações entre atores de um mesmo contexto nas pesquisas 

em educação, a partir de um nível micro, é sempre levado em consideração os indivíduos 

como unidade base da pesquisa. Nessa perspectiva, considera-se que esses atores, em seus 

contextos naturais e através das interações vividas entre si, são os responsáveis por 

fornecer a compreensão da vida social, na medida em que criam, em permanência, suas 

microestruturas (COULON, 1995a).  

Segundo James Clifford (1998, p. 36),  

 

a experiência etnográfica pode ser encarada como a construção de um 

mundo comum de significados, a partir de estilos intuitivos, percepção 

e inferências. Essa atividade faz uso de pistas, traços, gestos e restos de 

sentido antes de desenvolver interpretações estáveis. 

 

Neste sentido, pressupõem-se, na pesquisa etnográfica, uma presença participativa 

e ativa do pesquisador, através de um contato sensível com o mundo a ser compreendido 

em uma relação de concretude de percepção (CLIFFORD, 1998). Fonseca (1999) expõe 

que, ao pesquisador, é necessário situar seus sujeitos de pesquisa no contexto social e 

histórico ao qual pertencem.  

Diante disso, a escolha por conhecer a comunidade em um primeiro momento e, 

posteriormente, conhecer a escola e seus professores, se deu justamente por compreender 

que um contato intenso com os atores da pesquisa poderia completar o movimento 

interpretativo pretendido. 

Partindo de uma estrutura micro para uma macro, por meio da interação, 

contextualização e descrição de um ambiente “natural”, bem como da experiência pessoal 

de cada indivíduo, é possível criar um relato etnográfico de forma a contribuir para a 

construção de novos conhecimentos sobre o campo científico que se cuida (FONSECA, 

1999).  
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Para auxiliar na interpretação dos processos observados, principalmente junto às 

famílias e nas relações delas com a escola de seus filhos e filhas, utilizei o conceito de 

Circunstâncias Atuantes, empregado por Écio Antônio Portes et al. (2012). Segundo o 

autor, tal conceito se refere a 

 
um conjunto de ações percebidas no interior das famílias e nas suas 

relações sociais mais amplas, que fazem sentido entre si, que dizem 

respeito ao modus operandi de cada família nas suas relações com a 

escola e o mundo que a cerca (PORTES et al., 2012, p. 6). 

 

A utilização desse conceito auxiliou no desenvolvimento deste trabalho na medida 

em que, após a realização das duas imersões nos locais de pesquisa, pude estabelecer 

relações teórico-metodológicas com outras referências, autores e pesquisas que tratam da 

mesma temática.  

Foi possível, dessa forma, estabelecer o diálogo de um micro para um macro 

contexto, do particular para o geral, criando novos subsídios e conhecimentos sobre o 

campo, uma vez que as circunstâncias atuantes 

 

na verdade, são frutos de um diálogo com as referências teóricas que 

informam a questão tratada e procuram dar sentido ao conjunto do 

material empírico coletado, que vem marcado pelas possibilidades e 

impossibilidades de atuação no campo empírico (PORTES et al., 2012, 

p. 6). 

 

Além das circunstâncias atuantes, também utilizei os pressupostos da 

Etnometodologia para compreender as interações nos contextos que os atores11 estudados 

se encontravam. Conceito forjado por Harold Garfinkel, em 1967, mas aqui apresentado 

principalmente nas obras de Alain Coulon (1995a; 1995b). 

A etnometodologia foi escolhida como suporte teórico-metodológico para o 

desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que o papel da teoria, na análise social, é 

analisar, através das ações dos atores, a construção e reconhecimento das circunstâncias 

e acontecimentos que permitiram tais ações. A análise das atividades práticas dos 

membros, em suas ações concretas, revela as regras e procedimentos seguidos por eles 

(COULON, 1995b). 

                                                           
11 A partir deste momento utilizarei o termo ator, quando tratar especificamente dos sujeitos investigados, 

pois nas leituras realizadas sobre a Etnometodologia, este termo é o que mais se adequa. 
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Segundo Coulon (1995a, p. 17) “o objetivo da etnometodologia é a busca empírica 

dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e, ao mesmo tempo, construir 

suas ações cotidianas: comunicar, tomar decisões, raciocinar”. Sendo assim, para George 

Psathas (1980, p. 03) citado por Coulon (idem), ela é “uma prática social reflexiva que 

procura a explicação dos métodos de todas as práticas sociais, inclusive os seus”. Devido 

a isso, a etnometodologia é definida como a “ciência dos etnométodos”.  

A etnometodologia busca compreender como os atores produzem seu mundo e 

quais regras que os engendram e governam seus julgamentos, ou seja, tenta “compreender 

como é que os indivíduos veem, descrevem e propõem em conjunto uma definição da 

situação” (COULON, 1995b, p. 20). Acredito que esse método de pesquisa contribuiu 

significativamente para o trabalho, uma vez que possibilitou analisar, no contexto dos 

jovens remanescentes de quilombo, como esses atores tecem suas relações sociais, 

culturais, educacionais e principalmente raciais dentro da própria comunidade e do 

ambiente escolar. 

Atendendo aos pressupostos metodológicos da etnometodologia, o trabalho 

etnográfico realizado buscou compreender tal realidade por meio da observação 

participante, em contato constante com os jovens, suas famílias, seus professores e outros 

atores da comunidade, através de registros sistemáticos e atentos no diário de campo 

visando a descrição e interpretação das situações vividas.  

Foram realizadas diversas conversas informais, além de entrevistas 

semiestruturadas, realizadas na comunidade e na escola (Anexos I, II, III e IV) e a 

aplicação de um questionário com questões subjetivas e objetivas (Anexo V), com o 

objetivo de construir o perfil sociocultural dessas famílias. 

Em relação às conversas e entrevistas realizadas é importante destacar que obtive 

a autorização, por meio dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos VI e 

VII), de todos os atores aqui citados. Aos maiores de 18 anos o Termo foi entregue em 

mãos e assinado por eles próprios. Já os menores, os pais ou responsáveis incumbiram-se 

de assinar, mas todos na presença dos jovens. Além disso, os jovens menores12 de 18 anos 

também assinaram dizendo concordar em participar da pesquisa. 

Durante o trabalho, deixei claro para os atores da pesquisa a importância de sua 

participação e sobre a necessidade da utilização de seus nomes reais, em especial os 

                                                           
12 Para fins legais, os Termos assinados pelos que são menores de 18 anos não têm valor. Mas, por respeito 

e por uma questão ética na pesquisa solicitei a autorização desses jovens atores, por entender que eles 

também devem ser reconhecidos como atores dotados do direito ou não em participar deste estudo. 
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moradores dos Paulas13. Tal proposta teve como objetivo apresentar realmente quem são 

os atores e o que é a comunidade remanescente de quilombo do Curralinho dos Paulas, 

para que em um futuro, se necessário, outros trabalhos empíricos que venham a ser 

desenvolvidos nesse contexto possam ter outras referências, contribuindo assim, para o 

campo de conhecimento em que este trabalho se insere.  

Cabe ressaltar que na proposta metodológica em que se desenvolveu o trabalho as 

hipóteses, sobre qualquer fenômeno, foram deixadas de lado, uma vez que tal método 

pressupõe seu afastamento antes de ir campo. 

 Segundo Clifford (1998, p. 20),  

 

a observação participante obriga seus praticantes a experimentar, tanto 

em termos físicos quanto intelectuais, as vicissitudes da tradução. Ela 

requer árduo aprendizado linguístico, algum grau de envolvimento 

direto e conversação, e frequentemente um ‘desarranjo’ das 

expectativas pessoais e culturais. 

 

Desta forma, as observações participantes que se desenvolveram na comunidade 

e na escola exigiram que fossem levados em consideração os pressupostos teóricos de 

uma corrente de pensamento chamada “Interacionismo Simbólico”. Essa corrente traz 

importantes contribuições para as pesquisas etnográficas que utilizam a etnometodologia 

como aporte teórico-metodológico. O interacionismo simbólico, nas palavras de Coulon 

(1995a, p. 61), 

 

estuda, em primeiro lugar, o mundo social visível, tal como é movido e 

compreendido pelos atores interessados. A interação é estudada por si 

mesma, e não somente como a manifestação das estruturas sociais 

profundas da sociedade. 

 

Assim, tal corrente defende que a concepção dos atores sobre seu mundo social, 

em última análise, constitui o objeto essencial da pesquisa sociológica, pois, 

 

o autêntico conhecimento sociológico nos é concedido na experiência 

imediata, nas interações de todos os dias. Deve-se em primeiro lugar 

levar em conta o ponto de vista dos atores, seja lá qual for o objeto de 

estudo, pois é através do sentido que eles atribuem aos objetos, às 

situações, aos símbolos que os cercam, que os atores constroem seu 

mundo social (COULON, 1995b, p. 15). 

 

                                                           
13 Os demais atores entrevistados ou observados durante a pesquisa não serão nomeados. 



24 

 

Para facilitar a compreensão da empiria em que se desenvolveu a pesquisa, bem 

como referenciá-la no campo de produção do conhecimento que se insere, o trabalho foi 

dividido em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo: “Entre quilombos e identidades: construindo conceitos”, 

apresento alguns autores e pesquisadores que nos trazem apontamentos teórico-

metodológicos, históricos e conceituais que contribuíram como norteadores para o 

desenvolvimento e construção deste texto. Envolvendo principalmente os aspectos 

históricos e legais sobre os quilombos e sua formação; a relação entre negro e educação 

no Brasil, políticas públicas e relações étnico-raciais; construção de identidades, cultura, 

memória, tradição e territorialidade, dentre outros. 

No segundo capítulo: “Um lugar chamado Curralinho dos Paulas”, faço uma breve 

descrição da experiência etnográfica vivida, em seguida, cuido em apresentar e descrever, 

o que é hoje, a comunidade do Curralinho dos Paulas, sua origem, localização, condições 

de vida, estrutura, organização social e comunitária, cultura, aspectos econômicos, 

tradições. 

No terceiro capítulo: “Juventude Quilombola: relações entre família, comunidade 

e a (des)construção de identidades” busco descrever quem são os jovens remanescentes 

de quilombo da comunidade do Curralinho dos Paulas, como vivem, qual o perfil 

sociocultural de suas famílias e sua formação, como são suas relações sociais, familiares 

e educacionais dentro da comunidade. Enfim, como tecem e constroem suas vidas e o seu 

mundo social visível no cotidiano, nos atos e nos objetos que fazem sentido e contribuem 

para a construção de suas subjetividades. 

No quarto capítulo: “Escola de referência e identidade quilombola: descompassos 

entre local ideal e pertencimento” apresento a estrutura e o funcionamento da Escola 

Municipal Paula Assis e, principalmente, descrevo a experiência etnográfica vivida junto 

aos jovens remanescentes do Curralinho dos Paulas. Como os atores mantêm suas 

relações sociais, raciais e educacionais; seus processos de socialização; como são 

percebidos pela escola, dentre outros.   
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1 ENTRE QUILOMBOS E IDENTIDADES: CONSTRUINDO CONCEITOS 

 

Durante as leituras e análises realizadas sobre os aspectos que envolvem a história, 

a educação e a construção de identidades, três campos do conhecimento que se 

intercruzam na vida de qualquer sujeito, além disso, com os dados encontrados na 

pesquisa, pareceu-me pertinente apresentar, em formato de um capítulo, alguns 

fundamentos e conceitos, tanto históricos quanto sociais, a respeito dessas três temáticas 

que não poderiam deixar de fazer parte do trabalho proposto.  

Referente à temática dos quilombos no contexto Brasileiro, encontramos autores 

como Clóvis Moura (1988; 2004), Eliane O’Dwyer (2002; 2007), Flávio Gomes (2011; 

2015), Kabenguele Munanga (1996), dentre outros, que nos trazem contribuições 

importantes para a reflexão e compreensão histórica da formação do que se convencionou 

chamar de “quilombos contemporâneos”. Tal expressão é utilizada para se referir às terras 

de preto, às terras de santos, e no âmbito jurídico, às comunidades remanescentes de 

quilombo.  

Ao falar sobre quilombos e quilombolas devemos considerar, inicial e 

brevemente, alguns aspectos históricos e sociais que constituíram o período escravocrata 

nas Américas. Não adentrarei a fundo nas questões históricas que envolvem todo o 

processo de colonização, uma vez que não teríamos espaço para tal. 

 O objetivo é compreender, assim, a complexidade e dinamicidade nas quais se 

observam o processo de formação e constituição dos núcleos de resistência, chamados de 

comunidades remanescentes de quilombo, desde a sua origem no continente africano, até 

os dias de hoje. 

Entre os séculos XVI a XIX, nas Américas, do norte ao sul (atualmente do Canadá 

ao Uruguai), houve a formação de sociedades coloniais em que se predominou o trabalho 

compulsório, com indígenas e principalmente africanos, sendo esses últimos advindos de 

vários países do vasto continente africano. 

Nas Américas, devido ao processo de escravização e, ao mesmo tempo, de 

resistência dos escravizados, se desenvolveram pequenas, médias e grandes comunidades 

de fugitivos que receberam diversos nomes. Segundo o historiador Flávio dos Santos 

Gomes (2015), temos alguns tipos de referências a essas comunidades como os cumbes 

na Venezuela, os palenques na Colômbia, os marrons na Jamaica, Caribe Inglês e no Sul 

dos Estados Unidos. No Caribe Francês tais comunidade eram conhecidas como 

maronage, já em Cuba e em Porto Rico, eram chamados de cimaronaje, na Guiana 
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holandesa e depois Suriname receberam o nome de bush negroes. No Brasil, desde as 

primeiras décadas da colonização, tais comunidades ficaram conhecidas, primeiramente, 

como mocambos14 e depois quilombos (GOMES, 2015). 

De acordo com Flávio Gomes (2015), sabemos pouco sobre como o nome 

quilombo se propagou por todo o Brasil, de forma diferente de outras áreas colonizadas 

por espanhóis, franceses, ingleses e holandeses que também receberam negros do 

continente africano. Uma explicação, possível, dada pelo autor, é que essa terminologia 

seria a utilizada pela administração portuguesa tanto na África pré-colonial quanto na 

América portuguesa, com o objetivo de caracterizar acampamentos militares e de 

resistência à escravidão. 

O termo quilombo apareceu pela primeira vez em documentos oficiais da coroa 

portuguesa, no ano de 1740, quando foi formulado como uma resposta ao rei de Portugal, 

devido a uma consulta feita ao Conselho Ultramarino15. Neste contexto, Quilombo foi 

formalmente definido como toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em 

parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele 

(GOMES, 2011).  

Alfredo W. B. de Almeida (2002) nos apresenta cinco elementos a respeito dessa 

definição e que podem ser assim analisados: o primeiro é a fuga, assim, estaria sempre 

associado a escravos fugitivos; o segundo é quantidade mínima, cinco; o terceiro é a 

localização, marcada como algo distante e isolado (esse pensamento, segundo o autor 

construiu um senso comum que deu ênfase aos chamados isolados negros rurais); o quarto 

elemento seria o rancho, ou seja, uma moradia habitual e com certa estrutura existente e 

por fim, os pilões como símbolo do autoconsumo e da capacidade de reprodução. Para o 

autor, “esses cinco elementos funcionaram como definitivos e como definidores de 

quilombo” (ALMEIDA, 2002, p. 49). 

A definição de quilombo colocada pelo Conselho Ultramarino fez com que alguns 

autores16 que estudaram a questão do aquilombamento no Brasil, e que serviram de base 

para diversos trabalhos e pesquisas reconhecidas como importantes sobre essa temática, 

                                                           
14 Mocambo ou mukambo significava pau de fieira, que era um tipo de suporte com forquilha utilizado para 

erguer choupanas nos acampamentos. Este termo, assim como quilombo, também tem sua origem na África 

Central, Kimbundu e Kicongo, (GOMES, 2015). 
15 Conselho criado em julho de 1642 pela coroa portuguesa com o objetivo de administrar e gerir todos os 

negócios referentes às colônias no Brasil, Índia, Guiné, ilhas de São Tomé e Cabo Verde, e de todos os 

demais territórios em África vinculados à Portugal. 
16 Autores como Artur Ramos, Edson Carneiro, Nina Rodrigues, Décio Freitas e Gilberto Freyre. Numa 

perspectiva historiográfica, tais autores produziram certa visão culturalista, na qual se pensou os quilombos 

tão somente como resistência cultural. 
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utilizassem como referência em seus trabalhos a mesma denominação. Segundo Schmitt; 

Turatti e Carvalho (2002) esse processo atribuiu aos quilombos  

 

um tempo histórico passado, cristalizando sua existência no período em 

que vigorou a escravidão no Brasil, além de caracterizarem-nos 

exclusivamente como expressão da negação do sistema escravista, 

aparecendo como espaços de resistência e de isolamento da população 

negra (SCHMITT; TURATTI & CARVALHO, 2002, p. 2). 

 

Esse conceito consolidou a construção do imaginário social dos quilombos 

associado à marginalização, surgindo apenas “refúgio de negros escravos”, contribuindo 

para a invisibilidade dos quilombos como espaços sociais, políticos e culturais específicos 

que lutavam pela implantação de uma outra forma de vida, sem opressão. Não podemos 

negar que a constituição de muitos quilombos, se não da maioria, foi realizada através de 

fugas, mas eles não se limitam só a isso. 

A literatura e as primeiras pesquisas realizadas17 de forma crítica sobre os 

quilombos mostram que um dos exemplos clássicos desse processo é o Quilombo dos 

Palmares, chamado por Clóvis Moura (1988) de a “República de Palmares”, o maior e 

mais conhecido quilombo do Brasil e das Américas. Ele estava situado em uma região 

conhecida como Serra da Barriga, que se estendia do rio São Francisco, em Alagoas, até 

as proximidades do cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.  

Palmares foi o maior símbolo de resistência ao sistema escravocrata durante sua 

existência (1630-1695). Privilegiado pela localização geográfica, o quilombo utilizava de 

suas terras férteis, impenetrabilidade da floresta, recursos hídricos, caça e pesca para se 

manter vivo e se defender. Palmares pode ser considerado “a maior tentativa de 

autogoverno dos negros fora do continente africano” (MOURA, 1988, p. 205). 

 

O aspecto material da República era mais ou menos idêntico ao de 

muitas aldeias de tribos africanas. As casas espalhadas, sem 

obedecerem a nenhuma simetria, cobertas de palha ou materiais da 

região. Praticavam, além da agricultura, cerâmica: panelas e vasos de 

barro, cuias de coco, faziam cestos, trabalhavam em cabaças, 

fabricavam esteiras, abanos etc. [...]. A república era dirigida por um 

Conselho composto dos principais chefes dos quilombos espalhados 

pela região [...]. Nos seus respectivos mocambos esses membros eram 

chefes absolutos (MOURA, 1988, p. 207). 

                                                           
17 Aqui se destacam autores como Clóvis Moura, Luís Luna, Alípio Goulart, dentre outros, que produziram 

uma visão materialista a respeito dos quilombos, na qual formularam críticas às teses de benevolência da 

escravidão brasileira, apresentando os quilombos como principal característica da resistência ao regime 

escravocrata. 
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Destruído em 1695, Palmares deixou um legado para a história nacional que se 

contrapõe ao imaginário de que quilombo é apenas um refúgio de escravos fugidos, mas 

a história nem sempre o apresenta dessa forma. O mais conhecido e último líder de 

Palmares foi Zumbi, capturado e morto no dia 20 de novembro de 1695, após a destruição 

do quilombo. 

 Zumbi dos Palmares é considerado pelo Movimento Negro, e por alguns 

historiadores, o maior líder e herói de Palmares. Tendo sido o dia de sua morte 

transformado no dia da Consciência Negra no Brasil. Outro quilombo que cabe destaque 

é o do Ambrósio, localizado na Capitania de Minas Gerais, que também teve grande 

destaque devido às suas lutas por sobrevivência e liberdade, sendo destruído em 1759. 

A respeito desse tipo de autogoverno fora do continente africano, Kabengele 

Munanga (2006) mostra em seus estudos antropológicos que os quilombos formados no 

Brasil, à base de resistência e luta, podem ser considerados como de inspiração ou de 

imitação africana, justamente pela postura de se opor e resistir à estrutura imposta pelo 

regime escravocrata que já existia e afligia alguns povos no continente africano. Esse 

autor nos traz contribuições importantes para pensarmos como se deu o sistema de 

formação de comunidades, quase que totalmente independentes ou autossuficientes, 

surgidas no período escravocrata no Brasil.  

Etimologicamente, segundo Munanga e Nilma Lino Gomes (2006), a palavra 

Kilombo tem sua origem na língua banto umbunto, língua falada pelo povo ovimbundo. 

Esse termo se refere a uma espécie de instituição sociopolítica militar conhecida na África 

Central, hoje formada especificamente pela República do Congo e Angola.  

Nesta perspectiva, como uma sociedade guerreira, a formação de diversos 

quilombos no Brasil se deu a partir da transformação de territórios, geralmente de difícil 

acesso, em uma espécie de campos de iniciação à resistência marcados, internamente, por 

conflitos políticos e ideológicos. Segundo Gomes (2015), havia uma sociedade e 

estruturas de poder dentro de cada quilombo.  

Além disso, se constituíam como campos abertos a todos os oprimidos da 

sociedade prefigurando um modelo de democracia plurirracial que o Brasil ainda está a 

buscar (MUNANGA, 1996). Nesse sentido, para Munanga e Gomes (2006, p. 72), 

  
quilombo não significa refúgio de escravos fugidos. Tratava-se de uma 

reunião fraterna e livre, com laços de solidariedade e convivência 

resultante do esforço dos negros escravizados de resgatar sua liberdade 

e dignidade por meio da fuga do cativeiro e da organização de uma 

sociedade livre. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/etimologicamente/
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Dessa forma, os quilombos representam a experiência coletiva dos africanos e 

seus descendentes, uma estratégia de reação à escravidão. Analisando tais considerações, 

os quilombolas eram homens e mulheres que se recusavam viver sob o regime da 

escravidão e que desenvolveram ações de rebeldia e de luta contra esse sistema. 

 Segundo Moura (2004), o regime escravocrata no Brasil foi um processo violento 

e marcado por diversas manifestações de ruptura contra tal sistema, sendo os escravizados 

seus principais agentes. Para o autor, 

 

essa ruptura – revolta – manifesta-se através de várias formas e durante 

o longo tempo em que a escravidão existiu no Brasil. O seu núcleo de 

resistência central é o quilombo como unidade organizacional e a 

quilombagem como processo de protesto radical e permanente 

(MOURA, 2004, p. 25). 

 

A quilombagem, nesse contexto, foi o movimento de rebeldia permanente e 

organizado pelos escravizados ocorrido em todo território nacional e que contribuiu 

significativamente para que o trabalho escravo fosse substituído pelo trabalho livre. Tal 

processo causou grandes impactos no sistema escravista, principalmente nos níveis 

econômicos, militar e social (MOURA, 2004).  

Cabe destacar que, além da quilombagem, outras formas de rebeldia ocorriam 

dentro e fora das fazendas, como incendiar plantações, quebrar ferramentas de trabalho, 

subtrair parte dos resultados das plantações, agredir feitores e senhores, dentre outras. Já 

fora das fazendas, as ações de rebeldia, e que garantiam a sobrevivência dos escravizados 

se baseavam em saques e furtos a pequenos vilarejos, a viajantes, em fazendas e sítios ao 

longo do caminho. 

Segundo Flávio Gomes, tais comunidades “produziram histórias complexas de 

ocupação agrária, criação de territórios, cultura material e imaterial próprias baseadas no 

parentesco e no uso e manejo coletivo da terra” (GOMES, 2015, p. 7). Além dessa 

complexidade é fundamental compreendermos que tais comunidades não eram formadas 

apenas por negros em fuga. No Brasil, o processo de formação dessas comunidades 

contou também com brancos que perderam sua lavoura ou eram perseguidos da justiça, 

mestiços ociosos e índios expulsos, e ainda, a ocupação de terras de latifundiários 

decadentes no final de século XIX, principalmente pós-abolição (GOMES, 2015).  

Das diversas formas de constituição dessas comunidades, marcadas 

principalmente por um modelo transcultural, ressaltam-se também as suas relações, 

alianças e trocas sociais com a sociedade que os envolvia. Uma vez que foram essas 



30 

 

relações que garantiram a formação e a sobrevivência de diversos quilombos em todo o 

território brasileiro (GOMES; REIS, 2011). 

As comunidades quilombolas estão vivas, apesar do desaparecimento de muitas 

ao longo do tempo, e são a continuidade do processo mais longo da história de resistência 

ao regime escravocrata no Brasil. Assim, é interessante, e mais frutífero, investigar como 

os quilombos continuaram em seus territórios, com ritmos e meios diferentes, a formação 

de uma sociedade afro-brasileira que teve início na senzala. Para compreendermos o 

processo de constituição, hoje, das chamadas comunidades remanescentes de quilombo 

(idem). 

A expressão “remanescentes dos quilombos” aparece pela primeira vez na 

legislação republicana, através da aprovação, em outubro de 1988, do Art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que traz em seu texto: Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos 

(BRASIL, 1988). 

Segundo Almeida (2002), com a abolição do sistema escravocrata se imaginou 

que os quilombos desapareceriam, uma vez que não teriam mais razão de existir. Diante 

desse processo, o que ocorreu foi 

 

um silêncio nos textos constitucionais sobre a relação entre os ex- 

escravos e a terra, principalmente no que tange ao símbolo de 

autonomia produtiva representado pelos quilombos. E quando é 

mencionado na Constituição de 1988, 100 anos depois, o quilombo já 

surge como sobrevivência, como ‘remanescente’ (ALMEIDA, 2002, p. 

53). 

 

Segundo o autor, a palavra remanescente não se distância de uma visão que ainda 

permanece intocável, inquestionável e soberana, na qual remanescente é sinônimo de 

resíduo, de sobrevivência, daquilo que sobrou (ALMEIDA, 2002).  

Para Almeida (2002, p. 62-63),  

 
é necessário que nos libertemos da definição arqueológica, da definição 

histórica stricto sensu e das outras definições que estão frigorificadas e 

funcionam como uma camisa-de-força, ou seja, da definição jurídica 

dos períodos colonial e imperial e até daquela que a legislação 

republicana não produziu, por achar que tinha encerrado o problema 

com a abolição da escravatura, e que ficou no desvão das entrelinhas 

dos textos jurídicos. 
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Além disso, o próprio termo quilombo aparece, segundo Ilka Boaventura Leite, 

de forma generalizada, o que dificulta a sua conceituação. Segundo tal autora, a 

“generalização do termo teria sido um produto da dificuldade dos historiadores em ver o 

fenômeno enquanto dimensão política de uma formação social diversa” (LEITE, 2000, p. 

337).   

Em outras palavras, a elaboração do Art. 68 (ADCT), apesar da sua importância 

como um instrumento de igualdade e cidadania em relação ao direito à terra, algo que 

fora negado aos afrodescendentes no pós-abolição, não contemplou e/ou atendeu os 

diversos processos e modelos de constituição das comunidades quilombolas espalhadas 

pelo território brasileiro. 

Até o final da década de 1990, o termo quilombo era de uso quase que exclusivo 

de historiadores, os quais buscavam construir novas abordagens sobre a história e o 

passado. Segundo Eliane C. O’Dwyer (2002), foi a partir do Art. 68 do (ADCT) que 

novos profissionais, principalmente os antropólogos, começaram a buscar novas 

interpretações sobre quem seriam os remanescentes de quilombos que teriam direito à 

terra.  

Para Hebe Mattos, a aprovação desse artigo culminou em um processo de 

mobilização política e revisão histórica, que conjugava a “afirmação de uma identidade 

negra no Brasil à difusão de uma memória da luta dos escravos contra a escravidão” 

(MATTOS, 2006, p. 106).  

A consequência de tal mobilização, realizada por diversos intelectuais, 

Movimentos Negros, juristas, comunidades negras, poder público, dentre outros agentes 

e entidades, foi que o termo quilombo assumiu um novo sentido para atender, não apenas 

as comunidades de quilombo18, mas também as comunidades negras rurais, ou seja, as 

consideradas como ‘quilombos contemporâneos’. Nessa perspectiva, o termo deixou, nas 

palavras de Girolamo Domenico Treccani,  

 
de ser considerado unicamente como uma categoria histórica ou uma 

definição jurídico-formal, para se transformar, nas mãos de centenas de 

comunidades rurais e urbanas, em instrumento de luta pelo 

reconhecimento de direitos territoriais” (TRECCANI, 2006, p. 13). 

 

                                                           
18 As comunidades que efetivamente se originaram em antigos quilombos. 
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Nesse sentido, após essa ressemantização (remanescente de quilombo e quilombo 

contemporâneo), ao se realizar uma leitura do texto constitucional podemos entender que 

ele presume que esses atores históricos  

 

existam no presente e tenham como condição básica o fato de ocupar 

uma terra que, por direito, deverá ser em seu nome titulada [...]. Assim, 

qualquer invocação do passado deve corresponder a uma forma atual de 

existência capaz de realizar-se a partir de outros sistemas de relações 

que marcam seu lugar num universo social determinado (O’DWYER, 

2002, p. 14). 

 

Após a apresentação desse aporte teórico sobre os quilombos e seus aspectos 

históricos e conceituais e a partir da experiência etnográfica vivida, acredito ser 

importante expor o que considero como um quilombo contemporâneo no âmbito deste 

trabalho. Segundo a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), em documento 

elaborado sobre as “Terras de Quilombo”, no ano de 1994,  

 

Contemporaneamente [...] o termo quilombo não se refere a resíduos ou 

resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 

biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma 

população estritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre 

foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados 

mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas 

cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de 

vida característicos e na consolidação de um território próprio 

(O’DWYER, 2002, p. 18). 

 

É justamente nessa forma atual de existência que devemos buscar compreender 

como são construídas e quais são as identidades dos atores que compõem os chamados 

quilombos contemporâneos. O objetivo é contribuir com novos conhecimentos, numa 

perspectiva de romper com um imaginário socialmente construído de inferiorização dos 

negros e quilombolas e, ao mesmo tempo, construir uma representação positiva, na qual 

a diversidade cultural precisa ser respeitada e reconhecida (MOURA, 2004). Assim, o 

interessante não é discutir apenas o que foi o quilombo histórico, e sim, discutir como o 

quilombo vem sendo construído historicamente (ALMEIDA, 2002).  

Para auxiliar na análise e compreensão dessas identidades, buscamos em Stuart 

Hall (2014) algumas reflexões sobre esse tema. Para o autor as identidades 

 

nunca são singulares, mas multiplamente construídas ao longo de 

discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas. 
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As identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando 

constantemente em processo de mudança e transformação (HALL, 

2014, p. 108). 

 

É possível concordar com o autor, à medida que ele contraria a ideia de identidade 

como algo imutável, um núcleo estável que “permanece, sempre e já, ‘o mesmo’, idêntico 

a si mesmo ao longo do tempo” (idem). Segundo Tomaz Tadeu da Silva (2014), baseado 

nos trabalhos de Stuart Hall, apresenta outra definição sobre a identidade. Para ele, a 

identidade  

 

não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A identidade 

tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. 

Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma construção, um 

efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo. A 

identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, 

inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. 

A identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade tem 

estreitas conexões com relações de poder (SILVA, 2014, p. 97). 

 

Assim, assumindo o pressuposto da “flexibilidade” das identidades, é essencial 

rompermos com o imaginário e com as representações, aparentemente quase que 

imutáveis, sobre a identidade quilombola e negra, bem como a origem dos quilombos no 

Brasil. De forma que os envolvidos nesse processo, sejam quilombolas ou não, possam 

compreender, de maneira crítica, os aspectos históricos, culturais e sociais que os 

constituíram no presente, para que assim, possam se reconhecer e afirmar positivamente 

suas identidades com tais. 

Para Hall (2014, p. 109), as identidades têm a ver “com a questão da utilização 

dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós 

somos, mas daquilo que nos tornamos”. Além disso, segundo Kathryn Woodward (2014), 

o trabalho que envolve identidades requer um exame dos sistemas classificatórios que 

utilizamos, os quais determinam como estabelecemos nossas relações sociais. 

 Esses sistemas de classificação são caracterizados principalmente pela diferença 

que, geralmente, é atribuída a uma ideia de oposição entre “o nós e o eles”. Essa diferença 

é justamente o que marca e separa uma identidade da outra, criando assim, critérios de 

inclusão e de exclusão nos diferentes contextos sociais nos quais os sujeitos estão 

inseridos (WOODWARD, 2014).  

Diferenciar, assumir ou afirmar uma identidade, ou várias identidades dependendo 

do contexto, exige a demarcação de fronteiras caraterizadas, principalmente, pelas 
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relações de poder e pela hierarquização das relações entre os próprios sujeitos. Assim, 

“dizer o que somos significa dizer o que não somos” (SILVA, 2014, p. 82). 

Como o objetivo aqui proposto é compreender como se dão os processos de 

construção das identidades de jovens quilombolas, dentro e fora de sua comunidade, não 

poderia deixar de fazer brevemente algumas considerações sobre o conceito da 

“identidade étnica”, como umas das identidades que constituem tais atores. 

Falar sobre identidade étnica, no contexto deste trabalho, se justifica uma vez que 

estou lidando com jovens que pertencem a um grupo social que se autodefine e se 

autoatribui como remanescente de quilombo, ou seja, fazem parte de um contexto ligado 

à ideia de um grupo étnico, de uma coletividade. Nesse sentido, Sandra Tosta e Lígia 

Costa (2013, p. 153) trazem importantes considerações para buscar tal compreensão uma 

vez que, 

 

essa identidade, como qualquer outra identidade coletiva (e assim 

também a identidade pessoal de cada um), é construída e transformada 

na interação de grupos sociais através de processos de exclusão e 

inclusão que estabelecem limites entre tais grupos, definindo os que os 

integram ou não. 

 

Associada à compreensão de uma identidade tão especifica, como a quilombola, 

é necessário o entendimento sobre o que podemos chamar de ‘grupo étnico’. Para Barth 

(2000), os “grupos étnicos são categorias atributivas e identificadoras empregadas pelos 

próprios atores; consequentemente, têm como característica organizar as interações entre 

as pessoas” (BARTH, 2000, p. 27). 

Em linhas gerais os grupos étnicos são formados por uma população, que 

geralmente, se autoperpetua do ponto de vista biológico; compartilha valores culturais; 

constitui um campo de comunicação e interação, e por fim, constituem-se em “um 

conjunto de membros que se identificam e são identificados por outros, como 

constituindo uma categoria que pode ser designada por outras categorias da mesma 

ordem” (BARTH, 2000, p. 27)19. 

Além destas características, o grupo étnico pode ser caracterizado, ainda, 

  

                                                           
19 Segundo Barth, tal definição, em certa medida, impede uma maior compreensão do que são os chamados 

grupos étnicos. Apesar disso, o autor ressalta que tais características ainda são utilizadas em situações 

etnográficas. Nesse sentindo, optei por colocar tais elementos por entender que os mesmos podem 

contribuir para o campo em que esta pesquisa se insere. Além disso, tais características também foram 

encontradas nos Paulas, como veremos mais adiante. 
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por aquele que acredita e reivindica o seu reconhecimento como sendo 

pertencente a um grupo em comum, habitando também um território em 

comum, baseado em laços estabelecidos no passado e que permanecem 

no presente (TOSTA e COSTA, 2013, p. 164). 

 

Laços esses, marcados por uma memória coletiva, passada de geração para 

geração por meio da oralidade. Segundo Michel Pollak (1992), a memória pode parecer, 

inicialmente, um fenômeno individual, algo próprio de cada pessoa. Contudo, ela “deve 

ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, como 

um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, 

mudanças constantes” (POLLAK, 1992, p. 201). 

Pensar nessa construção coletiva da memória nos ajuda a compreender como a 

cultura, a história, as tradições e a educação, dentre outros aspectos, continuam vivos e 

atravessando o tempo e os atores das comunidades tradicionais. Nessa perspectiva, a 

oralidade assume um papel fundamental para tal construção e manutenção da história. 

Segundo Paul Thompson (2002), a história oral está relacionada com a 

interpretação da história, das sociedades e das culturas através, principalmente, da escuta 

das pessoas. Assim, como pressuposto de uma interação humana, a história oral 

permanece e transcende fronteiras e espaços temporais. Além disso, é a partir das histórias 

de vida dos sujeitos é que podemos descobrir como eles se constituíram histórica e 

tradicionalmente. 

Ademais, “a história oral tem um poder único de nos dar acesso às experiências 

daqueles que vivem às margens do poder, e cujas vozes estão ocultas porque suas vidas 

são muito menos prováveis de serem documentadas nos arquivos” (THOMPSON, 2002, 

p. 16). Pensar nestas “vozes ocultas”, no Brasil, e em especial na educação brasileira, é 

pensar nas vozes e histórias dos povos indígenas, das comunidades rurais de escravizados 

que viviam nos quilombos, dos moradores de favelas, dentre outros que são 

marginalizados (THOMPSON, 2002).  

No contexto educacional, no qual as interações humanas constroem as identidades 

dos sujeitos, apresentar e dar ouvido a essas vozes pode se tornar uma possibilidade para 

desconstruir sistemas de classificação, diferenciação e discriminação baseados no 

desconhecimento da história do “outro”. 

É justamente nessa perspectiva de interação que a educação e a escola devem 

assumir uma postura reflexiva e prática a respeito do debate sobre as relações étnico-

raciais no Brasil, pois nesses espaços é possível identificar uma pluralidade étnica, como 
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a quilombola, por exemplo. Tal postura, além de ser importante para a sociedade é 

imprescindível para o atendimento à Lei 10.639/200320.  

A Lei em questão acrescenta à Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/9394) 

o artigo 26-A, que estabelece a obrigatoriedade do estudo da história e cultura africana e 

afro-brasileira nos estabelecimentos oficiais, públicos e privados, que ofertam Ensino 

Fundamental e Médio. Segundo Júnia Sales Pereira: 

 

A publicação da Lei 10.639/03 ocorreu em um contexto social e 

educacional de busca por valorização das culturas afro-descendentes, 

em cenário histórico marcado pela invisibilidade destas culturas, com 

forte atuação do movimento negro no Brasil. Atendeu, também, à sua 

maneira, ao enfrentamento de antiga crítica a um ensino de história 

centrado em narrativas etnocêntricas, em que registros de história afro-

brasileira foram ignorados ou silenciados ou compareceram, via de 

regra, de forma estereotipada (PEREIRA, 2011, p. 148). 

 

Tal Lei compõe um conjunto de políticas e ações afirmativas que tem como 

objetivos a valorização e reconhecimento da história, da cultura e da identidade negra, 

bem como a promoção de ações que visam a igualdade de condições para a população 

negra e que sejam capazes de atender às demandas de justiça social, inclusão e cidadania. 

Podem-se destacar como componentes dessas políticas e ações as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004); o Plano Nacional de Implementação 

(2004); as Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-raciais (2006) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (2011). 

Para Petronilha Beatriz G. e Silva (2011), tais Diretrizes salientam em seu texto 

que  

 

o processo de educar para as relações entre pessoas de diferentes grupos 

étnico-raciais tem início com mudanças no modo de se dirigirem umas 

às outras, a fim de que desde logo se rompa com sentimentos de 

inferioridade e superioridade, se desconsiderem julgamentos 

fundamentados em preconceitos, deixem de se aceitar posições 

hierárquicas forjadas em desigualdades raciais e sociais (SILVA, 2011, 

p. 12). 

 

                                                           
20 Esta Lei foi alterada pela Lei 11.645/2008, que incluiu também o ensino da história e cultura indígena. 

Mas no trabalho proposto foi abordada somente na perspectiva anterior a esta alteração, devido aos 

objetivos propostos. 
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É necessário compreendermos que tais dispositivos são importantes no processo 

de implementação de políticas que visem a efetivação de direitos socioeducacionais, 

implicando assim, no reconhecimento da necessidade de superação de discursos e práticas 

racistas na educação escolar.  

Precisamos levar em consideração a diversidade existente dentro da própria 

escola, nos currículos da formação inicial e continuada de professores, nas práticas 

pedagógicas e nas relações sociais que são estabelecidas entre os atores envolvidos nesses 

processos. O trabalho crítico com tais questões pode viabilizar a diminuição das 

desigualdades sociais e raciais encontradas tanto no espaço escolar quanto na sociedade. 

Para Georgina Helena Lima Nunes, o desafio da educação é “produzir uma 

formação humana na qual não caibam estereótipos, discriminação e preconceitos que 

elegem e determinam os que estão ‘dentro’ e os que estão ‘fora’” (NUNES, 2006, p. 144) 

contribuindo assim, para emancipar os sujeitos de relações que retardam uma convivência 

humana mais respeitosa e, por isso, mais plena (idem). 

Sobre a Lei 10.639/03, segundo Nilma L. Gomes e Rodrigo Ednilson de Jesus 

(2013, p. 22) “muito pouco ainda se sabe sobre o contexto nacional de implementação 

dessa alteração da LDB e demais orientações legais que a regulamentam na gestão do 

sistema de ensino e no cotidiano das escolas”. Dessa forma, se torna essencial a realização 

de pesquisas e estudos que cuidem de tal temática, com o objetivo de trazer novos 

subsídios que possam contribuir para a reflexão e, principalmente, para uma mudança 

estrutural de postura dos agentes e sistemas educacionais, aqui em especial os que 

atendem jovens quilombolas.  

Além dos agentes e sistemas de ensino, cabe ressaltar, que tais documentos 

referentes à Lei 10.639/03 foram elaborados com a perspectiva de participação e 

contribuição de toda sociedade na busca de seus objetivos. Assim, não são documentos 

exclusivos dos sistemas e agentes de ensino. Como, por exemplo, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004) traz em seu texto que ela se destina, 

 

também, às famílias dos estudantes, a eles próprios e a todos os 

cidadãos comprometidos com a educação dos brasileiros, para nele 

buscarem orientações, quando pretenderem dialogar com os sistemas 

de ensino, escolas e educadores, no que diz respeito às relações étnico-

raciais, ao reconhecimento e valorização da história e cultura dos afro-

brasileiros, à diversidade da nação brasileira, ao igual direito à educação 

de qualidade, isto é, não apenas direito ao estudo, mas também à 
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formação para a cidadania responsável pela construção de uma 

sociedade justa e democrática (BRASIL, 2004, p. 10). 

 

Nesse sentido, é essencial que tais documentos se tornem mais conhecidos e, 

acima de tudo, que suas orientações e regulamentações sejam seguidas, com o objetivo 

de realmente construir uma educação inclusiva e que respeite à diversidade. Contudo, 

para que isso seja possível, acredito que o primeiro passo é que os sujeitos envolvidos no 

processo educacional reconheçam que tais documentos são importantes instrumentos de 

promoção da cidadania. Assim, compreendê-los nessa dimensão é essencial para que se 

coloque em prática tanto no cotidiano escolar quanto fora dele. 
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2 UM LUGAR CHAMADO CURRALINHO DOS PAULAS 

 

2.1 A experiência etnográfica e a construção do “menino da bolsa verde” 

 

Na tentativa de descrever os atores da pesquisa, acredito ser necessário 

compreender qual o contexto social em que os mesmos estão inseridos. Para alcançar essa 

compreensão é interessante descrever a comunidade com a maior riqueza de detalhes 

possível.  

Não foram encontradas produções acadêmicas, estudos e pesquisas sobre a 

comunidade do Curralinho dos Paulas que a apresentasse de forma profunda, levando-se 

em conta seu passado histórico até os dias de hoje. Assim, espero que as análises 

propostas possam contribuir para futuras investigações e trabalhos sobre esse espaço 

físico, social e cultural tão específico.  

Antes de descrever a comunidade do Curralinho dos Paulas penso ser importante 

dizer como cheguei às fontes e aos dados históricos e socioculturais da comunidade. A 

ideia é apresentar quais estratégias utilizei para alcançar os objetivos da pesquisa e como 

as mesmas foram sendo construídas nas relações de interação com os atores dessa 

comunidade. 

Meu primeiro contato com a comunidade dos Paulas foi no dia 03 de janeiro de 

2016, por meio do jovem Luís Carlos, um rapaz de 29 anos que conheci no ano de 2012, 

quando trabalhava como coordenador do CRAS. Luiz Carlos tem o apelido de “Preto”, 

esse é um daqueles apelidos que torna-se mais forte que o próprio nome, “... todo mundo 

conhece ele aqui como Preto!”21, disse um morador quando perguntei onde era a casa do 

Luís Carlos.   

Na conversa que tive com o Preto22, ao apresentar meus objetivos de pesquisa e 

explicar como pretendia alcançá-los, me foi oferecida como local de estadia a casa (Figura 

01) de seu pai, que fica cerca de 400 metros do núcleo da Comunidade.  

Após conhecer o local, retornei à São João del-Rei/MG para providenciar os 

mantimentos necessários para minha estadia e no dia 05 de janeiro de 2016, numa terça-

feira, debaixo de muita chuva, realizei minha primeira imersão na comunidade.  

                                                           
21 As transcrições presentes no texto seguiram as sugestões de Whitaker et al. (1995), em relação às normas 

de transcrição que visem preservar o conteúdo do discurso do homem rural. 
22 Para fazer referência ao Luiz Carlos, utilizarei o apelido “Preto” uma vez que esse é o nome que todos os 

moradores da comunidade, inclusive irmãos, pai e mãe se referem a ele. Vou utilizar o mesmo recurso para 

todos os outros atores que têm e são conhecidos pelos seus apelidos, por identificar que o reconhecimento 

dos atores pelo apelido é maior do que pelo próprio nome. 
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Para minha permanência na comunidade tive que providenciar alguns materiais e 

utensílios como: colchão, gás, mesa, cadeira, lâmpadas, material de limpeza, higiene 

pessoal e alimentos. A casa contava com três quartos, uma sala, uma cozinha e um 

banheiro. Existiam alguns móveis (duas mesas, duas camas e um guarda-roupa). Na 

cozinha havia um fogão à lenha, uma geladeira e um fogão de quatro bocas (sem o botijão 

de gás). Além disso, havia água encanada e energia elétrica.  

Na primeira noite que fiquei na casa, por coincidência, conheci e conversei com o 

senhor José Evangelista, o proprietário da residência, que estava de passagem pela 

comunidade. Mais conhecido como “Zé Frojoca”, ele viveu quase toda vida em 

Curralinho dos Paulas, mesmo sendo natural de uma região conhecida como Cachoeira 

dos Forros, que fica localizada na área rural do município de Lagoa Dourada/MG. 

Atualmente, devido ao fim do casamento com uma nativa da comunidade dos Paulas, 

mora em São Tiago/MG. 

Na conversa com o Zé Frojoca, ao explicar meus objetivos de estar ali na 

comunidade, ele me indagou (meio desconfiado): “Você também mexe com isso... essas 

coisa de quilombola e de preto?”23. Disse que sim, mas ao esclarecer a proposta do 

trabalho com mais detalhes, e, obtendo como resposta um balançar de cabeça dando sinal 

de positivo, prosseguimos a conversa.  

Após algumas horas de conversa, por volta da meia noite, fomos dormir. No outro 

dia, pela manhã, Zé Frojoca retornou à São Tiago/MG e não voltou à comunidade, ao 

menos até o último dia de minha estadia no local. Dessa forma, fiquei sozinho em sua 

casa durante todo o período de janeiro.  

                                                           
23 O Sr. Zé Frojoca disse que outras pessoas da Prefeitura de Resende Costa já tinham ido à comunidade 

para saber sobre “essas coisa de quilombola e de preto”. Ele se referia às pessoas que ajudaram no processo 

de reconhecimento da comunidade junto à Fundação Cultural Palmares. 

Figura 1: Local da estadia no mês de janeiro. 

Foto do autor, 2016. 
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 No segundo dia, logo pela manhã, saí com minha bolsa, na qual sempre levava 

água, caneta, lápis, borracha e, é claro, meu diário de campo, além de umas barrinhas de 

cerais e uma lanterna. Ao chegar ao núcleo da comunidade, andando pelas ruas de pedra, 

pude perceber que alguns moradores ficavam me olhando meio desconfiados, algo 

totalmente justificável, pois eu era uma pessoa estranha na comunidade. 

De longe, se podia observar os pescoços esticados para fora das janelas e na rua 

até dava para ouvir as conversas, em tom de sussurro, murmurando: “quem é esse ai?!”. 

Mas, desde o início, até o fim da pesquisa, os moradores dos Paulas foram muito 

receptivos e educados. Todos que passavam ao meu lado me cumprimentavam 

cordialmente. 

Neste dia, havia uma jovem chamada Andreína, sentada em um banco de alvenaria 

a quem perguntei onde moravam os meninos e meninas que estudavam na Escola 

Municipal Paula Assis, os atores nesta pesquisa. Até esse momento não sabia o número 

de jovens e nem mesmo quem eles eram, mas como meu delineamento de pesquisa foram 

os que estavam estudando, não tive dificuldades em identificar onde cada um deles 

morava, já que o núcleo da comunidade, por ser pequeno e as famílias estarem ali há 

gerações, todos se conhecem. 

 Andreína, depois de me dizer quem eram e onde moravam os jovens da 

comunidade, inclusive ela24, me convidou para ir “tomar um café” na casa de sua avó. O 

convite só ocorreu depois de mais de meia hora de conversa sobre a comunidade e sobre 

o que eu pretendia fazer. Na abordagem com os moradores sempre explicava que se 

tratava de um trabalho de pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), 

que tinha como objetivo conhecer a comunidade, os jovens e a escola que eles estudam. 

Deixar isso claro foi fundamental para minha aceitação pela comunidade. 

Considerei essencial deixar claro meus objetivos desde o início, pois depois de 

algumas conversas me disseram que, a princípio, achavam que eu podia ser um “fiscal” 

do Programa Bolsa Família (PBF)25 ou alguém de algum órgão público que estava 

                                                           
24 Mais adiante teremos um tópico que terá a descrição de cada estudante que participou da pesquisa, bem 

como de sua família. 
25 É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. 

Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx>. Acesso 

em: 10/04/2017. 

 

http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx
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fiscalizando a comunidade. Em uma das casas que visitei fui até confundido com um 

Policial Civil. Um morador achou que eu estava levando uma intimação para ele. 

A primeira casa que entrei no Curralinho dos Paulas, além da que fiquei 

hospedado, foi a casa da avó da Andreína, uma senhora de 85 anos, chamada Maria de 

Lourdes, mais conhecida como “Dona Mariquinha”. Assim que entrei na casa, sendo 

muito bem recebido, fomos direto para a cozinha.  

A cozinha das casas que visitei representou um lugar muito especial, praticamente 

todas as conversas foram realizadas dentro desse espaço. Com o fogão à lenha, uns mais 

novos outros mais desgastados, quase sempre acessos, e sempre servindo um café fresco 

acompanhado com broas e biscoitos caseiros. A cozinha das casas, assim como no 

trabalho desenvolvido por Portes et al. (2012), se revelou como um espaço privilegiado 

para as conversas e observações das práticas cotidianas das mulheres e dos adolescentes.  

Para a realização do trabalho etnográfico a proposta era seguir as informações e/ou 

instruções que eram fornecidas pelas conversas com os atores dos Paulas. Os relatos 

foram escritos no diário de campo com o objetivo de, posteriormente, planejar quais 

seriam os próximos passos na tentativa de identificar como são construídas e 

estabelecidas as relações entre os moradores da comunidade e conhecer suas histórias. 

A forma de abordagem que utilizei para visitar as casas e com o objetivo de ser 

bem recebido por todos, foi pedir, em cada casa que visitei, que alguém me levasse à casa 

de outro morador da comunidade. Essa estratégia foi de grande valia, pois ao ser 

apresentado por alguém da comunidade, geralmente a parentes ou pessoas mais próximas, 

os moradores se sentiam mais propícios a me receber. Sendo assim, a casa da D. 

Mariquinha foi o primeiro contato para conseguir entrar na comunidade.  

Consegui visitar um total de 24 casas durante todo o período da pesquisa, sendo a 

maior parte localizada no núcleo comunitário e outras nos arredores. Cabe ressaltar que, 

esse foi o número de casas visitadas, mas não o número de visitas realizadas. Ao longo 

dos 42 dias na comunidade o número de visitas a cada casa deixou de ser contabilizado, 

visto que, pelo seu elevado número, supus que ele tenha se tornado irrelevante para a 

pesquisa atentando-me mais para as relações estabelecidas em cada local. 

Nessas visitas, geralmente iniciadas por uma conversa mais informal, utilizava 

como roteiro as questões presentes nas entrevistas e questionário (Anexos I e V). Tais 

questões eram dividas em dois momentos. No primeiro, queria conhecer a origem da 

comunidade, seu nome, datas importantes, história, memórias, religiosidade, tradições, 

contos e curiosidade. Já em um segundo momento, meu objetivo era conhecer quem são 
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os remanescentes que vivem hoje naquele quilombo. Para isso, minhas perguntas 

buscavam alcançar dados como os de cor/raça que eles identificavam a si próprios e aos 

outros, escolaridade, trabalho e renda, relação com a escola, as relações de parentesco 

dentro da comunidade e, por fim, qual era a compreensão, conhecimento e 

reconhecimento sobre o que é quilombo e identidade quilombola. 

Visitei todas as casas, ao menos, mais de uma vez, pois, na medida em que minha 

presença se tornava mais familiar na comunidade, foi possível ter mais acesso aos 

moradores e às suas experiências de vida e histórias. Essa foi uma modificação 

importante, já que, no início da pesquisa, os moradores tinham dificuldade em contar suas 

próprias histórias. 

Segundo Pollak (1992), contar a própria história de vida não é algo natural, uma 

vez que, uma pessoa que nunca foi perguntada sobre sua vida terá dificuldade em entender 

o porquê daquele interesse, naquele momento. Se já é difícil fazer as pessoas falarem 

sobre qualquer coisa, falarem sobre si, é ainda mais. 

Pouco a pouco isso foi sendo superado e, com o passar do tempo, quando alguns 

atores me encontravam pela comunidade diziam: “passa lá em casa, tenho uma coisa para 

te contar!”; “oh! Lembrei de um causo”, ou “vou te contar uma história boa viu, vai lá 

tomar um café”. Assim, pude ouvir histórias, contos e relatos de vida que contribuíram 

para alcançar meus objetivos de pesquisa. 

Foi nesse contexto de visita às casas, tanto dos jovens quantos dos antigos 

moradores; nas partidas de futebol dentro e fora da comunidade; no bar e na venda; nas 

festas dentro e fora da comunidade; nos jogos do campeonato brasileiro pela TV; nos 

cafés da manhã, da tarde, almoços e jantares; nas missas de domingo; nos momentos de 

lazer; nas caronas dadas e recebidas; no ônibus escolar e na escola é que surgiu minha 

identificação como o “menino da bolsa verde”, título desta parte do trabalho. 

Essa identificação se deu pelo fato de ter utilizado durante as visitas e andanças 

pela comunidade e seus arredores, uma bolsa verde (Figura 02) na lateral do ombro. 

Equipamento imprescindível para transportar o necessário para a realização da pesquisa, 

principalmente meu diário de campo.  
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Os jovens quilombolas que acompanhei na comunidade e na escola me chamavam 

pelo nome, uma vez que tivemos um contato mais intenso. Já esse tal ‘menino’ surgiu de 

uma identificação realizada pelos moradores mais velhos da comunidade, e daqueles não 

tão velhos assim, que não haviam decorado ou não sabiam meu nome.  

As falas do tipo: “o menino da bolsa verde veio aqui em casa”; “o menino da 

pesquisa de quilombo”; “o rapaz que anda com uma bolsa verdinha te procurou!”; entre 

outras denominações semelhantes que fui ouvindo acerca de como estavam me 

chamando, foram importantes para minha interação e aceitação na comunidade, na 

medida em que eles já não podiam negar minha presença.  

Foi nesse movimento de conhecer melhor a comunidade remanescente de 

quilombo do Curralinho dos Paulas e seus membros e querer apresentá-la, é que se deu a 

construção dos tópicos a seguir.  

 

2.2 A origem do Curralinho dos Paulas 

 

A utilização do nome do Curralinho dos Paulas é relativamente recente. Até por 

volta do ano de 1960, a Comunidade se chamava Conceição do Curralinho, em 

homenagem à Nossa Senhora da Conceição. O nome Curralinho dos Paulas prevaleceu 

graças ao processo de identificação e de territorialidade com a região em que viviam.  

Na etnografia, dentro da comunidade e, posteriormente, na investigação de fontes 

históricas, fora da comunidade, encontrei duas versões a respeito do nome da 

comunidade. A primeira versão vem dos atores da comunidade. De acordo com relatos, 

principalmente dos mais antigos, o nome tem sua origem desde a época dos tropeiros. 

Para os moradores a comunidade está localizada exatamente onde era o curral (Figura 03) 

Figura 2: Bolsa Verde. 

Foto do autor, 2016. 
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de uma antiga fazenda, cujo proprietário se chamava Francisco de Paula Santos26, 

chamado por alguns de “Chico de Paula”. 

    

 

  

Os moradores contam que quando os tropeiros levavam e traziam suas tropas pela 

região de Resende Costa, à época Arraial da Lage, tinham pontos de parada específicos 

que eram cedidos e/ou alugados pelos fazendeiros. Tais pontos, muitas vezes, eram os 

currais de suas próprias fazendas. Ali, os tropeiros viajantes podiam descansar e cuidar 

dos animais. Devido a esse tipo de estalagem, que também ocorria no curral da antiga 

fazenda da família ‘de Paula’, o local ficou conhecido por “curral dos Paulas”, hoje, 

Curralinho dos Paulas.  

Os moradores contam duas histórias que nos ajudam a compreender como era tal 

espaço. Uma é que, no local onde atualmente se encontram a praça e uma parte da rua 

Jacuí, existe um chão de pedra batido que fica cerca de um metro e meio abaixo da rua. 

O mesmo fora descoberto na década de 1980 quando foram instalados os canos de 

abastecimento de água, o que faz com que esses atores acreditem que ali realmente era 

uma parte da grande fazenda do Senhor Chico de Paula, especificamente o curral.  

                                                           
26 Segundo José Maria da Conceição – Juca Chaves (2014), o Sr. Francisco de Paula Santos foi quem deu 

origem à família “Paula Resende”, uma numerosa família do município de Resende Costa, pois o mesmo 

se casou com a Sra. Prudência de Umbelina de Paiva, filha de Gervásio Pereira de Resende Alvim. 

Figura 3: Mapa da possível divisão geográfica da antiga Fazenda Curralinho 

Fonte: www.googlemaps.com 

http://www.googlemaps.com/
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Outro relato é que, quando estavam fazendo a terraplanagem no terreno, que hoje 

se encontra a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, foram encontradas diversas ossadas 

humanas, provavelmente dos escravizados da fazenda. Diante dos relatos e da própria 

observação realizada no espaço físico da comunidade pude chegar à hipótese de que a 

fazenda do Curralinho, provavelmente, era dividida conforme a figura 02 acima. 

Em relação à expressão ‘curralinho’ cabe destacar que, seguindo essa versão da 

história, na região rural de Resende Costa existem outros “curralinhos”, como o dos 

Machado (família Machado), dos Andrade (família Andrade) e dos Maia (família Maia). 

Essa é uma versão, guardada na memória e transmitida por meio da oralidade, que faz 

sentido para a coletividade dos moradores dos Paulas, pois ao serem perguntados sobre a 

origem da Comunidade a resposta era sempre a que se remetida ao tempo dos tropeiros e 

da utilização dos currais. 

Pensar na origem de um local é pensar em todo o processo histórico de formação 

desse território. Sendo assim, deve-se levar em consideração o que realmente é 

significativo para os membros (O’Dwyer, 2002) dos Paulas, por se constituírem como um 

grupo étnico remanescente de quilombo. Para o geógrafo Rafael Sanzio A. dos Anjos 

(2006) citado por Aldemir Fiabani (2007, p. 04), o território é “uma condição essencial 

porque define o grupo humano que o ocupa e justifica sua localização em determinado 

espaço”. 

Além disso, “é um espaço comum, ancestral, de todos que têm o registro da 

história, da experiência pessoal e coletiva do seu povo” (ANJOS, 2006, p. 49). Assim, é 

um espaço no qual as experiências do passado e do presente se manifestam de forma 

significativa para seus membros. Para os atores da comunidade do Curralinho, a terra que 

ocupam é o lugar onde está presente a história de suas famílias e do seu passado, 

representados assim, por uma memória coletiva. 

A segunda versão (posta em segundo plano deste trabalho, visto que a origem 

relatada pelos moradores é a que realmente define o nome da comunidade) pode ser 

consultada no inventário27 post mortem do Sr. Francisco de Paula Santos. Com o objetivo 

de melhor compreender a origem da comunidade realizei uma visita ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), de São João del-Rei, no qual 

encontrei o inventário do antigo fazendeiro e proprietário das terras onde hoje está 

localizada a comunidade do Curralinho dos Paulas. 

                                                           
27 Inventário de Francisco de Paula Santos, ano de 1884, caixa número 232. 



47 

 

Essa parte documentada da história nos diz que a antiga fazenda já se chamava 

“Fazenda Curralinho”, ou seja, é um nome que já existia e que não fora criado mediante 

a passagem dos tropeiros. Assim, é uma versão que difere da apresentada pelos atores que 

hoje residem naquela terra.  

O inventário do antigo proprietário foi realizado no dia 22 de junho de 1884, dois 

meses após sua morte, na própria sede da fazenda do Curralinho (sede essa que não 

resistiu ao tempo). Apesar de ser uma fonte histórica de grande importância, apenas 

algumas informações interessam para esta pesquisa, podendo contribuir para uma melhor 

compreensão histórica de como os quilombos, bem como as comunidades negras rurais, 

tiveram diversas formas de constituição no Brasil. 

A primeira delas é que, no inventário, consta a posse de 49 escravizados na 

Fazenda Curralinho. Classificados na parte dos bens como “Semoventes”28, esse número 

mostra o quanto a fazenda era uma grande propriedade para a época, uma vez que o negro, 

africano ou afro-brasileiro, escravizado era uma das principais fontes de riqueza e 

patrimônio do período.  

Estes 49 sujeitos, descritos no inventário, eram divididos entre jovens, adultos e 

idosos, entre homens e mulheres, entre solteiros, casados e viúvos. Cada um com o seu 

valor em réis, variando de $100.00029 (cem mil réis), para idosos e doentes, até 

rs1$400.000 (um conto e quatrocentos mil réis) para os mais jovens e os que detinham 

algum ofício.  

Além dos escravizados, a quantidade de terras também demostrava o poderio da 

antiga fazenda Curralinho, sendo que suas posses eram de 223 alqueires de “matta” mais 

241 alqueires de “campo”. No inventário consta ainda os “bens de raiz”, que seriam a 

casa de vivenda, paiol, dois moinhos e senzalas cobertas, que faziam parte da fazenda. 

Além de três casas na zona rural, uma casa no Arraial da Lage e mais uma casa em Lagoa 

Dourada.  

                                                           
28 Na classe dos bens móveis entram os semoventes, e na classe dos semoventes entram os escravizados. 

Posto que os escravizados, como artigos de propriedade, devam ser considerados coisas, não se equiparam 

em tudo aos outros semoventes, e muito menos a objetos inanimados, e por isso têm legislação peculiar. 

Teixeira de Freitas (1875). (Consolidação das Leis Civis). FONTE: Atlas Histórico do Brasil (verbetes) – 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
29 A transcrição dos símbolos do valor monetário (réis) foi mantida conforme se apresenta no inventário. 

Mas há outras formas de representá-los, de acordo com o quadro “Síntese dos Padrões Monetários 

Brasileiro” do Banco Central do Brasil. Disponível em:  

<http://www.bcb.gov.br/htms/museu-espacos/SintesePadroesMonetariosBrasileiros.pdf>. Acesso em: 03 

de Jul. de 2017.  

http://www.bcb.gov.br/htms/museu-espacos/SintesePadroesMonetariosBrasileiros.pdf
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No inventário do falecido fazendeiro consta como herdeiros 21 pessoas, entre 

viúva, filhos, filhas, genros, noras, neto e credores. Aqui não cabe descrever como foi 

realizada tal divisão, mas pude perceber que, tanto a partilha dos bens quanto o advento 

da abolição da escravatura (cerca de quatro anos após a divisão, em 13 de maio de 1888), 

contribuíram, de certa forma, para a falência da fazenda do Curralinho. 

A partir do movimento de leitura do inventário do Sr. Francisco de Paula Santos 

e da observação participante junto aos Paulas, considero, como hipótese, que a origem da 

comunidade do Curralinho dos Paulas é consequência do abandono que sofrera os 

escravizados dessa fazenda no período pós-abolição.   

Nos relatos dos moradores da comunidade também não encontrei indícios do que 

Gomes (2015) chama de “pacto paternalista”, que foi outra experiência de constituição 

de comunidades negras rurais, “no qual famílias de libertos permaneceram nas mesmas 

fazendas onde elas, seus pais e avós tinham sido escravos, agenciando roças, autonomia 

e direitos costumeiros do uso da terra” (GOMES, 2015, p. 126). 

Ao que parece, dessa forma, os agora libertos, permaneceram nas terras da antiga 

Fazenda Curralinho e lá foram constituindo suas relações comunitárias, de trabalho, de 

parentesco e sociais, além de agregar outros atores de outros locais, com o objetivo de 

construírem uma nova forma de vida para suas famílias. Culminando, assim, no que hoje 

é reconhecida, legalmente, como a Comunidade Remanescente de Quilombo do 

Curralinho dos Paulas. 

As histórias orais, de certa forma, também reforçam tal possibilidade. No 

Curralinho dos Paulas encontrei três atores que podem ajudar a entender tal processo de 

constituição. Um deles é o Sr. José de Lima, mais conhecido como “Zé Domingo”, um 

dos moradores mais antigos da comunidade, hoje com 86 anos. Ele conta que chegou a 

conhecer, ainda criança, três “velhas da época dos cativo”.  

Relata ainda que, quando a noite chegava, os meninos da comunidade se reuniam 

e, sentados no chão, ficavam ouvindo as histórias. Zé Domingo comenta que as senhoras 

“contavam umas histórias bonitas”, sobre a “mata” e sobre as “coisas que aconteciam nas 

fazendas dos antigos [...] coisas do tempo dos cativos, sabe?”.  No momento da nossa 

conversa o Sr. Zé Domingo se lamentou por não ter mais “uma boa memória” e não poder 

mais contribuir para o trabalho. 

Dona Mariquinha, com 85 anos, também conta que chegou a conhecer, com 10 a 

12 anos de idade, algumas mulheres “do tempo do cativeiro”. Ela relata que essas 

senhoras faziam serviços para outras pessoas a “troca de coisa de comer, vestir e outras 
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coisas [...] ninguém tinha nada naquela época” (risos). Devido à pouca diferença de idade 

entre os dois moradores dos Paulas, existe a possibilidade de estarem se referindo às 

mesmas mulheres. 

Diante do observado nessas conversas, e levando-se em conta a idade dos atores 

dos Paulas e o ano (1888) da abolição da escravatura, é provável que tais senhoras do 

“tempo dos cativo” talvez venham a ser a última geração de escravizados dos Paulas. 

Outra história oral me foi fornecida pelo Sr. Alcides, conhecido como “Sica”, um senhor 

de 82 anos que relata que sua mãe o contou que a mãe dela (avó do Sr. Alcides) fora 

vendida por 400 mil reis ao senhor “Mané Chico de Paula”, dono da Fazenda do 

Curralinho. 

Além desses, outro aspecto que reforça essa hipótese de um possível abandono é 

que, durante a pesquisa etnográfica, cheguei a visitar três grandes propriedades que 

remontam o passado das grandes fazendas em Minas Gerais e na região da freguesia da 

Lage entre os séculos XVIII e XIX. Segundo Maria Lúcia Resende Chaves Teixeira 

(2007), o distrito da Lage congregava uma grande quantidade de escravizados, uma das 

mais altas da Comarca do Rio das Mortes, o que demonstra que a região era formada por 

unidades rurais bem sedimentadas do ponto de vista econômico, principalmente devido à 

propriedade de escravizados. 

Essas três fazendas não ficam muito distantes da comunidade dos Paulas, o que 

proporciona novos indícios de que a fuga não seria algo possível, se pensarmos na ideia 

de um lugar isolado e distante. As três fazendas são: a Fazenda Pinheiro (Figura 04), 

Fazenda das Éguas (Figura 05) e a Fazenda dos Andrade (Figura 06). 

 

 

 

 

                     

Figura 4: Fazenda Pinheiro (Séc. XVIII). Foto 

do autor, 2016. 
Figura 5: Fazenda das Éguas (Séc. XVIII). 

Foto do autor, 2016. 
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 Ainda vivas ao tempo, tais fazendas tinham suas antigas proporções de terra 

delimitadas por muros de pedra (Figura 07) que foram construídos pelos seus 

escravizados. Tais muros podem ser observados até hoje no alto dos morros e próximos 

às grandes propriedades citadas. Um claro exemplo do poder econômico dos grandes 

fazendeiros da região.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante disso, é possível dizer que os antepassados dos jovens quilombolas da 

comunidade do Curralinho dos Paulas, foram “abandonados à própria sorte”, nas palavras 

do sociólogo Florestan Fernandes (1978). Segundo esse autor, tal processo se deu em 

diversas partes do país uma vez que, após a abolição, os senhores proprietários de 

escravizados foram eximidos da responsabilidade e segurança dos libertos.  

Nesse contexto, o Estado e outras instituições, como a Igreja, por exemplo, 

também não assumiram nenhum encargo que pudesse fazer com que os mesmos fossem 

preparados para ingressar em uma nova organização social e do trabalho (FERNANDES, 

Figura 7: Muros de Pedras 

Foto do autor, 2016. 

Figura 6: Fazenda do Andrade (Séc. XIX) 

Foto do autor, 2016. 
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1978). Como veremos adiante, esse possível abandono, pode ter contribuído para a 

construção de alguns estereótipos negativos em relação à comunidade do Paulas. 

 Nessa perspectiva é importante analisar, segundo Lilian Cristina B. Gomes 

(2009), como, após um período de invisibilidade (até 1988), tais comunidades 

desenvolveram suas formas de criar, fazer e viver, além disso, como elas  

 

permitiram a construção de territórios étnicos com uma pluralidade nas 

formas de expressão cultural, formas de organização da produção e de 

usos dos recursos que passaram a se constituir em patrimônio histórico 

e cultural de toda a população brasileira (GOMES, 2009, p. 09). 

 

Agora, resta refletir e compreender sobre como esses atores se mantiveram vivos 

ao longo do tempo. Ademais, sem perder a origem ou esquecer o passado, mas sempre 

pensando e desejando um futuro melhor para a comunidade, principalmente para sua 

juventude. Aspectos fortemente ligados por laços com a terra e com a família. 
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2.3 Localização, população e condições de habitação 

 

 

 

A comunidade remanescente de quilombo do Curralinho dos Paulas está 

localizada a 20km de distância da sede do munícipio de Resende Costa. A comunidade 

faz parte de a uma região rural que tem como paisagens belas montanhas e vales e, ainda30, 

é beneficiada por diversas nascentes e fontes de água natural que brotam do alto dos 

morros até os pés das montanhas. 

O Curralinho dos Paulas, geograficamente, é uma das maiores comunidades rurais 

do município. Tal extensão remonta ao passado de uma região em que haviam grandes 

fazendas, cada uma com seu respectivo Coronel.  

A comunidade tem atualmente, dentro do que convencionei chamar de núcleo 

comunitário (Figura 08), 132 moradores fixos, entre crianças, jovens, adultos e idosos; e 

                                                           
30 É “ainda”, pois há uma grande preocupação dos moradores com a possível seca das fontes de água da 

região. 

Figura 8: Vista aérea do Núcleo da Comunidade. 

Fonte: www.googlemaps.com 
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conta com 47 famílias31. Esses dados foram levantados nas minhas observações e com o 

apoio do Presidente do Conselho Comunitário – Nossa Senhora da Conceição, o Sr. João 

Alves. Contudo, segundo ele, “o número de pessoa que mora fora é muito grande”.32 

Não foi possível fazer um levantamento preciso da quantidade de moradores que 

vivem ao redor do núcleo comunitário, pois, no tempo da pesquisa, visitar todas as casas 

e propriedades rurais poderia comprometer o desenvolvimento dela devido à grande 

extensão territorial da região dos Paulas.  

Busquei no recenseamento “Censo Demográfico de 2010” publicado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e também não encontrei dados 

específicos da região rural do município. O que observei, nas visitas realizadas e nas casas 

à beira das estradas, foi a existência de pequenas fazendas, sítios e propriedades rurais, 

nas quais as pessoas se ocupam da agricultura, criação de gado, porcos e galinhas. 

As pessoas que são naturais do Curralinho dos Paulas, e que migraram para outras 

localidades, costumam vir à comunidade nas festividades de Natal e Ano Novo e em 

alguns eventos previamente agendados como casamentos, aniversários de parentes, festas 

na região e nas férias, criando uma espécie de um grande encontro de família. Incluindo 

esses, há um total estimado de 300 pessoas que são da comunidade, obtendo confirmação 

desse número em uma visita realizada ao Serviço Social da Prefeitura Municipal de 

Resende Costa.  

Vindo de Resende Costa, antes de entrar na comunidade, é possível observar do 

lado direito o cemitério da comunidade e a capelinha de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro (Figura 09). Chegando à comunidade, por essa mesma direção, entramos pela rua 

“Jacuí”, nela se encontra, à direita, o campo de futebol da comunidade (Figura 10), local 

de grande representação para os moradores, principalmente os do sexo masculino.  

 

 

 

 

 

                                                           
31 Estou chamando de família, o núcleo de pessoas que, ligados por laços sanguíneos ou não, residem na 

mesma residência. 
32 São moradores que foram trabalhar em outras localidades, principalmente na área urbana de Resende 

Costa, São João del-Rei e no Estado de São Paulo. 
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Logo à frente, cerca de 300 metros, encontramos a Escola Municipal Professora 

Rosa Penido (Figura 11). Em frente da escola, está situado o Centro Comunitário (Figura 

12) e, a cerca de 200 metros adiante, encontramos o final da rua Jacuí, que é a praça Nossa 

Senhora da Conceição (Figura 13). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

Figura 10: Campo de Futebol – Entrada. 

Foto do autor, 2016. 

Figura 11: Escola Municipal Professora 

Rosa Penido. Foto do autor, 2016. 

Figura 12: Centro Comunitário. 

Foto do autor, 2016. 

Figura 13: Vista do final da rua Jacuí e parte da praça. 

Foto do autor, 2016. 

Figura 9: Capela de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, ao lado o cemitério. 

Foto autor, 2016. 
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Do lado direito da praça está a outra rua da comunidade, a “Rua dos Bambus”, 

que dá acesso à saída do núcleo comunitário, sendo, ao mesmo tempo, a chegada da 

maioria dos moradores que residem no território do Curralinho dos Paulas. Nessa mesma 

rua se encontram o poço artesiano (Figura 14) e casa que me serviu de estadia durante a 

realização da primeira etapa da pesquisa durante o mês de janeiro (Figura 01). Ambos 

podem ser observados na Figura 08, nos pontos (G) e (H), respectivamente. 

Ao lado esquerdo da praça, está situada a igreja de Nossa Senhora da Conceição 

(Figura 15), o posto de saúde (Figura 16) e a estrada que dá acesso à comunidade do 

Ribeirão de Santo Antônio. No centro da praça, encontra-se apenas o Cruzeiro (Figura 

17) como monumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Poço artesiano e bomba de 

abastecimento. Foto do autor, 2016. 

 

Figura 15: Igreja Nossa Senhora da 

Conceição. Foto do autor, 2016.  

Figura 17: Cruzeiro da Comunidade.      

Foto do autor, 2016. 

Figura 16: Posto de Saúde da Comunidade. 

Foto do autor, 2016. 
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As casas da comunidade são todas de alvenaria e a maioria feitas de tijolos, sendo 

possível encontrar algumas feitas de adobe33. A maior parte delas têm muros de tijolos na 

frente, outras já demarcam seus lotes com cercas de arame farpado, bambu e/ou madeira. 

Todas as casas possuem quintal, onde é reservado um espaço para o cultivo de hortaliças 

como alface, couve, cebolinha, etc.; além da criação de galinhas e de plantação de árvores 

frutíferas como: laranja, limão, banana, manga, etc. Poucas casas ainda têm paiol, local 

em que são armazenadas as ferramentas para lavoura e principalmente alimentos, como 

o milho e o feijão que são colhidos no próprio quintal.  

A comunidade não conta com serviços de correios, nem mesmo para levar as 

contas de luz da Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (CEMIG). Quando os 

moradores necessitam enviar ou receber alguma correspondência, bem como retirar as 

contas de energia, é preciso que se desloquem até a área urbana do município. O serviço 

de coleta de lixo é prestado pela Prefeitura apenas uma vez na semana, às quartas-feiras, 

mas o serviço só atende ao núcleo comunitário. Diante disso, os moradores que residem 

mais longe acabam por realizar a queima do lixo produzido.     

O fornecimento de água é realizado por um poço artesiano (Figura 14), que 

garante que todas as casas tenham água. Segundo o Sr. João Pedro Balbino, mais 

conhecido como “João do Bio”, esse recebimento “pra todo mundo” só foi possível 

devido a doação do poço, furado pela família Penido, antigos moradores que não residem 

mais na comunidade. “Foi bom pra todo mundo, antes tinha que pegar água na cabaça”, 

conta Sr. João do Bio. 

Ele relata que “só aquelas pessoas que tinha condição de comprar os cano e 

instalar, é que tinha água em casa”. Somente após um abaixo-assinado, encaminhado ao 

Prefeito, foi que os canos e uma nova bomba foram providenciados, podendo, assim puxar 

a água do poço e “mandar pra todo mundo que não tinha [...] daí a comunidade fez um 

mutirão e instalou água na casa de todo mundo”, conta o Sr. João do Bio. 

A água encanada representa uma grande conquista, principalmente para os mais 

antigos que se recordam do tempo em que era necessário buscar água nos córregos e nas 

bicas d’água e transportá-la em cabaças e latas. Apesar de ser uma região com abundantes 

fontes naturais, a chegada da água encanada trouxe mais conforto aos moradores, pois 

                                                           
33 Adobe é uma mistura de argila, areia, água e outros componentes naturais que é utilizado na confecção 

de tijolos crus. Geralmente eles são utilizados como alvenaria de vedação, mas podem servir para alvenaria 

estrutural. Disponível em: <http://pet.ecv.ufsc.br/2015/03/construcao-sustentavel-com-adobe/>. Acesso 

em: 07/10/2016. 

http://pet.ecv.ufsc.br/2015/03/construcao-sustentavel-com-adobe/
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somente após tal conquista, as casas passaram a dispor de banheiro, pia na cozinha e 

tanque para lavar roupas.  

Segundo os moradores, a água do poço artesiano é de excelente qualidade 

“limpinha, pode beber direto, sem medo!”, diz um deles. Em relação à água, aconteceu 

algo que, na perspectiva dos moradores, comprova sua qualidade. Segundo Zé Frojoca, 

por volta dos anos de 1990, uma mulher que comprara um pedaço de terra nos Paulas 

levou uma amostra da água para ser analisada na cidade de Belo Horizonte/MG. Os 

resultados comprovaram que água era própria para o consumo; que “dava pra engarrafar”. 

Dessa forma, a mulher em questão quis fechar o poço para comercializar a água, as “aí a 

comunidade se mobilizou e não deixou... era a única água que a gente tinha”, conta Zé 

Frojoca. 

A energia elétrica chegou à comunidade há mais tempo, por volta dos anos de 

1978-1979. Segundo o Sr. João do Bio, quando instalaram energia na comunidade, poucas 

casas receberam luz elétrica, pois o valor a ser pago era muito alto, tanto para comprar os 

fios e cabos quanto para manter a mensalidade. Sr. João conta que, somente depois do 

Programa Luz para Todos34 “é que muita gente saiu do escuro”. Outra conquista, pois só 

depois da energia chegar às casas da comunidade é que foi possível instalar chuveiro 

quente, televisão e antena parabólica na casa da maioria dos moradores.  

Identifiquei que as redes de ajuda mútua, dentro da comunidade dos Paulas, 

ocorrem de duas formas: pelos mutirões e pelas relações de cuidado. Os mutirões têm por 

objetivo proporcionar melhorias para a comunidade, como exemplo, a instalação dos 

canos citada acima; a construção do Centro Comunitário; a construção da Igreja e a ajuda 

em reformas de casas e de espaços de uso comum dentro da comunidade. Já as relações 

de cuidado, são as “ajudas” em questões pessoais e individuais, como por exemplo, cuidar 

dos filhos mais novos, acompanhar a ida ao médico, ir às reuniões escolares, cuidar de 

alguém que esteja doente, etc. 

  Segundo Osvaldo Martins de Oliveira (2002), nas comunidades de quilombo, a 

ajuda mútua é muito mais que um laço de solidariedade entre os atores de uma mesma 

localidade. Essas atividades conjuntas contribuem para a construção de uma tradição, 

memória e organização política e comunitária, criando uma noção de unidade através de 

                                                           
34 O Programa Luz para Todos, instituído pelo Decreto 4.873 de 11/11/2003, tem como objetivo acabar 

com a exclusão elétrica no país. A meta é levar o acesso à energia elétrica, gratuitamente, para mais de 10 

milhões de pessoas do meio rural até o ano de 2008. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/ 
/10anosluzparatodos/oquee.html>. Acesso: 15/03/2016. 
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pessoas ligadas, principalmente, pelos laços de parentesco (OLIVEIRA, 2002). Na 

comunidade do Curralinho dos Paulas não é diferente. 

 

2.4 O cuidado com a saúde nos Paulas 

 

Em relação aos serviços de saúde, a comunidade recebe às terças-feiras a visita de 

estagiários do curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e de 

uma técnica em Enfermagem da Secretaria de Saúde do munícipio. O atendimento é 

realizado no posto de saúde da comunidade, uma instalação composta de duas salas e uma 

recepção. 

Segundo Dona Roberta, moradora nascida e criada nos Paulas, a Prefeitura disse 

que “iria cortar” o atendimento semanal, “mas o povo brigou lá” e eles não cortaram. Esse 

serviço, anteriormente, era oferecido todos os dias, mas devido à redução da população 

da comunidade hoje o atendimento é semanal.  

Os serviços prestados no posto são basicamente os de aferição de pressão; 

glicosimetria; vacinação; marcação de exames e consultas e a distribuições de remédios, 

principalmente aos moradores com problemas de hipertensão, além de outros como, 

paracetamol, dipirona e omeprazol. Os estagiários e a técnica em Enfermagem, se 

necessário, vão às casas dos moradores que estão impossibilitados de se locomoverem, 

desde que algum familiar os comunique. 

Outra possibilidade para o cuidado da saúde, que é utilizada por uma parte 

considerável de moradores, está ligada à natureza, implicando em uma medicina 

alternativa através do uso de plantas medicinais, como erva-cidreira e capim-cidreira 

(capim doutor) no combate à febre; folha de laranja para gripe; folha de abacate para 

cuidar dos rins; dentre outras ervas com propriedades de cura.  

Um dos grandes problemas relacionado ao tratamento da saúde e relatado pelos 

moradores refere-se ao horário das consultas e exames realizados na área urbana.  Esses 

procedimentos ocorrem no horário da manhã, entre sete e oito horas. Como o ônibus que 

atende a comunidade só chega à sede do município a partir das nove da manhã, quem 

necessita de tratamento tem que ir um dia antes e dormir na “cidade”35. Essa hospedagem, 

geralmente é feita na casa de parentes ou conhecidos. Além disso, esse ônibus só vai à 

                                                           
35 O termo cidade, entre aspas, quando apresentado no texto se refere à área urbana do munícipio. 

Respeitando assim, a fala dos atores da pesquisa. 
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sede do município apenas nas segundas, quartas e sextas-feiras limitando ainda mais as 

possibilidades de atendimento. 

Outro problema relatado, e que vem prejudicando a saúde de algumas pessoas, é 

a queima de eucalipto para a produção de carvão. A queima é realizada em seis pequenas 

carvoarias (Figura 18) que ficam próximos da comunidade, principalmente no alto do 

morro.  

Para Dona Rosita, (conhecida como Rosilda), as plantações de eucalipto estão 

acabando com a água que descia da serra e chegava à comunidade. Além disso, o fogo e 

a fumaça intensificam o problema, segundo ela,  

 

a fumaça que faz, quando queima carvão lá em cima, piorou a saúde do 

povo. O vento traz toda fumaça desses fornos aí que tão lá no alto dos 

morro [...] tem gente, como eu, que tem problema de respiração, sofre 

demais, meu filho! (NOTA DE CAMPO, 07 de janeiro de 2016). 

 

No momento dessa fala, Dona Rosilda tossiu muito, tivemos que interromper 

nossa conversa várias vezes para que ela pudesse tomar um pouco de água. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

 

 

2.5 A organização comunitária e o processo de reconhecimento  

 

A comunidade conta com um Conselho Comunitário constituído há 28 anos. Esse 

Conselho é composto por 12 membros e têm como atribuições zelar pela manutenção e 

conservação do Centro Comunitário, cuidar do fornecimento de água, ajudar na 

organização das festas e eventos realizados na comunidade e representar o Curralinho dos 

Paulas junto aos órgãos públicos e demais setores.  

Figura 18: Fornos de uma das carvoarias. 

Foto do autor, 2016. 
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Em relação ao fornecimento de água, cada residência paga, mensalmente, o valor 

de seis reais ao Conselho para que seja realizada a manutenção do poço artesiano e da 

bomba d’água. O Centro Comunitário do Curralinho dos Paulas é um espaço de uso 

comum e sua utilização se dá, principalmente, nas reuniões do próprio Conselho, em 

aniversários, casamentos e demais festas em família, além de encontros para tratar as 

questões da igreja. Para utilizá-lo, o morador interessado deve reservar o dia e pegar a 

chave com o presidente do Conselho. 

 O Centro Comunitário contém dois banheiros (masculino e feminino), uma 

cozinha, uma varanda coberta, um salão e uma dispensa onde ficam guardados alguns 

pertences como equipamentos de som, vasilhas, talheres, toalhas de mesa, aventais, 

materiais de limpeza, dentre outros. 

O presidente do Conselho comenta que a organização comunitária “é muito fraca”, 

e que há pouco envolvimento da comunidade nas questões políticas e na busca de 

melhorias junto aos órgãos públicos, empresas ou demais setores. Ele conta que, mesmo 

com o reconhecimento pela FCP, a comunidade “não corre atrás de alguma coisa”.  

Segundo ele, a falta de conhecimento dos moradores sobre “o que é uma 

comunidade de quilombo” dificulta esse envolvimento. Para ele é preciso: 

 

A gente se adequar, n/é? [...] fazer ai uma visita numa comunidade 

quilombola pra ver como funciona, pra ver se as pessoas fica mais 

responsável. É lógico que a gente sabe mais ou menos como funciona 

[...] quilombola você sabe, n/é? É cultura. Mas se a gente não tem 

projeto não adianta [...] o Prefeito, particularmente, ele não tá nem aí, 

porque se a gente fazer um projeto a Prefeitura vai ter que trabalhar, 

n/é? Eu fico falando, a turma não dá valor aqui (NOTA DE CAMPO, 

15 de janeiro de 2016). 

 

Essa fala do Sr. João representa um dos maiores problemas enfrentados por muitas 

comunidades que se autodefinem como remanescentes de quilombo e que foram 

certificadas pela FCP. O fato de receberem a certificação cultural abre possibilidades das 

comunidades receberem recursos financeiros, principalmente do Ministério da Cultura 

(MinC). 

Contudo, a falta de conhecimento e entendimento dos quilombolas sobre como 

buscar esses recursos faz com que a certificação se restrinja apenas “ao papel”, não 

havendo assim, ações efetivas que possam contribuir para a valorização da identidade 

dessas comunidades. Além dessas ações, percebe-se o pouco investimento em políticas 
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públicas reparatórias que visem à melhoria da condição de vida desses atores, bem como 

de reestruturação física e incentivos para desenvolvimento produtivo e econômico. 

Em relação a esse reconhecimento alguns moradores me informaram que no ano 

de 2007 um grupo de pessoas de uma ONG da cidade de Juiz de Fora/MG, chamada 

Centro de Referência da Cultura Negra (CERNE) veio à comunidade “fazer uma pesquisa 

sobre quilombo”, relatam.  

Esse grupo ficou quatro dias nos Paulas visitando as casas e conversando com os 

moradores sobre o passado da comunidade. Além dessa visita, cerca de 24 moradores 

fizeram um curso de capacitação e participaram de um encontro realizado em Juiz de 

Fora/MG. Eles relatam que foi nesse encontro que conheceram mais sobre o que é uma 

comunidade remanescente de quilombo e como era o processo de pedido de 

autodefinição.  

Diante dessas informações, e com muita dificuldade36, consegui me comunicar 

com um dos responsáveis do CERNE. Ele me informou que o trabalho realizado foi uma 

ação de sua ONG, financiada pela SEPPIR, que tinha como objetivo fazer um 

levantamento das comunidades remanescentes de quilombo existentes na região da Zona 

da Mata e das Vertentes. Além disso, procuravam capacitá-las e orientá-las sobre os 

processos e procedimentos de reconhecimento.  

Na comunidade dos Paulas, especificamente, surtiu efeito, pois foi somente após 

essa ação que o pedido foi formalizado junto à FCP, no dia 16 de abril de 2007. O pedido 

de autodefinição, como comunidade remanescente de quilombo, não envolveu toda 

comunidade. Na verdade, foram apenas seis moradores que fizeram a solicitação, sendo 

que, alguns deles, participaram do encontro em Juiz de Fora. Tive acesso aos dados desse 

pedido na FCP, através do Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão37 (e-SIC). 

Todavia, mesmo que a solicitação tenha sido realizada por apenas seis moradores, 

ela representou um primeiro passo para que a comunidade do Curralinho dos Paulas fosse 

reconhecida, simbolizando um marco importante para a comunidade. Além disso, esse 

pedido na verdade, representa que tal iniciativa está ligada diretamente ao 

                                                           
36 O CERNE não está mais funcionando. Assim, os telefones e e-mail que encontrei na internet não estão 

ativos. Além disso, a ONG não se encontra mais em um endereço físico. Foi através de um colega, que 

reside em Juiz de Fora, que consegui o número do celular do senhor José Geraldo Azarias, conhecido do 

como “Zaca”, ex-presidente desta ONG e que me passou tais informações. 
37 O e-SIC é um sistema que permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso 

à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do 

Executivo Federal. Número da resposta da FCP: 01590000064201646. 



62 

 

reconhecimento e afirmação de uma identidade coletiva, por meio, principalmente, de 

aspectos baseados em uma etnicidade própria. 

Segundo O’Dwyer a etnicidade pode ser entendida como, 

 

um tipo de processo social no qual os grupos orientam suas ações pelo 

reconhecimento territorial das áreas que ocupam, com base em signos 

étnicos carregados de metáforas, inclusive biológicas, referidos a uma 

afirmação positiva dos estereótipos de uma identidade étnica e racial, 

para reivindicar os direitos de uma cidadania diferenciada ao Estado 

brasileiro (O’DWYER, 2007, p. 53). 

 

Nessa perspectiva, trata-se, portanto, de um direito relacionado, segundo Leite 

(2000), a três aspectos que constituem qualquer sujeito, que são: a herança – baseada no 

parentesco; a história – baseada na memória coletiva; e o fenótipo – com princípio gerador 

de identificação. 

Em relação aos envolvidos no pedido de reconhecimento como remanescentes de 

quilombo, fui informado que a Prefeitura Municipal contribui significativamente no 

processo. Servidores do município ajudaram na confecção de um relatório que foi 

encaminhado à FCP, com o histórico da comunidade. Tive acesso, também, ao relatório, 

que possui nove páginas e traz algumas considerações sobre a comunidade, não se 

configurando como um relatório antropológico. É, na verdade, uma apresentação da 

comunidade.   

Apesar do reconhecimento cultural pela FCP, a comunidade dos Paulas ainda não 

teve o seu processo de demarcação de terra regularizado, de acordo com o previsto no 

Decreto 4887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos, a principal etapa do processo de garantia de direitos previsto 

no art. 68 da ADCT (BRASIL, 2003).  

Cheguei a fazer uma pesquisa na base de dados do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e identifiquei que o processo38 de regularização 

de território quilombola referente à Comunidade dos Paulas está aberto desde o ano de 

2011. Porém, mesmo com o processo aberto desde o mesmo ano de seu reconhecimento 

cultural, a comunidade nunca recebeu nenhuma visita do INCRA.  

                                                           
38 Processo de número 54170.004351/2011-28. 
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O Decreto 4.887/2003 traz em seu texto que, para que haja a realização da medição 

e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade 

indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos (BRASIL, 2003). Talvez, 

essa indicação das terras seja um dos grandes problemas que contribuem para a lentidão 

do andamento desse processo. 

Segundo o Senhor João do Bio, a comunidade não se reúne para buscar a 

demarcação prevista na Lei. Para ele, a maioria dos moradores “acomodou” com o que 

têm. Uma vez que as casas foram passando de geração para geração, dentro da própria 

família, e não houve a necessidade de os herdeiros brigarem pelas suas terras dentro da 

própria comunidade, “ninguém corre atrás”, relata o Sr. João. 

Além disso, a comunidade não vive nenhum conflito latifundiário com os 

moradores dos arredores dos Paulas, diferentemente de outras regiões do País 

(principalmente na região Norte). Devido a isso, atualmente, ao que pude perceber, 

nenhuma das propriedades têm escritura em cartório, apesar de os moradores se referirem 

aos imóveis em que residem como residência própria. Tal aspecto também contribui para 

reforçar o sentimento de pertencimento territorial. 

Acontece que alguns moradores percebem que, recentemente, seus vizinhos 

começaram a fazer grandes muros separando seus terrenos e casas, o que vem gerando 

algumas intrigas entre as famílias, pois, uma vez que não há posse legalmente registrada, 

alguns estão usando os recursos que têm para demarcarem seus próprios espaços, e assim, 

garantir bens a seus sucessores. 

 

2.6 Aspectos econômicos e a migração nos Paulas 

 

As condições de trabalho e a ocupação dos moradores sempre estiveram ligadas à 

natureza e ao campo, principalmente em atividades ligadas a agricultura, pecuária e 

mineração. Não se diferenciando, assim, das tipologias econômicas que caracterizaram 

os quilombos em diversas partes do país (GOMES, 2015). 

Desde os primórdios da comunidade dos Paulas, até a década de 1940, a principal 

ocupação laboral dos moradores girava em torno da lavoura, principalmente no plantio 

de milho, feijão, mandioca, arroz, batata, entre outros alimentos. No entanto, ao que tudo 

indica, desde então, sempre trabalharam para outras pessoas, não sendo possível 

identificar dentro da comunidade nenhum produtor rural de maior porte.   
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Além da lavoura, houve outras ocupações voltadas para o meio rural, como 

candeeiro, na época em que havia grandes fazendas na região e cortador de cana, em um 

período de existência de alambiques na região. Entretanto, ao que se percebe, eram os 

pequenos serviços (capina, tirar lenha, fazer pasto, etc.) que garantiam o mínimo para 

sobreviver. Nas observações foi possível notar que muitos moradores não esqueceram o 

passado de extrema pobreza e miséria que assolou a comunidade.  

Todo esse contexto revela que os negros dos Paulas desenvolveram o que Joel 

Rufino dos Santos (2015) chama de suas “estratégias de sobrevivência”, na medida em 

que foram criando adaptações, visando sobreviver, diante de situações socioeconômicas 

desfavoráveis. 

A partir dos anos de 1940, e até meados dos anos 1980, ou seja, quase 40 anos, a 

comunidade dos Paulas e seus moradores viveram a base da extração do minério de 

cassiterita39. Há na memória de alguns moradores as lembranças de um passado de muita 

fartura e esplendor da época da mineração. Segundo João do Bio, que foi um dos 

mineradores da época,  

 

o povo ganhou tanto dinheiro que trabalhava só até a metade do dia. 

Teve gente que achou que nunca mais ia precisar pegar na enxada de 

novo [...] Mas o povo deu bobeira, em vez de guardar o que ganhava, 

gastava tudo. Acho que eles pensava que não ia acabar. Depois veio a 

fiscalização e fechou as minas tudo, disseram que tava contaminando 

as água (NOTA DE CAMPO, 28 de maio de 2016). 

 

A escassez de serviços formais na comunidade, e também na região na qual está 

inserida, faz com que a maioria dos mantenedores das famílias, especificamente os 

homens, exerçam atividades remuneradas fora da comunidade.  

Os homens, em sua maioria, trabalham como lavradores em pequenas e médias 

propriedades rurais; em fazendas como cuidadores de animais, principalmente bovinos; 

como serventes de pedreiro; na produção de carvão; na plantação de eucalipto, e alguns 

fazem “bicos”40, principalmente na limpeza de terrenos (capina), limpeza de paióis e 

preparação de terra para o plantio.  

                                                           
39 Cassiterita (óxido de estanho, SnO2) é um mineral de estanho. Geralmente opaca, sendo translúcida 

quando em pequenos cristais, com cor púrpura, preta, castanha-avermelhada ou amarela. Disponível em: 

<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1487&evento=3>. Aceso em: 

15/10/2016.  
40 Bicos são pequenos trabalhos informais realizados esporadicamente.  

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1487&evento=3
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São poucas as mulheres que ajudam nas despesas da casa e, quando o fazem, 

exercem principalmente atividades domésticas como faxina, realizando trabalhos de 

diaristas em propriedades rurais próximas à comunidade e na “cidade”, “em casas de 

família”. Algumas também desenvolvem trabalhos de tecelã produzindo, em casa, no 

tear41, pequenos tapetes que são vendidos sob encomenda a alguns lojistas do município.  

Além das fontes de renda citadas, encontra-se um número significativo de famílias 

que recebem o PBF; aposentadoria por idade e/ou invalidez; benefícios nos casos de 

deficiência comprovados e pensão por morte ou alimentícia. Em relação a esses tipos de 

renda/benefícios, principalmente o PBF, durante a realização do trabalho etnográfico, me 

deparei com diversas situações de reclamação por parte de quem não é beneficiado.  

Sr. Everaldo, por exemplo, diz que os moradores da comunidade dos Paulas têm 

“fama de viver do Bolsa Família” e que isso traz uma má representação da comunidade, 

principalmente em Resende Costa, “na cidade a gente fica com fama de preguiçoso, n/é?... 

aí fica difícil de arruma emprego, e se arruma, o povo quer pagar pouco.”, comenta. 

Com o passar do tempo, nas observações dentro da comunidade e nas conversas 

formais e informais com os moradores, percebi que o motivo de reclamação de alguns, 

principalmente aqueles que exercem atividades remuneradas, é que muitos jovens não 

buscam trabalho, mesmo tendo abandonado a escola. Segundo o Sr. Everaldo 

 

antigamente as família da comunidade plantava pra comer e vender na 

feira, lá em Resende Costa. Hoje!... Quase ninguém planta mais. Se 

planta é uma hortinha no fundo de casa, só pra família mesmo. [...] 

Agora tá assim: os velho tudo aposentado e os mais novo não quer roçar 

pasto, nem plantar, nem colher leite, fica ai vivendo de bolsa família e 

de aposentadoria da mãe ou da vó... E também não que saber de estudar 

não (NOTA DE CAMPO, 05 de junho de 2016). 

 

 Os problemas relacionados a não geração de trabalho e renda dentro da 

comunidade acabam por culminar no alto número de moradores, quase metade, que foram 

embora da comunidade para buscar outras possibilidades de vida. Segundo Preto, 

 

os mais jovem tão tudo indo embora [...] Não tem mais lavoura como 

antes, não tem nenhuma empresa com trabalho na carteira. Desse jeito 

eles vão embora em busca de algo melhor, n/é? Os que ficaram faz um 

bico aqui uma coisinha ali... roça uma fazenda aqui outra ali... No mais, 

                                                           
41 Tear é um equipamento com o qual é possível fazer tecelagem, ou manufatura de tecidos, de espessuras 

diversas, voltados para os mais diferentes fins. Entre as variedades existentes, há o tear de pente-liço e o 

tear de tricô (ou de pregos). Disponível em: <http://www.fazfacil.com.br/artesanato/o-que-e-tear/>. Acesso 

em 09/08/2016. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tear_de_pente-li%C3%A7o&action=edit&redlink=1
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é na época de colher que é contratado por pouco tempo (NOTA DE 

CAMPO, 09 de janeiro de 2016). 

 

O processo de migração, como marca da desigualdade em termos de 

desenvolvimento, principalmente econômico, na comunidade dos Paulas é um aspecto 

social que vem, ao longo do tempo, modificando a configuração das famílias nucleares 

da comunidade, bem como a expectativa de vida. Em especial, dos mais jovens que vivem 

o conflito em relação a continuar ou não na comunidade. 

 O modo de viver e a configuração familiar se alteram na medida em que os 

membros das famílias (pais, filhos, tios, tias, etc.) deixam suas casas. Pois, assim, também 

deixam de contribuir com a renda familiar e com as ajudas que fazem parte da relação 

interfamiliar e doméstica. 

 Segundo Carlos Roberto Horta et al. (2013), em trabalhos desenvolvidos em 

Comunidades Remanescentes de Quilombo, no Estado de Minas Gerais, a migração pode 

ser considerada como um “dos aspectos que mais ameaça e impacta sobre a desagregação 

dos grupos familiares existentes nas comunidades remanescentes de quilombos” 

(HORTA et al. 2013, p. 15). 

Para os que ficam, especialmente nos jovens, tal processo migratório cria uma 

expectativa da possibilidade de melhorar de vida, principalmente quando eles têm algum 

contato com um parente ou amigo que foi embora e que, em uma visita à comunidade, 

relata como é a vida “lá fora”. Segundo Eunice R. Durhan, “as pessoas viajam e voltam, 

a passeio ou permanentemente; voltando, elas contam suas experiências, descrevem os 

lugares onde estiveram” (DURHAN, 1978, p. 128). É justamente nesse processo de contar 

suas histórias e viagens que os que migraram vão despertando, conscientes ou 

inconscientemente, ainda mais, o desejo dos jovens de sair dos Paulas. 

 Para a autora, “a migração rural-urbana também pode ser considerada com um 

fenômeno de mudança sociocultural que envolve a transformação dos padrões de 

comportamento vigentes nas comunidades rurais de onde provêm os migrantes” 

(DURHAN, 1978, p. 11). O trecho extraído das notas de campo mostra como esse 

processo é operado: 

 

No período das férias, em um sábado à tarde, por volta das 17:30, alguns 

jovens se encontravam sentados na calçada do Bar do Bagre 

conversando e bebendo (cerveja ou refrigerante) com outros rapazes 

que são da comunidade, mas que moram em São Paulo. Em dado 

momento da conversa um dos que emigraram da Comunidade começa 
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a falar como é a vida em São Paulo. Os relatos eram sobre as mulheres 

que eles “pegavam”; o dinheiro que ganhavam e “curtiam”; as festas; 

carros e viagens que realizam. Os jovens Emanuel, Rafael e Gleison, 

acompanhados no trabalho realizado, ao ouvirem tais relatos, 

começaram a idealizar como seria a vida deles mesmo em São Paulo. 

Na conversa dos três eles comentam que “iriam curtir demais” se 

fossem embora e que, além de fazer o que os outros rapazes disseram, 

iriam juntar dinheiro para comprar carros e casas.  Por fim, o Emanuel 

diz aos outros dois: “É, não tem jeito não! O jeito é vazar daqui mesmo. 

Aqui não vamos conseguir nadica de nada” (DIÁRIO DE CAMPO, 16 

janeiro, 2016). 

 

A partir das observações realizadas, é possível depreender que os jovens da 

comunidade dos Paulas têm uma vontade de ir embora da comunidade baseada mais na 

percepção da impossibilidade de melhorar de vida continuando ali, do que em uma 

situação de extrema pobreza, como a fome e a miséria, exemplo.  

Percebe-se que o desejo de sair da comunidade é possível de ser concretizado, e 

pode ser facilitado, em virtude do que Durhan (1978) chama de “pontos de mobilidade”, 

ou seja, devidos as pessoas de referência para receber esses novos migrantes em um 

ambiente diferente do de origem.  

 Esses facilitadores da mobilidade são constituídos por moradores da comunidade, 

parentes ou não, que auxiliam na orientação e inserção dos recém-chegados a um novo 

universo sociocultural. A mobilidade espacial é uma das características que faz parte da 

cultura do homem do campo, o qual, nesse processo de movimentação de pessoas, 

contribui para alargar o horizonte geográfico da comunidade (DURHAN, 1999). 

No caso dos Paulas é interessante observar que, devido ao processo migratório 

que ocorre há décadas na comunidade, novas gerações dos remanescentes já nasceram 

em outros espaços geográficos distantes da comunidade. Ao que se percebe, a maioria na 

cidade de São Paulo/SP, mas que, mesmo não tendo nascido na comunidade, mantêm um 

vínculo com a família de origem, seja por parte do pai ou da mãe.  

Os momentos de contato entre os parentes de longe e o grupo de vizinhança da 

comunidade do Curralinho contribuem para a produção de novas necessidades, 

principalmente materiais, dos jovens da comunidade. Ao mesmo tempo que influenciam 

e contribuem para a criação de novas identidades, marcadas principalmente pela inserção 

de novos estilos musicais, modo de se vestir, falar e comportar, além de reforçar, os 

momentos de contado reforçam ainda mais o desejo de melhorar de vida e sair da 

comunidade. 
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Segundo Durhan, “a percepção da necessidade de ‘melhorar de vida’ é decorrência 

de uma quebra do isolamento relativo e inclusão numa economia competitiva. É a criação 

de novas necessidades que rompe o equilíbrio econômico” (DURHAN, 1978, p. 114).  

Em relação aos jovens da comunidade, esse isolamento é rompido em dois 

momentos específicos: primeiro no encontro com as pessoas que emigraram da 

comunidade e, de certa forma obtiveram uma ascensão econômica e financeira e; 

segundo, como veremos mais adiante, no contato com outros jovens que são da área 

urbana e compartilham o mesmo espaço escolar. 

 

2.7 A religiosidade nos Paulas 

 

A comunidade remanescente de quilombo do Curralinho dos Paulas tem a religião 

Católica como dominante. Das 47 casas da comunidade, 45 são de católicos e apenas 

duas42 são de pessoas evangélicas. O fato de, dentro da comunidade, não ter um templo 

evangélico faz com esses últimos professem sua fé na sede do município ou na 

comunidade vizinha de Ribeirão de Santo Antônio. 

Percebe-se que o aspecto religioso dentro da comunidade é consequência do poder 

que a Igreja Católica exerceu em todo Brasil, desde o período colonial. E na região em 

que se constitui o Arraial de Nossa Senhora da Penha de França da Lage, atual Resende 

Costa, não foi diferente. Um exemplo desse aspecto é que, na comunidade mesmo com 

um núcleo comunitário geograficamente pequeno, já foram construídos três templos 

católicos. 

Segundo os moradores, o primeiro deles era uma capela em homenagem à Nossa 

Senhora da Conceição, padroeira da comunidade. Construída, ao que tudo indica, no final 

do século XIX e início do XX. Através das narrativas, não foi possível datar precisamente 

o ano de sua construção, mas ficou evidente que a capela fora construída pelos 

descendentes da família Paula da qual a comunidade recebe o nome.  

Segundo os moradores mais antigos, devido a uma desavença de um Padre da 

“cidade” com a conhecida família Penido, a pequena Capela fora destruída, uma vez que 

estava localizada na propriedade da família. Analisando as datas relatadas suponho que a 

sua destruição ocorreu entre os anos de 1920 e 1935. 

                                                           
42 Estas duas famílias não chegaram a ser acompanhadas na pesquisa uma vez que, em ambas, não havia 

jovens em idade escolar e que estivessem matriculados na Escola investigada.   
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No movimento etnográfico cheguei a visitar a antiga propriedade (atual Sítio 

Santo Antônio) onde fora construída e destruída a tal capela, mas nada há para registrar, 

nem mesmos as ruínas. O material que edificava a construção foi, ao longo do tempo, 

sendo utilizado em outras obras, principalmente as pedras, que foram retiradas e usadas 

na construção da escadaria do Cruzeiro da comunidade, onde os fiéis se reuniam, no 

período “sem templo”, para rezarem. 

Ao que foi relatado, a comunidade recebeu como doação, no final dos anos de 

1930, a construção de outra pequena capela, a de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro. 

Segundo os moradores, o ato foi realizado por uma senhora chamada Maria de Lourdes, 

como promessa e retribuição pela cura de um filho que estava enfermo.  

A construção pode ser vista no alto do morro, ao lado do cemitério da comunidade. 

Atualmente, o espaço não é muito utilizado devido, principalmente, a dificuldade de 

acessibilidade ao local e por causa da construção da igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, a terceira da comunidade, inaugurada no ano de 1965 e que fica mais próxima 

às casas. 

Atualmente, a igreja de Nossa Senhora da Conceição é utilizada nas seguintes 

ocasiões: nas missas de domingo que ocorrem uma vez por mês, na catequese das crianças 

e nas celebrações da palavra que ocorrem aos domingos que não há missa. A igreja 

também é utilizada nas demais atividades religiosas promovidas pelos moradores da 

comunidade, como a prática de rezar o terço e fazer vigílias.  

Segundo Glória Moura (2004, p. 67) “a religiosidade é culturalmente flagrante em 

comunidades negras rurais”. E tal afirmação pode ser observada nos Paulas, pois em todas 

as casas que entrei, sem exceção, as imagens de santos e santas, da sagrada família, da 

santa ceia, dentre outras, representam a devoção e a fé dos moradores à religião católica. 

José Maria da Conceição Chaves (Juca Chaves)43, conhecido escritor de Resende 

Costa, em seu livro publicado de forma póstuma (1904-1978), ao falar sobre as igrejas do 

Curralinhos dos Paulas relata que na comunidade, na época da antiga fazenda dos Paulas, 

existia  

 

uma ermida consagrada à Nossa Senhora do Rosário, com privilégio de 

oratório público, e na qual era celebrado, com alguma frequência, o 

Santo Sacrifício da Missa, para o que dispunha de paramentos e de 

outros objetos do culto (CHAVES, 2014, p. 168). 

 

                                                           
43 O autor iniciou seus estudos e pesquisas sobre a cidade de Resende Costa na década de 1920. 



70 

 

O que se pode perceber em relação à questão da religiosidade e religião na 

comunidade dos Paulas é o que Santos (2015) chamada de um “pertinaz catolicismo” que 

configuram os quilombos contemporâneos. Segundo o autor, este é um catolicismo 

militante, sob contágio ou pressão social, que rapidamente impregnou o escravo negro, 

configurando assim, tal religião como dominante.  

Para o autor, esse processo serviu como elemento integrador do negro na 

sociedade, na medida em que os africanos e afro-brasileiros se aproximaram da “cultura 

do senhor; dos padrões de moralidade” (SANTOS, 2015, p. 133-134). Sobre esse 

processo, Glória Moura (2004, p. 72) diz que a “superposição das religiões católica e 

africana caracteriza os quilombos contemporâneos de forma tão forte que não se percebe 

onde está uma ou outra”. 

A religiosidade foi um dos aspectos que abordei nas entrevistas ou conversas na 

comunidade, sejam elas formais ou informais. Os moradores dizem não ter nenhuma 

manifestação de religiões de origem africana ou afro-brasileira, de forma visível, como o 

Candomblé e a Umbanda, por exemplo. Na verdade, para alguns, falar desse assunto 

remete a uma ideia de pecado, “essas coisa não é Deus, Deus me livre! aqui ninguém 

mexe com isso não!”, diz uma das moradoras.  

Antigamente existiam benzedeiras na comunidade, mas “já foi tudo, não tem mais 

nenhuma viva”, conta D. Geralda. Pude notar que, para os moradores católicos mais 

praticantes, por assim dizer, a prática de benzer com ramos de plantas é uma prática 

“errada”, uma ação de um tempo passado que hoje não faz mais nenhum sentido de existir. 

Não encontrei a indicação de nenhuma benzedeira que eu pudesse conversar e entender 

porque tal atividade está praticamente desaparecida na comunidade.  

Encontrei apenas uma moradora que deu maior importância a tal prática: a Dona 

Ilza. Segundo ela, benzer “é melhor até do que ir na farmácia, esses remédio ai, ah! Quero 

vê se cura ventre virado, cobreiro, quebranto, cura nada! ”. D. Ilza conta que sua mãe 

benzia, mas não chegou a ensiná-la todos os conhecimentos sobre benzer. O que ela sabe 

hoje são apenas algumas práticas que observava a mãe fazendo, fazendo que não se 

considere uma benzedeira. 

Dentre as histórias contadas, na conversa realizada com a Dona Maria Aparecida, 

a primeira professora negra da escola localizada na comunidade, que é nascida e criada 

nos Paulas, mais conhecida como Dona Rita, foi possível identificar, em um tempo 

passado, a presença de uma religiosidade de matriz africana na comunidade. Segundo ela, 

sua mãe contava que existia um “pai de santo que benzia com raiz”, que morava “na 
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mata”, nos arredores da comunidade, chamado “Pai Pola”. D. Rita conta que ele foi “um 

dos últimos libertos a morrer”.  

 No caso dos Paulas, a força da imposição católica quase que ofusca 

completamente os aspectos religiosos que têm traços com as religiões de matriz africana 

identificados na comunidade, como a arte de benzer e o congado, por exemplo. 

 

2.8 Manifestações culturais e festas tradicionais 

 

Na comunidade do Curralinho dos Paulas as manifestações culturais e as festas, 

religiosas ou não, alteram toda a rotina da comunidade. Programadas ao longo de cada 

ano, os eventos são aguardados ansiosamente, ora pelos mais jovens, ora pelos mais 

antigos, dependendo do tipo de evento.  

Segundo Glória Moura (2004, p. 67), nas comunidades negras rurais, 

 

a festa representa, sintetiza o comunitário, o cotidiano, é lente pela qual 

se vê a microssociedade: parentesco, meio ambiente, calendário 

agrícola, respeito aos mais velhos, história de ancestrais, liderança 

feminina, conhecimento de plantas.  

 

Na comunidade do Curralinho dos Paulas as festas e tradições das quais participei, 

ou que me foram relatadas, têm uma representação bem semelhante à colocada acima 

pelo autor. A comunidade realiza, ao longo do ano, cinco principais eventos: a Folia de 

Reis; a Festa da Colheita; a Festa do Congado; a Festa do “Cavalo” e a Festa de Nossa 

Senhora da Conceição. 

As festas começam em fevereiro, com a Folia de Reis. Na comunidade dos Paulas, 

atualmente, poucos são os moradores que tocam na Folia de Reis. Por esse motivo, a 

maioria dos foliões veem de outras comunidades, principalmente do Ribeirão de Santo 

Antônio. Além disso, tocam apenas em algumas casas nos Paulas. Segundo o Senhor 

Francisco, mais conhecido como “Nonô da Venda”, um dos antigos integrantes do grupo 

de Folia de Reis, essa é uma tradição que vem ao longo do tempo se perdendo dentro da 

comunidade, “parece que tá morrendo”, relata. 

Durante a realização da pesquisa, fui informado sobre a existência do Sr. Adelmo, 

mais conhecido como “Dimico”, aparentemente o mais conhecido folião da comunidade. 

Dimico têm 65 anos de idade e desde os 15 toca nas Folias de Reis. Ele mora um pouco 

afastado da comunidade, cerca de cinco quilômetros de distância.  
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Na conversa, ficou claro o sentimento de saudade dos “bons tempos da folia no 

Curralinho”. Dimico relata que os mais velhos foram morrendo e não passaram a tradição 

para os filhos e netos, desta forma, o que é uma tradição desde a época dos cativos nos 

Paulas, tende a se perder. Segundo ele, a Folia de Reis “tá morrendo de verdade [...] ai 

não tem jeito, n/é? Morre mesmo. Os mais novo que tão ai, não que saber de nada disso. 

Tudo desanimado! ”, conta Dimico com um olhar pesaroso. 

No mês de maio, acontece a Festa da Colheita, que ocorre em praticamente todas 

as outras localidades rurais do munícipio, em comemoração ao tempo de “pãnha”44, 

principalmente do feijão e do milho. Tive a oportunidade de participar da 14ª edição do 

festejo na comunidade dos Paulas, além de acompanhar a participação de alguns jovens 

em outra festa da Colheita, na comunidade do Cajuru.  

Tal festa é realizada com a apresentação de shows, geralmente sertanejos, de 

artistas locais e da região. Nela acontece a escolha da princesa e rainha da colheita, o 

desfile de cavalos marchadores, a corrida rústica e a cavalgada. A grande atração da festa, 

ao menos ao que pude observar no Curralinho dos Paulas, é o desfile de carro de boi 

(Figura 19).  

Participam do desfile vários proprietários de gado que vêm de diversas localidades 

com o objetivo de apresentar suas criações e, é claro, fazer ouvir o som das rodas de seu 

carro. Como muitos visitantes são de localidades distantes, a comunidade oferece 

hospedagem, no centro comunitário, e providenciam currais improvisados para a 

alimentação e descanso dos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Expressão utilizada pelos moradores que significa colher, uma derivação do verbo apanhar.  

Figura 19: Festa da Colheita - Carro de Boi. 

Foto do autor, 2016. 
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Geralmente realizada no mês de agosto45 na comunidade, apesar do mês de Nossa 

Senhora do Rosário ser em outubro, no dia 07, temos a Festa do Congado. O motivo desta 

data é que, no mês de outubro, cada grupo já tem suas atividades/apresentações marcadas 

em suas respectivas paróquias e comunidades.  

 Ao que pude perceber nas conversas com o organizador da festa, o Senhor João 

do Bio, e com os Capitães dos congados, essa é a manifestação cultural mais antiga que 

ocorre no Curralinho dos Paula, reunindo diversos grupos, bandas e Irmandades de 

Congado de Resende Costa e região. 

No ano de 2016, se reuniram seis grupos de congados, a saber: 1) Congado Nossa 

Senhora do Rosário e São Cosme e Damião; 2) Banda de Congado do Cajuru; 3) Banda 

de Congado da Restinga; 4) Congado de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito; 5) 

Irmandade Nossa Senhora do Rosário; 6) Moçambique Nossa Senhora Aparecida.  

Segundo o Sr. João do Bio, poucos grupos se apresentaram no respectivo ano. 

Conta ainda que, em festas, no passado, o número de grupos que se apresentavam era 

maior, “de 20 a 30 grupos”, relata.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Nem sempre a festa ocorre no mês de agosto, pois podem existir variações de acordo com a agenda das 

Irmandades, grupos e bandas de congado da região. No ano de 2016, por exemplo, a festa ocorreu nos dias 

09 e 10 de julho. Tive a possibilidade de participar da festa no dia 10. 

Figura 20: Missa durante a festa do Congado.           

Foto do autor, 2016. 

Figura 21: Rei e Rainha – Príncipe e Princesa do Congado. 

Foto do autor, 2016. 



74 

 

O Congado na comunidade dos Paulas é uma tradição que culmina em uma festa 

religiosa que reúne elementos da tradição africana com o catolicismo, principalmente nos 

cultos em honra a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Sendo possível observar 

marcas de um sincretismo religioso, especialmente alguns traços da Umbanda46, presentes 

nos bastões adornados como a face do Preto Velho47, nos tambores (Figura 22), nas 

danças, roupas e adereços (Figura 23)48 utilizados especialmente pelos Moçambiqueiros 

que conduziram a parte litúrgica da missa lembrando a memória de seus antepassados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 

 

 

 

 

Nas conversas que realizei com alguns capitães de congo, ao serem indagados 

sobre as matrizes religiosas presentes no Congado, percebe-se certa negação de que no 

congado, regido por eles, estejam presentes marcas de outra religião além da católica.  

Para o Capitão Luiz Maurício, por exemplo, “você não pode acender uma vela pra um e 

outra pra outro, nem pro bondoso e nem pro maldito”. Segundo ele, no Estatuto de criação 

de seu grupo de Moçambique, da cidade de Passa Tempo, não é permitido a presença de 

pessoas que não sejam católicas. 

                                                           
46 A Umbanda é identificada como uma religião brasileira que resulta do encontro de tradições africanas, 

principalmente o Candomblé, tradições espíritas e católicas. Considerada assim, uma religião afro-brasileira 

marcada pelo sincretismo de diferentes elementos culturais (MUNANGA; GOMES, 2006). 
47 Os Pretos Velhos, na Umbanda, são entidades associadas aos ancestrais africanos. Representam velhos 

africanos que viveram nas senzalas é simbolizam a sabedoria, ternura, fé, esperança, dentre outros 

ensinamentos. 
48 Nesta foto chamo à atenção para as “Gungas” fixas nos tornozelos. Gungas são chocalhos utilizados 

principalmente pelos grupos de Moçambique de Minas Gerais. São instrumentos feitos de latinhas 

cilíndricas vedadas nos extremos, contendo grânulos de chumbo, contas ou sementes. Com frequência 

trazem nomes, desenhos e simbólicos impressos nas latas. Nesta imagem, por exemplo, está impresso 

“Preto Velho”. Disponível em <http://folclorevertentes.blogspot.com.br/2013/06/gunga-serena.html>. 

Acesso em: 10/08/2016. 

Figura 23: Vestimenta de Moçambique.  

Foto do autor, 2016. 

Figura 22: Tambores.  

Foto do autor, 2016. 
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 É possível perceber claramente a superposição colocada por Glória Moura 

(2004), uma vez que, não há mais a separação dos traços do catolicismo e de religiões 

afro-brasileiras. Dentro da comunidade, não existe um grupo de Congado formado pelos 

próprios moradores. Segundo o Sr. João do Bio, o último grupo que existiu foi há mais 

de trinta anos atrás e, mesmo não existindo um grupo da comunidade, a tradição nunca 

deixou de existir.  

A fala a seguir do Sr. João, talvez explique o porquê dessa continuidade. 

Segundo ele, 

 
é uma festa desde à época do cativeiro. Minha mãe contava, que minha 

vó contava pra ela, que se reunia os preto de tudo quanto é fazenda da 

região, aqui nos Paulas. Quando tinha festa os dono da fazenda deixava 

os cativo se divertir um pouco, sabe? Daí vinha tudo pra cá. Eu acho 

que isso foi passando o tempo e eles continua vindo até hoje, n/é? (risos) 

(NOTA DE CAMPO, 28 de maio de 2016). 

 

Segundo Barth (2000), o compartilhamento de uma mesma cultura assume uma 

importância central nos grupos étnicos. Para esse autor, é muito mais vantajoso considerar 

tal compartilhamento “com uma consequência ou resultado ao invés de tomá-la como um 

aspecto primário ou definidor da organização dos grupos étnicos” (BARTH, 2000, p. 29). 

Além disso, é importante considerar que, segundo Abdias Nascimento: 

 

através de celebrações anuais, a comunidade negra não só honrará 

os antepassados, como reforçará a sua coesão e identidade. E 

transmitirá às novas gerações um exemplo de amor à história do 

nosso povo, auxiliando-as a ter uma visão mais clara e verdadeira do 

papel fundamental cumprido pelos escravos africanos na construção 

deste País. Isto só infundirá aos jovens de agora e do futuro um 

orgulho em lugar da vergonha que a sociedade dominante tem 

procurado infiltrar na consciência dos negros, como se fosse a única 

herança deixada por seus ancestrais (NASCIMENTO, 1980, p. 07) 

 

 Levando isso em consideração, a festa do congado nos Paulas pode ser 

considerada como uma consequência, ou resultado, de um processo histórico e cultural 

que atravessou os séculos e permaneceu vivo até hoje, marcado, principalmente, por uma 

territorialização específica. Assim, não há o congado na comunidade porque é uma 

comunidade remanescente, mas sim, é uma comunidade remanescente que tem o congado 

como uma das manifestações culturais que a constituiu. 

No mês de setembro ocorre na comunidade a festa do “Cavalo”, um evento da 

mesma proporção e com a organização bem parecida com a da festa da Colheita descrita 
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anteriormente. No dia oito de mês de dezembro há outra festa religiosa, em honra a Nossa 

Senhora da Conceição. Nessa festa, os moradores se reúnem no final de semana para 

rezarem o terço, fazer procissões, vigílias e adorações à Santa, tendo como encerramento 

a montagem de barraquinhas em frente à Igreja com a venda de comidas típicas e bebidas.  

Pude perceber nas conversas com outras pessoas, além dos moradores da própria 

comunidade, e nas observações durante os eventos dos quais participei, que as festas 

realizadas nos Paulas são aguardadas por todos os moradores da região. Acredito que esse 

anseio se dê pelo fato da boa receptividade que os moradores da comunidade do 

Curralinho dos Paulas têm com os seus visitantes. 

 Um exemplo claro disso é a mobilização que há entre os moradores, na qual 

homens, mulheres e os jovens, assumem papéis diferentes em prol da realização das 

festividades dentro da comunidade. Os homens ficam responsáveis pelas atividades que 

demandam uma maior força física, como a montagem das barracas, instalação da parte 

elétrica, retirada de lenha no meio mato, dentre outros. Porém, como tais ações são 

realizadas em forma de mutirão, culminando assim, em um processo de ajuda mútua, o 

trabalho realizado acaba por se tornar menos desgastante.  

As mulheres são responsáveis pelas atividades que estão ligadas diretamente à 

higiene e à limpeza dos espaços que serão utilizados nas festas, como a igreja, o salão 

comunitário e as ruas da comunidade. Contudo, talvez a atividade que seja a mais 

importante, e que fica a cargo das mulheres, é providenciar a alimentação49 que é 

oferecida a todos que participam das festas, sejam eles de dentro ou de fora da 

comunidade.  

Os jovens, na comunidade e na escola, exercem dois papéis diferentes em relação 

às festividades culturais que ocorrem dentro da comunidade. Lá, os jovens do sexo 

masculino ficam por ajudar os homens (pais, irmãos, tios, avós) nas atividades que são 

de reponsabilidade quase que exclusiva deles, como descrito acima. 

Em relação às jovens, não é diferente. Elas ficam no apoio a suas mães, tias e avós, 

na limpeza dos espaços de uso comum e na cozinha do centro comunitário, ajudando a 

fazer os lanches que são servidos durante o dia e o almoço. O papel desenvolvido pelos 

jovens, de ambos os sexos, dentro da comunidade é algo que, quase que naturalmente, é 

passado de geração para geração. Na conversa realizada com D. Rosilda ficou bem claro 

esse processo: 

                                                           
49 A alimentação geralmente é oferecida com recursos (dinheiro e alimentos) doados pela Prefeitura, por 

empresários, e, em menor quantia, pelos próprios moradores, por meio do que eles chamaram de “esmola”. 
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Nossa, desde o meu tempo de menina, a gente ajuda aqui nas festa da 

comunidade. Eu lembro que minha mãe se reunia com as outras mulher 

dos Paulas, e até de outros povoados às vezes, para fazer a comida e o 

café para os congadeiros e para o pessoal que vinha para a festa do 

Rosário e de Nossa Senhora da Conceição. E a gente não podia ficar só 

olhando não, tinha que trabalhar! (NOTA DE CAMPO, 10 de julho de 

2016). 

 

Já na escola, os jovens, de ambos os sexos, são responsáveis por fazer a divulgação 

das festas. Eles levam cartazes (A3) e pequenos panfletos contendo a programação das 

festas para serem distribuídos entre os colegas, professores e outros profissionais, bem 

como colados no mural da escola. Os cartazes também são entregues aos jovens de outras 

comunidades rurais para que sejam fixados em espaços visíveis e de movimento em suas 

respectivas comunidades. 

Os laços de solidariedade, a receptividade e a animação dos moradores dos Paulas, 

faz com que a quantidade de visitantes de outras comunidades rurais e da área urbana seja 

considerável. Principalmente para os moradores que exercem alguma atividade de 

comércio nos dias das festas, assim como nos dias de jogos. 

É interessante dizer que, em todo esse processo de mobilização e realização das 

atividades culturais, tradicionais e das festividades dentro da comunidade, há um tipo de 

envolvimento que faz com que os sentimentos de pertencimento, marcados por uma longa 

ocupação de um mesmo território, sejam renovados a cada evento. Isso pode ser 

observado, principalmente, durante os preparativos para a festa do Congado. 

No dia da festa do Congado cheguei à comunidade por volta das oito da manhã. 

Ao entrar na comunidade já percebi que muitos congadeiros de outras localidades também 

haviam chegado (na verdade, os que eram de lugares mais distantes tinham chegado na 

noite anterior).  

Ao perceber minha presença, o Sr. João do Bio, me chamou para tomar um 

“cafezinho” no Centro Comunitário. Adentrando ao espaço, me deparei com Gleison e 

Leandro (dois jovens acompanhados na pesquisa) conversando com um dos Capitães da 

guarda sobre como deveriam se comportar diante da Rainha no momento do cortejo, uma 

vez que os dois iriam ser Reis naquele dia, cada um representando sua casa. 

Após a explicação do Capitão, me aproximei de Gleison, que também estava 

tomando café, e o perguntei se já havia participado do Congado, como estava se sentindo 

por participar e qual a importância da festa para ele. Segundo ele:  
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É bom participar. É uma coisa de família, minha avó, meus tios, tudo já 

participou [...] acho importante porque tem haver com a gente, com o 

passado da comunidade. Tem gente que vem de longe pra festa então 

não é qualquer coisa não! (risos). Eu acho bonito as roupas e o barulho 

dos tambores. Quando eles tocam tudo junto então, chega dá uma coisa 

na gente, sei lá, é muito legal mesmo. É nossa história, não pode deixar 

de participar não (NOTA DE CAMPO, 10 de julho de 2016). 

 

De maneira geral as festividades dentro da comunidade fazem com que boa parte 

dos jovens assumam positivamente quem são, enquanto remanescente de quilombo do 

Curralinho. Na medida em que percebem que são pertencentes e herdeiros de um espaço 

único e que estão inseridos em uma cultura na qual, tais festas e manifestações são 

tradições passadas de geração para geração. 
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3 JUVENTUDE QUILOMBOLA: RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA, 

COMUNIDADE E A (DES)CONSTRUÇAO DE IDENTIDADES  

 

A proposta deste capítulo é apresentar e propor uma reflexão sobre como os jovens 

atores de uma comunidade quilombola estabelecem suas relações com a família e com o 

cotidiano no qual estão inseridos. Além disso, qual a influência dessas relações no 

processo de (des)construção de suas identidades.  

Segundo Hall (2014, p. 109) o fato das identidades serem “construídas dentro e 

não fora do discurso”, faz com que precisemos buscar a compreensão de como elas são 

produzidas em seus locais institucionais e históricos, no interior das práticas e formações 

discursivas (HALL, 2014). Nessa perspectiva, se fez necessário compreender quem são e 

como vivem os jovens remanescentes de quilombo da comunidade do Curralinho dos 

Paulas que participaram da pesquisa. 

 

3.1 O cotidiano e suas dinâmicas sociais  

 

Levando-se em consideração o pressuposto de que o contexto social no qual os 

atores da pesquisa estão inseridos contribui significativamente para o processo de 

construção de suas identidades, se faz necessário apresentar como é o cotidiano dos 

jovens remanescentes de quilombo da comunidade do Curralinho dos Paulas. 

A rotina das famílias, e principalmente dos jovens, a princípio, me pareceu ser 

homogênea. Contudo, ao longo dos dias na comunidade percebi que cada família e cada 

ator constrói suas próprias relações internas e externas, ou seja, dentro de casa e no 

convívio comunitário, respectivamente.  

Tais relações não se configuram em um padrão de homogeneidade, ao contrário, 

são repletas de diferenças e subjetividades, marcadas principalmente por relações de 

compadrio, parentesco e afetividade, ao mesmo tempo em que se encontram situações de 

conflito entre famílias. Nesse sentido, algumas características dos grupos familiares são 

bem similares e acredito ser relevante apresentá-las. 

 As mulheres das famílias acompanhadas ficam a cargo dos trabalhos domésticos 

e dos cuidados com os filhos enquanto os homens, em sua maioria, são os que exercem 

atividades remuneradas fora da comunidade. Já os jovens, ficam boa parte do tempo 

conversando uns com os outros, brincando e/ou assistindo TV. 
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O dia começa bem cedo, por volta das cinco/seis horas da manhã, com as mulheres 

ascendendo o fogão à lenha para fazer o café para os maridos e organizar os preparativos 

para o almoço. A maioria dos jovens têm dificuldades em acordar cedo, a não ser que os 

pais tenham alguma atividade prevista para eles. Os meninos, principalmente, acordam 

quase sempre na hora do almoço. As meninas geralmente são acordadas mais cedo pelas 

mães para que ajudem nos serviços domésticos.  

Durante a tarde, os jovens estão na escola, os pais no trabalho e as mães já 

começam a cuidar do jantar e/ou olhar os outros filhos que ficaram em casa, quando é o 

caso; arrumar a casa e dedicar algumas horas em frente à TV. Apenas três mães, das 

famílias acompanhadas, têm uma rotina um pouco diferente das demais, pois também 

tecem tapetes no período da tarde.  

No início da noite, quando todos estão em casa, a maior parte das famílias se reúne 

na sala para assistir TV, principalmente novelas. Poucos são os moradores, e 

frequentemente os mesmos, que ficam sentados conversando na porta de suas casas 

quando anoitece.  

As mulheres quando saem de casa à noite, geralmente, acompanhas das filhas ou 

de outra pessoa, vão à casa de alguma vizinha, parente ou alguém com quem estabelecem 

uma relação mais íntima de amizade. 

Já os homens, às vezes acompanhados dos filhos mais velhos, vão para o “Bar do 

Bagre” ou para a “Venda do Nonô”. Esses dois estabelecimentos funcionam como bar e 

mercearia, uma vez que vendem alguns alimentos não perecíveis, material de limpeza e 

utensílios domésticos. Tais locais são pontos de encontro para os homens da comunidade 

conversarem, fazerem chacotas uns com os outros, fofocar, discutir futebol e demais 

assuntos.  

Em relação às conversas e aos assuntos que são estabelecidos entre as mulheres 

da comunidade, não pude presenciar muitos momentos dessa natureza. Pelo fato de ser 

homem, minha presença poderia causar algum constrangimento nesses momentos de 

interação, além de correr o risco de comprometer minha relação com os moradores do 

sexo masculino da comunidade. Pretendia, dessa forma, evitar qualquer tipo de fofoca na 

comunidade. 

Em relação aos meus momentos de conversa com os moradores dos Paulas, 

principalmente durante as visitas em cada casa, as mães dos jovens acompanhados foram 

minhas principais interlocutoras quando o assunto era a escola, educação e futuro dos 

filhos. 
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O período de férias escolares faz com que os jovens fiquem mais tempo dentro da 

comunidade e isso contribui para que eles criem outras atividades para se divertirem no 

período da tarde como jogar futebol, ouvir música na porta da casa, fazer caminhadas nos 

arredores da comunidade, formar rodas de conversa e de brincadeiras, jogar baralho, etc., 

sem se preocuparem com o tempo e com as tarefas escolares. Nesse período, outro fator 

que, por si só, altera a rotina da comunidade é a visita dos parentes que emigraram da 

comunidade. 

Outra atividade é a ida dos jovens às lagoas artificiais que ficam numa região 

conhecida como “Gemaria” (Figura 24), devido à extração do mineiro de gemas 

cassiterita. A Gemaria é uma região formada por três lagoas que restaram do período de 

mineração no Curralinho dos Paulas e está localizada cerca de dois quilômetros de 

distância do centro da comunidade. As lagoas, além de serem locais de banho, servem 

também como local de pesca, pois elas têm, em pouca quantidade, traíras50. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

O fato das casas, dentro da comunidade, não serem tão distantes umas das outras 

faz com que muitos moradores, crianças, jovens ou adultos transitem de casa em casa 

visitando uns aos outros. Muitos vão e ficam quase que o dia todo em determinada casa, 

podendo tomar café, lanchar e almoçar em alguns casos.  

Tal relação de proximidade é mais visível entre as famílias que mantém 

parentescos, mas ela também ocorre entre as famílias que tem relações de amizade 

consolidadas, mesmo não sendo parentes, já que são os “compadres e comadres” uns dos 

outros. 

                                                           
50 A traíra é um peixe carnívoro, que se alimenta de pequenos peixes, rãs e insetos. Geralmente habita águas 

paradas de lagos, represas, brejos, remansos e rios, tendo preferência por barrancos com vegetação, onde 

espreitam e emboscam suas presas. Disponível em: <http://www.cpt.com.br/cursos-

criacaodepeixes/artigos/peixes-de-agua-doce-do-brasil-traira-hoplias-malabaricus.>. Acesso em 

08/08/2016. 

Figura 24: Local conhecido como “Gemaria”. 

Foto do autor, 2016. 
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Segundo Durhan (1978), as relações de parentesco mais importantes são as que 

estão ligadas diretamente à família elementar, isso é pais, filhos e irmãos. Dessa forma, 

tais vínculos constituem laços de solidariedade mais fortes na organização do grupo de 

vizinhança. Ao mesmo tempo, o “compadrio, relacionando as unidades domésticas entre 

si, constituem os princípios fundamentais de organização dos grupos de vizinhança” 

(DURHAN, 1978, p. 70). Nessa perspectiva, as relações comunitárias do Curralinho dos 

Paulas se apresentam como relações interfamiliares, marcadas por laços sanguíneos ou 

não.  

Durante o período de observação, praticamente todos os dias, ao menos um ou 

dois moradores, se dirigiam à área urbana de Resende Costa para fazer compras, ir ao 

médico ou dentista, visitar algum parente e demais atividades que somente lá poderiam 

ter acesso. Foi interessante perceber, nesse processo, mais uma vez, que as relações de 

solidariedade entre os moradores são fortes e recíprocas, ocorrendo uma espécie de 

revezamento ou rodízio de favores entre eles. Ora alguém era beneficiado, ora alguém é 

quem realizava o pedido do outro. 

 Atualmente, os moradores se deslocam da comunidade principalmente de ônibus, 

de moto ou de carro. Porém, ouvi relatos de que, raramente, alguns ainda utilizam cavalos. 

Assim, percebe-se o quanto a comunidade do Curralinho dos Paulas se desenvolveu social 

e economicamente, levando-se em consideração a fala dos antigos que remontam um 

passado de condições precárias de transporte, o qual ir a pé até a sede do munícipio era 

algo comum.  

Nos finais de semana, principalmente aos domingos51, a comunidade fica com um 

aspecto diferente dos outros dias por causa dos jogos de futebol. Os jogos representam 

verdadeiros eventos, pois, assim como os as festas tradicionais, toda a rotina da 

comunidade é alterada. Muitos moradores aproveitam, como uma fonte de renda extra, 

para vender refrigerante e cerveja em lata, além de alguns alimentos como pipoca, 

salgados e pacotes de salgadinhos de batata. 

O campo de futebol representa as boas-vindas à comunidade, pois além de ficar 

na entrada principal, o time dos Paulas é, de certa forma, famoso por ter, no passado, uma 

trajetória vitoriosa. “Já ganhamos de tudo quanto é time da região... de São João del-Rei, 

                                                           
51 Ressalto que não é todo domingo que tem jogo, geralmente ele ocorre de 15 em 15 dias. Além dos jogos, 

uma vez por mês, também aos domingos, ocorre a celebração da missa na igreja da comunidade. Mas ela 

não atrai tantos moradores que residem no núcleo comunitário como os jogos de futebol. 
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Barbacena, Entre Rios de Minas, Resende Costa, ixi... o time era bom demais!”, conta 

Dimico.  

Há na parede do vestiário, ao lado do campo, a escrita “C.P.F.C. - 1920” que 

significa “Curralinho dos Paulas Futebol Clube” e o ano de sua fundação. Com o time 

quase centenário, o C.P.F.C. já conquistou diversos campeonatos de futebol na região, 

principalmente campeonatos rurais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os troféus (Figura 25 e Figura 26), símbolos das conquistas, estão expostos no bar 

do seu Nonô. São 65 troféus que estão nas prateleiras do bar, bem como inúmeros outros, 

que não foi possível quantificar, que estão espalhados nas casas de alguns moradores, 

principalmente ex-jogadores do time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os dias que estive nos Paulas pude presenciar três partidas de futebol do 

C.P.F.C., duas realizadas na própria comunidade e uma em outra comunidade rural 

chamada Jacarandira, que fica cerca de 33km de distância. Quando os jogos ocorrem na 

comunidade, os homens, principalmente os jogadores, tratam de cortar a grama, tirar a 

Figura 25: Troféus do C.P.F.C. 

Foto do autor, 2016. 

Figura 26: Troféus do C.P.F.C. 

Foto do autor, 2016. 
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sujeira do gramado, reforçar a marcação das linhas do campo com a cal52 e arrumar as 

redes dos gols.  

A utilização do campo é predominantemente dos rapazes da comunidade, uma vez 

que as meninas não se interessam em participar das atividades esportivas ativamente. 

Mesmo assim, elas vão ao campo e ficam sentadas na lateral do gramado conversando, 

rindo das jogadas e incentivando os amigos. 

O time de futebol dos Paulas tem um lugar especial no imaginário dos moradores. 

Falar do C.P.F.C., principalmente para os homens, é falar de superação, respeito, 

reconhecimento e satisfação de fazer parte de algo. É possível compreender nas falas dos 

moradores que, o fato do time ser reconhecido e vitorioso, traz consigo também uma 

representação positiva da comunidade e consequentemente de seus moradores, 

principalmente em relação às pessoas de outras localidades rurais e também urbanas. 

Como pode ser observado nesta nota do Diário de Campo: 

 

Em um domingo, já começando a escurecer, por volta das 19:45. 

Estávamos em frente à casa do Sr. Ailton realizando uma análise das 

partidas de futebol que haviam ocorrido neste mesmo dia na 

Comunidade, nas quais o time do Curralinho perdeu uma e ganhou 

outra. Nessa conversa, devido a derrota do dia, os que ali estavam 

começaram a se lembrar, com saudades, dos jogos do passado, os quais 

narram como se tivessem visto ou jogado no dia anterior, devido a 

riqueza de detalhes. Sr. Ailton lembra dos grandes jogadores, bem como 

do respeito que todos tinham pelo time e pelos jogadores da 

comunidade. “O time do Curralinho onde que ia jogar o povo 

respeitava, sabia que se desse bobeira, levava goleada. Quando a gente 

ia jogar nessas comunidade aí... nos Pinto, Cajuru, Jacarandira, tudo 

quanto é lugar, até na cidade, nós era favorito. [...] Teve jogador daqui 

que jogou no América Mineiro e no Botafogo do Rio, só pra você ter 

uma ideia! Por causa do futebol a comunidade era famosa (risos).  Dava 

domingo isso aqui lotava, vinha gente de fora ver a gente jogar, dava 

até orgulho. Onde a gente ia, todo mundo sabia quem era (risos)” 

(DIÁRIO DE CAMPO, 22 de maio, 2016). 

 

Os adolescentes do sexo masculino que acompanhei durante a realização do 

trabalho jogam no time dos Paulas. Assim, formam uma espécie de grande família 

composta por irmãos, primos, pais e tios. Em conversas com alguns jovens da 

comunidade, apesar de não terem vivenciado o ‘passado de glória’ do time, visto que a 

                                                           
52 A cal é um produto químico que tem em sua base de composição o carbonato de cálcio – CaCO3. É um 

tipo composto de argamassa mais utilizada na construção civil. Consisti em um pó de coloração branca. 

Disponível em: <https://engciv.wordpress.com/2013/02/03/cal-na-construcao-civil-calhidratada/>. Acesso 

em 10/04/2017. 
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maioria nem havia nascido, eles o relatam como se o tivessem. Falam dos jogos em que 

o time foi campeão, dos jogadores “matadores” dentro de campo, das festas que eram 

realizadas após os jogos, dentre outros fatos.  

A constituição da memória coletiva dos moradores da comunidade em relação ao 

futebol, principalmente dos jovens, se dá por meio de acontecimentos que são, segundo 

Pollak (1992), “vividos por tabela”. Para o autor, esses acontecimentos seriam  

 

vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente 

pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre 

participou mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no 

fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou 

ou não (POLLAK, 1992, p. 2). 

 

Nessa perspectiva, o futebol aparece como uma “memoria herdada”, como diz 

Pollak (1992). No imaginário dos membros da comunidade, tal fenômeno foi (e é) 

construído individual e coletivamente. Mantendo-se assim, uma ligação muito próxima 

com o sentimento de identidade, continuidade e coerência na sua reconstrução, ou seja, o 

futebol é algo que vem atravessando o tempo e servindo como um importante aspecto 

constitutivo dessa coletividade (POLLAK, 1992). 

Além disso, o time de futebol da comunidade é considerado e visto como um time 

vitorioso e “campeão de tudo”, como diz Dimico, assumindo assim, uma perspectiva 

compartilhada53 entre os Paulas. Tal processo reafirma ainda mais o sentimento de 

pertença e o reconhecimento dos próprios moradores pelo time de futebol dos Paulas. 

 Outro aspecto importante envolvido aqui é o respeito emanado pelo time frente 

as pessoas de outras comunidades rurais e da área urbana de Resende Costa, fruto de suas 

conquistas no esporte. Acredito que a cada vitória, seja dentro ou fora da comunidade, 

faz com que os moradores do Curralinho dos Paulas se sintam cada vez mais reavivados. 

Devido a isso, os jogos são tão esperados e programados por esses atores.  

Traduzo essa vitalidade como o sentimento que os leva a buscar, dia após dia, 

viver em um território que é próprio e único. Um lugar que sobrevive e luta a séculos 

contra as desigualdades sociais e raciais que afligiram seus antepassados, constituindo-

se, assim, como um espaço democrático e de resistência onde os moradores podem manter 

vivas suas tradições e manifestações culturais.  

                                                           
53 Segundo Coulon (1995a) as perspectivas compartilhadas são as maneiras de pensar e agir que aparecem 

como naturais e legítimas aos membros do grupo. 
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3.2 O perfil sociocultural das famílias 

 

Foram observados um total de 16 jovens na comunidade e 15 na escola, mas o 

número de crianças e adolescentes da comunidade dos Paulas é superior. Cheguei a 

quantidade de 15 jovens, a serem acompanhados na escola, uma vez que o critério de 

seleção dos atores que queria acompanhar era estar regularmente matriculados na escola 

a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. 

Considerando-se apenas esse critério, os irmãos ou irmãs dos jovens pesquisados 

não foram acompanhados na mesma proporção de tempo. Alguns por serem crianças que 

ainda não atingiram o ano escolar (a partir do 6º ano), outros por terem abandonado os 

bancos escolares. Mesmo não estando na escola, em certa medida, eles puderam ser 

observados, já que estavam em constante processo de interação com os atores 

acompanhados diretamente, principalmente nas observações realizadas dentro da 

comunidade e das casas. 

Para a análise dos dados encontrados, em especial aos que tangem às questões de 

pertencimento racial dos membros das famílias, optei pela utilização da autoidentificação 

por perceber que este conceito é o que mais se aproxima dos atores aqui investigados.  

Segundo Edith Piza e Fúlvia Rosemberg (1999, p. 131), podemos entender por 

autoidentificação “tanto as escolhas de cor feitas pelos indivíduos respondentes do rol das 

cores existentes no vocabulário racial brasileiro quanto no vocabulário utilizado pelos 

censos”. Essa escolha se justifica, uma vez que encontramos nas falas dos moradores 

diversos tipos de cores e tons para se auto identificarem racialmente. 

Ora se identificam por cores, além de adjetivos, que não estão presentes nos 

censos, como “marrom”, “marrom escuro”, “azulado”, “moreno”, “cor de jambo, dentre 

outros. Ora se identificam como “preto”, “pardo” e “branco”. Antes de descrever o perfil 

de cada família há um quadro54 (Quadro 1) com o objetivo de apresentar uma síntese das 

características gerais das famílias, geradas por meio da aplicação do questionário (Anexo 

V). 

 

                                                           
54 Este quadro foi elaborado por PORTES et al. (2012) na pesquisa realizada sobre práticas de escolarização 

de famílias rurais. 
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Quadro 1: Características gerais das famílias 

Fonte: Dados do próprio autor, 2016. 



88 

  

 

O conjunto de características semelhantes entre as famílias indica que elas são 

famílias jovens, rurais, populares e negras. São jovens, levando-se em consideração a 

idade dos pais, com exceção da família 03. São rurais pelo fato de todos residirem em 

uma região rural. Populares, se levarmos em consideração a ocupação laboral dos pais. E 

considero-as negras, pois em nenhuma das famílias o pertencimento racial branco é uma 

declaração unânime entre ascendentes e jovens acompanhados.  

As famílias, nas quais ocorreram processos de miscigenação, estão sendo 

consideradas como negras devido ao aspecto da ancestralidade que se apresentou como 

um dos principais motivos para que os próprios moradores se identificassem como de 

origem negra, principalmente por parte dos avós. Segundo Nunes (2006), para a 

população negra, e principalmente a quilombola, a ancestralidade está relacionada a tudo 

que antecede esses atores, por isso, ela os forma. 

As famílias 01, 05, 07 e 08 têm membros que se autoidentificam como brancos, 

mas o que chama atenção para este dado é que todos eles têm sua origem fora da 

comunidade dos Paulas. As famílias 01 e 07 têm a mesma origem familiar e são advindos, 

por parte de pai, da cidade de Lagoa Dourada, mesmo tendo nascido nos Paulas. Já nas 

famílias 05 e 08, respectivamente, um membro é da cidade de São João del-Rei e outro 

de São Paulo.  

Além disso, nas relações de constituição das famílias, é interessante observar 

também que há mais homens brancos que se casaram com mulheres negras, já o contrário, 

mulheres brancas de fora se casarem com os homens negros da comunidade é mais raro 

nessas famílias. 

Outra característica que pode ser observada é o baixo capital escolar da maioria 

dos pais, tanto dos homens quanto das mulheres. Das 11 famílias, há oito em que a 

escolaridade, ou do pai ou da mãe, não ultrapassa cinco anos. Em relação aos anos de 

escolaridade entre os pais, as mulheres são as que apresentam maior tempo, com destaque 

para as mães 01 e 07, que concluíram o Ensino Médio, apresentando onze anos de 

escolaridade, bem como o pai da família 05 (esse último não é da comunidade). 

Uma possível explicação para o fenômeno do baixo capital escolar, na maior parte 

das famílias, pode ser devido ao fato de que, na comunidade dos Paulas, a única escola 

existente é a Escola Municipal Professora Rosa Penido, que oferece turmas até o 5º ano 

(antiga 4ª série). Como a maioria dos pais e das mães, principalmente os (as) mais jovens, 

estudou nessa escola, tem-se aí uma possível explicação. Já os mais velhos (as) que não 

tiveram a possibilidade de frequentá-la, estudaram na casa de antigas professoras leigas. 
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O fato de não terem tido a possibilidade de dar continuidade aos estudos fora da 

comunidade contribuiu para que os pais ingressassem muito cedo, ainda crianças, em 

atividades braçais no campo, constituindo-se assim, como lavradores, no caso dos 

homens, e como donas de casa, no caso das mulheres, uma vez que se casaram ainda bem 

jovens. Segundo alguns pais, eles tiveram o desejo de continuar estudando, mas a 

distância da comunidade até a escola mais próxima e o restrito acesso aos meios de 

transporte no campo da época não permitiram.  

A exceção em relação ao tipo de ocupação são os homens das famílias 05, 08 e 

11, mas nenhum deles nasceu ou têm antepassados nos Paulas, são homens que se 

casaram com nativas da comunidade. Em relação à moradia, todos possuem casa própria, 

uma vez que elas foram passadas de geração para geração. Dessa forma, é uma herança, 

um patrimônio de cada família, mesmo que, como descrito anteriormente, elas não 

possuam documentos e registros dos imóveis. 

Outra situação que chama a atenção é o fato da maioria, sete das 11 famílias, 

receberem algum tipo de benefício e/ou auxílio governamental, com maior incidência do 

PBF. Atualmente, cinco das onze famílias recebem o benefício, mas segundo os 

moradores, até o ano de 2015, havia mais famílias que recebiam. Contudo, devido ao não 

cumprimento das condicionalidades exigidas pelo Programa em relação à educação e à 

saúde, as famílias o perderam. 

Nas conversas com as famílias, principalmente com as mulheres, percebi a 

importância que elas atribuem aos benefícios, em especial ao PBF. Principalmente nas 

famílias em que ele possibilita maior acesso à compra de alimentos como frutas, iogurte, 

carne, legumes, dentre outros. Nessa perspectiva, o PBF, enquanto uma política pública 

nacional consegue, mesmo que minimamente, garantir às famílias um direito básico de 

se alimentarem com mais qualidade. 

Outro aspecto de destaque se refere ao nível de participação dos pais e das mães 

nas reuniões escolares de seus filhos, visto que a maioria diz não participar das mesmas. 

Segundo eles, existem duas justificativas para isso: a primeira delas é que os filhos 

maiores de 18 anos já são responsáveis por si próprios, não precisando assim, da 

participação deles na retirada dos boletins ou demais reuniões. Além disso, esses filhos 

maiores acabam retirando também os boletins para os irmãos menores, é o caso das 

famílias 02, 03 e 06.  

A segunda justificativa é que, o fato da escola não ser dentro da comunidade, o 

deslocamento nem sempre é possível devido aos cuidados e afazeres domésticos das mães 
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e o trabalho fora de casa dos pais. Ao que foi relatado, quando nenhum dos pais consegue 

estar presente nas reuniões, para ter acesso aos boletins e informações sobre os filhos, 

eles utilizam como recurso uma espécie de ajuda mútua, isto é, quando um vizinho ou 

algum parente vai às reuniões da escola representando mais de uma família, como é o 

caso das famílias 04, 05, 08.  

A maior parte das famílias acompanhadas tem um ou dois filhos e os que estão 

em idade escolar frequentam os bancos escolar. As únicas exceções são da família 06, 

que o filho mais velho abandonou a escola e da família 07 que a criança ainda não atingiu 

a idade escolar. O oposto ocorre com as famílias 02, 04 e 11, que tem um maior número 

de filhos, entre quatro e cinco. Todas elas têm filhos que já abandonaram a escola. 

Segundo Portes et al. (2012), o número reduzido de filhos, como já apresentou a 

Sociologia da Educação, contribui para uma melhor escolarização e socialização deles. 

Nos Paulas, como pode ser observado, tal aspecto não é diferente.  

Buscando uma melhor compreensão sobre os perfis e as práticas cotidianas 

adotadas pelas famílias investigadas, optei por fazer uma breve apresentação sobre cada 

uma das 11 famílias que os jovens quilombolas são membros. Acredito que a descrição 

delas pode contribuir para uma análise das configurações e dos modelos de família 

existentes dentro da comunidade, levando-se em consideração os laços sanguíneos, 

pertencimento racial, ocupação, nível de escolaridade, e as experiências sócio-históricas 

de cada uma delas, além disso, como lidam com a escolarização dos filhos. 

Levando-se em consideração este último aspecto, segundo Bernard Lahire: 

 

Só podemos compreender os resultados e os comportamentos escolares 

da criança se reconstruirmos a rede de interdependências familiares 

através da qual ela constituiu seus esquemas de percepção, de 

julgamento, de avaliação, e a maneira pela qual estes esquemas podem 

‘reagir’ quando ‘funcionam’ em formas escolares de relações sociais 

(LAHIRE, 1997, p. 19). 

 

Compreender como as famílias operam suas práticas escolares pode contribuir 

para a interpretação da visão que elas têm sobre a escolarização de seus filhos. É 

importante, ainda, analisar como cada uma dessas famílias lida com os diversos aspectos 

e circunstâncias atuantes que influenciam no processo e na trajetória escolar desses 

jovens.  
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Antes de adentrar na apresentação dessas práticas, ressalto que o conceito de 

práticas escolares utilizado aqui tem sua referência no trabalho de Portes (2000), que 

seriam: 

 

Todas aquelas ações – ocasionais ou precariamente organizadas – 

empreendidas pela família no sentido de assegurar a entrada e a 

permanência do filho no interior do sistema escolar, de modo a 

influenciar a trajetória escolar da criança, possibilitando a ele alcançar 

os níveis mais altos de escolaridade, como, por exemplo, acesso a curso 

superior (PORTES, 2000, p. 63). 

 

Assim, pode-se evitar generalizações ou pressupostos de homogeneidade em 

relação às práticas das mesmas. Buscando compreender os fatores que podem influenciar 

no fracasso ou no sucesso escolar de seus filhos.  

A família 01 é composta pelo pai Everaldo e a mãe Roberta, sendo seus filhos a 

adolescente Andreína (15)55 e o jovem André (10). Essa família se origina de um 

casamento interracial, já que Everaldo é negro e bisneto de escravizados dos Paulas e 

Roberta é branca, também dos Paulas, mas com origem familiar em Lagoa Dourada. Das 

11 famílias observadas, essa é uma (das duas) em que o pai tem emprego formal com 

carteira assinada.  

O emprego fixo em uma piscicultura permite que essa família tenha uma melhor 

condição econômica em relação à maioria dos moradores da comunidade. A família 

possui um carro (Gol GVI, quatro portas - seminovo), uma moto (CG-Titan 125) e uma 

casa na área urbana de Resende Costa. A mãe, além de cuidar dos afazeres domésticos, 

complementa a renda da casa tecendo tapetes e fazendo bicos como faxineira. 

 Dentre as mães acompanhadas, que são nativas da comunidade, Roberta é a única 

que tem Ensino Médio completo. Ela parou de estudar aos 16 anos de idade devido à 

primeira gravidez, posteriormente retornou os estudos na Escola Municipal Paula Assis, 

finalizando esse nível de ensino no ano de 2013, aos 29 anos de idade. 

 Em relação ao pertencimento racial dos filhos, André se identifica como branco, 

mas sua irmã Andreína se identifica como negra. Segundo ela, mesmo tendo o tom de 

pele mais claro, seu “cabelo é de pixaim... não nega minha origem”. O pai e a mãe, quando 

não estão trabalhando fora, ficam mais dentro de casa. A mãe cuida de limpar e organizar 

                                                           
55 O recurso ‘(  )’ será utilizado para colocar a idade dos jovens. 
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a casa enquanto o pai, geralmente, assiste TV e cuida da limpeza e manutenção do carro 

e da moto. 

O Sr. Everaldo se considera como um homem que não é muito de sair de casa, 

frequentar os bares da comunidade ou ficar na casa de outras pessoas, exceto na casa da 

sua mãe, que mora no mesmo terreno de sua casa. Segundo relata, devido ao cargo que 

possui dentro da Igreja, como Ministro da Eucaristia, exige que ele seja “um pouco de 

exemplo”. 

Contudo, isso não quer dizer que essa seja uma família isolada das questões 

comunitárias. Ao contrário, o fato de terem uma forte ligação com as questões da Igreja 

(e muitos eventos dentro da comunidade tem envolvimento ela) faz com que todos (pai, 

esposa e filhos) participem ativamente de praticamente todos os eventos, como é o caso 

da Festa do Congado, da Festa da Colheita, das Missas, da Catequese, dentre outros. 

O acompanhamento das tarefas e atividades escolares é realizado apenas pela mãe. 

Ela faz com que os filhos, principalmente o mais novo, termine sua tarefa antes do início 

das novelas, devido à significativa atenção que é dada ao programa televisivo. Andreína, 

“de vez em quando”, ajuda o irmão na realização das tarefas e atividades escolares, em 

especial quando há dúvidas sobre algum conteúdo.  

Nessa família encontramos o que Lahire (1997) chama de “regularidade doméstica 

de conjunto”, que seria a “regularidade das atividades e dos horários familiares, limites 

temporais estruturados e estruturantes” (LAHIRE, 1997, p. 24). Além dos horários 

específicos de estudos, os horários para o café da manhã, almoço e jantar são 

estabelecidos e fixos.  

Atualmente, apesar desta regularidade ser mantida, a irmã mais velha vem aos 

poucos ganhando mais autonomia para se organizar em relação aos estudos. Dessa forma, 

ela tem mais flexibilidade do que o irmão. Segundo a mãe “ela já tá grandinha, tem que 

pegar responsabilidade com as coisas da vida”.  

Dona Roberta acompanha diariamente as atividades dos filhos por perceber, 

segundo ela, que eles não têm muito interesse pelos estudos. Ela relata que os filhos “não 

são muito de estudar não, faz só o basicão mesmo”. Esse acompanhamento da mãe acaba 

gerando alguns conflitos em casa, principalmente quando um dos filhos quer fazer outra 

atividade, como sair de casa ou assistir TV, em detrimento das tarefas escolares, ou não 

querem estudar para as avaliações. Todavia, a autoridade dos pais acaba prevalecendo 

nesses casos. 
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A família 02 é composta pelo pai Sérgio e pela mãe Elisete, ambos negros, assim 

como todos os membros da família. Sérgio é bisneto de escravizados dos Paulas, já Elisete 

é de uma região rural de Resende Costa chamada Capelinha. Dos seus cinco filhos, os 

três mais novos, Sérgio (13), Jeferson (16) e Fabiana (19) foram acompanhados na 

pesquisa e residem com os pais. Das outras duas filhas, uma é casada e reside no 

Curralinho dos Paulas e a outra é solteira e foi morar na cidade de São Paulo-SP.  

A filha que reside nos Paulas, Paloma (23), fica praticamente o dia todo na casa 

de sua mãe com o seu filho. Ela estudou até a 8ª série. Segundo a mãe, a filha “nunca 

gostou de estudar” e que depois da gravidez ficou ainda mais difícil a filha retornar aos 

bancos escolares. A segunda filha, Beatriz (21), também estudou até a 8ª série, ela saiu 

de casa aos 18 anos para buscar melhores condições de vida em São Paulo, vindo à 

comunidade visitar a família no período de férias e nas festividades. 

O pai é lavrador e cuida de uma propriedade rural próxima à comunidade dos 

Paulas. Já D. Elisete é dona de casa e, às vezes, faz bicos como diarista. O fato do pai sair 

para trabalhar bem cedo faz com que a mãe fique responsável pelos filhos durante 

praticamente todo o dia, desde a hora em que acordam até o jantar. Pude perceber que D. 

Elisete enfrenta algumas dificuldades em lidar com “o sono” dos filhos, principalmente 

com o Jeferson e Sérgio, uma vez que Fabiana já é um pouco mais acostumada a acordar 

cedo para ajudar a mãe nos afazeres domésticos.  

A dificuldade dos filhos em acordar acaba gerando alguns “problemas” em relação 

ao acompanhamento e realização das atividades escolares, pois, acordando tarde, 

geralmente não dá tempo para realizar as tarefas ou estudar para as provas e, às vezes, 

nem mesmo almoçar, uma vez que o micro-ônibus que os leva para a escola sai da 

comunidade por volta de 11h30min. Isso se torna um problema, na medida em que os três 

filhos também não têm o costume de fazer as atividades depois da aula, no período de 

final de tarde ou noite.  

Uma situação vivenciada dentro do micro-ônibus representa, em certa medida, tal 

observação:  

 

Numa terça-feira, alguns minutos após entrarmos no micro-ônibus, 

Sérgio se lembra que não havia feito um trabalho de Português, 

solicitado pelo professor já há uma semana, com data de entrega 

naquele dia. Assustado com a situação, ele para de jogar baralho (truco) 

e se senta em outra poltrona e coloca a mochila e os cadernos sobre às 

pernas, no colo, e começa a fazer a atividade. Na verdade, foi apenas 

uma tentativa, devido a estrada ser muito irregular o mesmo não 
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conseguiu escrever nenhuma palavra, pois o movimento do ônibus não 

permitiu. Neste dia não o acompanhei em sala, mas ao final da aula 

perguntei como o professor lidou com a situação. Sorrindo ele disse: 

“Ah, ele disse que eu não tenho jeito não! Que é para eu ficar esperto 

com a minha nota, só isso” (risos) (DIÁRIO DE CAMPO, 24 de maio 

de 2016). 

 

Apesar de situações como a relatada, quando é necessário, e julgam como 

essencial fazer alguma atividade ou estudar em casa, eles se organizam e as fazem, pois 

também têm a consciência de que podem ser prejudicados no final do ano com alguma 

recuperação ou reprovação.  

Algo interessante acontece na família durante a hora de fazer os trabalhos da 

escola. Devido ao ano escolar em que cada um se encontra ser próximo, 8º e 9º ano do 

Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio, faz com que eles se ajudem nos 

momentos de fazer as atividades escolares ou estudar para as avaliações, ocorrendo uma 

troca de conhecimentos, de cadernos e de livros didáticos. 

Os pais não têm o hábito de acompanhar os estudos dos filhos, apesar de 

reconhecerem a importância dele e da escola para o futuro dos jovens. Em uma conversa 

com e Dona Elisete, ela relata: 

 

Olha, meu filho, a escola do Ribeirão é muito boa, viu! Quem dera eu 

tivesse tido a chance de estudar [...] Eu fico falando com os menino e 

com a Fafá: estuda gente, aproveita que vocês é novo. A cabeça é boa, 

os professor é bom, sabe? Tem ônibus, tem comida, tem material, tem 

tudo! [...] Eu sei que a escola é boa, mas depende deles. Eles já são tudo 

mais estudado que eu, como é que eu vou ajuda?! Não sei nem lê direito 

(risos). Mas se precisar de mim para outra coisa eu ajudo (NOTA DE 

CAMPO, 07 de junho de 2016). 

 

Tal fala deixa claro o reconhecimento e a valorização da mãe pela escola. Ao 

mesmo tempo ela apresenta um certo sentimento de incapacidade em ajudar seus filhos 

durante seus processos de escolarização. O fato de todos eles já a terem ultrapassado, em 

anos de escolaridade, faz com que os filhos disponham de mais autonomia e controle sob 

seus próprios processos educacionais. 

 Autonomia essa que, em relação aos filhos Jeferson (15) e Fabiana (18), 

aparentemente não foi bem administrada em dado momento, pois ambos já foram 

reprovados. O primeiro uma vez no 8º ano e a segunda no 7º e 9º ano, gerando assim, 

atrasos escolares e, consequentemente, atrasos em relação à idade e ano escolar. 
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A família 03 é composta apenas por Gleison (22) e por sua mãe D. Zilda. Ela não 

tem companheiro, sendo Gleison fruto de um relacionamento casual. Os dois residem em 

uma espécie de “núcleo familiar” dentro da comunidade, composto por 13 pessoas 

vivendo sob o mesmo teto, sendo: uma avó (viúva) com seus três filhos e esses, por vez, 

com seus sete filhos (netos) e mais dois bisnetos.  

A avó e os três filhos têm em média quatro anos de escolaridade. Dos sete netos, 

exceto Gleison, que fez parte da pesquisa e ainda estuda, apenas um concluiu o Ensino 

Médio, sendo que os demais largaram a escola por volta da 8ª série, hoje 9º ano. A 

matriarca da família é neta de escravizados da fazenda dos Paulas. Infelizmente não 

consegui conversar com ela devido aos problemas de saúde que a deixaram 

impossibilitada de falar.  

Essa é uma casa em que todos os moradores se identificam como negros. Segundo 

D. Hilza, “aqui em casa somos tudo preto da terra”. As fontes de renda e sobrevivência, 

até mesmo por causa do número de membros, são variadas sendo garantida por meio de 

bicos, aposentadorias, PBF e pelo bar. 

Devido à quantidade de pessoas que residem em uma casa com quatro quartos, 

uma sala, uma cozinha e um banheiro, seus moradores ficam boa parte do tempo fora da 

residência. Isso quando não estão trabalhando, cuidando dos filhos ou dos afazeres 

domésticos. Os moradores utilizam os espaços da varanda da casa ou da calçada do Bar 

do Bagre, como estratégia de convivência em um ambiente apertado e populoso. 

Tais espaços externos à casa acabam servindo como um local de convivência 

comunitária, ou seja, para além dos membros da família, uma vez que, ao utilizarem essas 

áreas, acabam agregando os vizinhos nos mesmos espaços. O retorno para dentro da casa 

é só mais à noite para dormir ou ver TV. Como diz o próprio Gleison, “lá dentro é muito 

cheio, temos que vir pra cá respirar” (risos).  

Gleison, ao que pude perceber, é bem interessado pelos estudos, mas isso é algo 

que segundo ele é recente, uma vez que, aos 22 anos ainda está no 2º ano do Ensino 

Médio. Ele faz as atividades e estuda para as provas regularmente, sempre sem a 

supervisão ou o apoio de ninguém. Uma queixa relatada pelo jovem, no momento em que 

conversávamos dentro de sua casa, é que a quantidade de pessoas morando em uma 

mesma casa faz com que a ela nunca esteja em silêncio, sendo tal fato enxergado por ele 

como um problema para sua aprendizagem.  

Essa é uma família que não detém grandes posses ou bens materiais, mas a forma 

como seus membros se organizaram economicamente dentro do núcleo familiar é 
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marcada, primeiramente, pelos laços sanguíneos e, consequentemente, pela solidariedade 

e companheirismo entre os familiares, os quais vão, cada um dentro de suas 

possibilidades, ajudando dentro de casa, na compra principalmente de alimentos e na 

manutenção da luz elétrica. 

A família 04 é composta pela mãe D. Hilda e por suas cinco filhas, das quais três 

participaram da pesquisa: Poliana (13), Tábata (14) e Pâmela (15), as outras filhas 

também residem na comunidade, Ana Clara (08), que ainda está no 3º ano na escola da 

comunidade e Ana Paula (30), que parou de estudar na 7ª série (hoje 6º ano).  

As quatro últimas filhas são todas de um mesmo pai, o qual deixou D. Hilda viúva. 

Já a filha mais velha é de um relacionamento anterior, como diz a mãe, da época em que 

era “moça”. A filha mais velha, Ana Paula, não mora com a mãe e sim com a avó dentro 

da própria comunidade. 

As irmãs dessa família, pelo fato da pouca diferença de idade, têm uma rotina bem 

parecida, estando quase sempre juntas e fazendo as mesmas coisas. Durante o 

desenvolvimento do trabalho, no caso específico delas, tive até um pouco de dificuldade 

quando fazia alguma pergunta mais individual, pois às vezes uma interferia na resposta 

da outra. Assim, tive que fazer algumas abordagens mais individuais com o objetivo de 

compreender melhor o que cada uma pensava sobre as questões abordadas. 

As meninas são responsáveis pela limpeza da casa, principalmente a mais velha 

(Pâmela), ficando a cargo de D. Hilda providenciar as refeições da família. A principal 

fonte de renda da casa é a pensão recebida depois da morte do marido, o PBF e a venda 

de alguns tapetes feitos no tear pela mãe. Todas as moradoras da casa também se 

identificam como negras. 

As jovens não ficam muito tempo dentro de casa. Logo quando acordam vão para 

a casa da avó que é em frente à casa em que moram, ficando lá algumas vezes até o horário 

do almoço. Depois vão para a escola, e quando retornam, vão novamente para a casa da 

avó, repetindo a rotina quase todos os dias. 

As irmãs, mesmo que fiquem próximas boa parte do tempo, não têm o costume de 

estudar juntas, ficando cada uma responsável por criar seus horários e locais próprios de 

estudo. Segundo Pâmela, quando elas se juntam “não sai nada, conversamos demais!”. 

Principalmente por causa de sua pouca escolaridade, Dona Hilda tem dificuldades 

em acompanhar os estudos das filhas, mas está sempre perguntado como foi o dia na 

escola e se elas estão tirando boas notas. A mãe exige das filhas que levem a sério o que 

a “escola diz”, para que assim, elas possam “ser alguém”.   



97 

  

 

Nessa família é possível encontrar o que Lahire (1997) nomeia de “ordem moral 

doméstica”, que seria quando os pais,  

 

não conseguem ajudar os filhos do ponto de vista escolar, tentam 

inculcar-lhes a capacidade de submeter-se à autoridade escolar, 

comportando-se corretamente, aceitando fazer o que lhes é pedido, ou 

seja, serem relativamente dóceis, escutando, prestando atenção, 

estudando e não brincando (LAHIRE, 1997, p. 25). 

 

O distanciamento da mãe em relação às atividades escolares acaba deixando as 

filhas mais à vontade e livres para se organizarem em relação aos estudos. Contudo, às 

vezes, as jovens se perdem em relação aos compromissos escolares, não entregando os 

exercícios ou não conseguindo obter resultados positivos nas avaliações. Outra 

preocupação constante mãe é se as filhas não estão arrumando “briga” na escola ou no 

micro-ônibus. Segundo ela, “as filhas são bravas!” e já cansou de receber bilhetes da 

escola informado sobre a conduta inadequada das mesmas.  

A família 05 apresenta uma configuração familiar diferente das demais 

encontradas na pesquisa. Os gêmeos Rafael e Emanuel (17) vivem há cerca de três anos 

com a Avó, D. Geralda. Os dois irmãos nasceram na cidade de São João del-Rei, mas 

quando tinham 13 anos de idade foram morar no Curralinho dos Paulas, local de origem 

de sua mãe.  

Na casa que residem, vivem além dos dois e a avó, que é viúva, quatro pessoas: 

uma tia e seus dois filhos e mais um neto, que outra filha “deixou” para a avó criar. Todos 

os membros da casa se identificam como negros, inclusive os dois adolescentes, que 

mesmo o pai sendo branco, puxaram “mais a cor da mãe”, segundo Emanuel. 

A quantidade de pessoas que residem na casa e o recebimento apenas da 

aposentadoria de D. Geralda faz com que a família passe por problemas financeiros, até 

mesmo para se alimentar de forma mais adequada. Isso reflete diretamente na relação que 

os dois irmãos têm com a escola, fazendo com que eles prefiram muitas vezes trabalhar, 

realizando pequenos bicos, principalmente em lavouras e carvoarias, do que ir à escola.  

Durante os dois períodos de imersão dentro da comunidade tive pouco contato 

com os membros da família 05. Ressalto, contudo, que às vezes que eu fui à casa da D. 

Geralda, sempre fui bem recebido. Pelo fato dos dois irmãos ficarem fora de casa, quase 

que o dia todo, conversando com os outros moradores na comunidade ou fazendo bicos, 

pude ter uma maior interação com eles nesses momentos e não dentro de casa como nas 

outras famílias. 
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Atualmente, Rafael e Emanuel estão, respectivamente, no 7º e 8º ano. O atraso em 

relação a idade x escolaridade é algo que é considerado quase que “natural” pelos jovens. 

Os mesmos dizem não ter interesse pela escola, mas gostam de ir para ver os amigos, as 

meninas e jogar bola.  

Além disso, não há o acompanhamento ou supervisão dos familiares (avó ou tia) 

sobre atividades escolares, que diversas vezes são deixadas de lado. Pude observar que 

os dois sofrem com o que Lahire (1997) chama de solidão no universo escolar, que seria 

quando os sujeitos, 

 

não possuem as disposições, os procedimentos cognitivos e 

comportamentais que lhes possibilitem responder adequadamente às 

exigências e injunções escolares, e estão portanto sozinhos e como que 

alheios diante das exigências escolares. Quando voltam para casa, 

trazem um problema (escolar) que a constelação de pessoas que os cerca 

não pode ajudá-los a resolver: carregam, sozinhos, problemas 

insolúveis (LAHIRE, 1997, p. 19). 

 

Todo esse contexto de “solidão” e fracassos escolares faz com que, dos jovens 

acompanhados, eles sejam os únicos que têm problemas em conciliar escola/estudos com 

os trabalhos temporários que vão assumindo ao longo do ano. Fica claro na fala dos dois 

a preferência por um “dinheirinho na mão”, usando as palavras do Rafael, do que a escola. 

A família 06 é a composta pelo pai o Sr. Ailton e pelos filhos Estefani (18) e por 

Claudinei (19), em que os três se identificam como negros. Viúvo desde que seus filhos 

eram crianças, ele fica de segunda a sábado fora de casa, uma vez que trabalha com 

“cuidador de uma fazenda” em uma propriedade localizada na cidade de Coronel Xavier 

Chaves-MG. Devido à distância e às condições da estrada, ir e voltar todos os dias seria 

inviável. 

O Sr. Ailton é o outro pai, além do pai da família 01, que tem sua carteira de 

trabalho assinada. O fato de ter um emprego fixo e formal influencia diretamente na 

condição de vida que ele dá aos filhos. O reflexo disso é a casa espaçosa na qual ele reside 

com os filhos, que nos dois momentos da pesquisa estava em obras. Além de ter um carro 

(Gol 2ª Geração – usado) e uma moto (Honda XRL-125 – usada) que ficam à disposição 

do filho Claudinei. 
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Durante a semana, seus filhos ficam sob os cuidados, basicamente em relação à 

alimentação, de uma tia que reside no mesmo terreno da família, sendo ela a responsável 

por fazer o almoço e o jantar para os jovens.  

Há, nessa família, Estefani, uma das jovens quilombolas acompanhadas na 

pesquisa. Ela é cuidada com muito carinho por seus parentes e pelos moradores da 

comunidade, uma vez que apresenta uma deficiência intelectual (ainda não há laudo 

médico expedido).  

Devido a isso, em relação aos outros jovens, Estefani foi a menos acompanhada 

na escola, pois realiza uma assistência pedagógica extraclasse todos os dias. Já o seu 

irmão não participou das observações mais atentas na pesquisa, já que abandou à escola 

quando cursava a 7ª série. O garoto ainda não se inseriu em nenhuma atividade 

remunerada dentro ou fora da comunidade.  

Em uma conversa que tivemos, Claudinei disse que não gosta de estudar por isso 

saiu da escola e, segundo ele, por enquanto “tá parado”. Sua vontade é ir embora da 

comunidade, de preferência para a cidade de São Paulo/SP. Em casa, o acompanhamento 

escolar da Estefani é realizado pelas primas e primos que, sabendo de suas necessidades 

especiais, a auxiliam em praticamente todas as atividades que faz durante o dia, incluindo 

também as que não são escolares. 

A família 07 é formada pelo Pai Reginaldo, a mãe Adriele, a filha Emilly (12) e 

pelo filho mais novo, o pequeno Mateus (03). Essa é mais uma família constituída por 

meio de um casamento interracial, no qual o pai é branco e a mãe negra. Emilly se 

identifica como negra, pois sente que herdou mais os traços da mãe, principalmente o tom 

de pele e o cabelo crespo.  

Reginaldo é nascido e criado na comunidade dos Paulas e se considera branco por 

causa de seu pai (Frojoca). A mãe Adriele é tida como alguém que é de fora da 

comunidade por ser natural da área urbana de Resende Costa, imigrando imigrou para o 

Curralinho após o casamento. 

Enquanto a mãe cuida dos afazeres domésticos e dos filhos, o pai trabalha fora. O 

mesmo se considera um “faz tudo”, não se enquadrando assim, em nenhuma ocupação 

específica, se considera “autônomo”. Atualmente, alugou um trator para, segundo ele, 

“puxar carvão” nos fornos que ficam espalhados na área rural de Resende Costa. 

 Além dessa atividade, o pai da família cuida de um pedaço de terra que arrendou 

para o plantio de feijão e completa ainda mais a renda familiar montando um pula-pula e 
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um carrinho de pipoca, que adquiriu recentemente, nas festas realizadas no Curralinho e 

nas comunidades vizinhas. Dessas diversas maneiras garante o sustento de sua família. 

A residência da família é a única, dentre as acompanhadas, que não fica no núcleo 

comunitário, contribuindo para que a mãe não saia muito de casa. Segundo ela, além de 

ser um pouco distante, e o fato de não ser da comunidade e não ter muitos amigos, faz 

com que ela fique com os filhos em casa visitando com mais frequência apenas a casa de 

seu cunhado, que é no mesmo terreno da sua.   

Dentro de casa a “missão” da Emilly, segundo sua mãe é estudar. Diante disso, a 

mãe cria estratégias para que a filha não perca o foco nos estudos. Nesse sentido, D. 

Adriele desenvolve o que Viana (2000) chama de “mobilização escolar”, que seriam tipos 

de presença familiar no processo de escolarização dos filhos. Segundo a autora, essa 

mobilização pode ser compreendida como as “atitudes e intervenções práticas das 

famílias voltadas sistemática e intencionalmente para o rendimento escolar dos filhos” 

(VIANA, 2000, p. 53). 

As circunstâncias que visam propiciar tal sucesso se apresentam nas ações como: 

providenciar uma mesa de estudos para o quarto da filha; evitar assistir televisão e/ou 

ouvir música com o volume alto enquanto Emilly estiver estudando; não permitir que a 

filha saia de casa antes de terminar todas as tarefas da escola, dentre outras.  

Além dessas práticas, D. Adriele, em uma conversa realizada no fundo do quintal 

de sua casa com a presença da filha, relata com os olhos direcionados para a jovem que: 

 

Eu já falei com a Emilly, ela tem que estudar! Enquanto ela morar 

comigo vou fazer o possível para ela se dá bem. Nossa!... Quantas vezes 

eu já fui até em Resende Costa fazer pesquisa na lan house [...] Ajudei 

fazer uns trabalho que eu nunca tinha ouvido falar. Tem coisa que eu 

lembro do tempo de escola, tem outras que eu tenho que ler o livro pra 

ver se eu entendo. Se eu não der conta de entender eu anoto no caderno 

e mando pra professora saber que eu tô acompanhando (DIÁRIO DE 

CAMPO, 31 de maio de 2016).  

 

 No caso da Emilly o esforço familiar é recompensado. Durante a observação na 

escola pude perceber que a jovem é uma referência de “boa aluna”, devido aos êxitos 

escolares que servem, ainda mais, como motivação para que a mãe continue auxiliando a 

filha em sua “missão”. 

A família 08 é constituída pelo pai Luiz, a mãe Claudinéia e pelos filhos Leandro 

(11) e Lucas (06). Luiz é natural de São Paulo-SP e se mudou para os Paulas quando se 

casou com Claudinéia, que é natural da comunidade e se diz bisneta de escravizados. O 
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pai é eletricista de profissão, atualmente desempregado, faz bicos em fazendas, sítios e 

na própria comunidade dos Paulas quando necessitam de alguém que “entenda de parte 

elétrica”, segundo ele.  

A mãe fica a cargo dos cuidados doméstico e dos dois filhos, dos quais Leandro 

foi quem participou da pesquisa. O irmão mais novo, Lucas, estuda na escola que fica 

localizada na comunidade, praticamente em frente à sua casa. Essa é uma família formada 

a partir de um casamento interracial, no qual o Sr. Luiz é branco e D. Claudinéia é negra.  

Nas conversas que tive com o Leandro, na comunidade, o mesmo se identifica 

como pardo, uma vez que, segundo ele, “meu pai é branco e minha mãe é preta”. Durante 

o período que estive na comunidade, conversei algumas vezes com o Sr. Luiz, que quase 

todo final de tarde ficava sentado em um banco de madeira na frente de sua casa, embaixo 

de uma goiabeira. Foi nesse mesmo local que às vezes eu me sentava para conversar com 

algum morador e para observar o cotidiano dos Paulas.  

Em uma dessas conversas, ele me disse que é muito preocupado com os estudos 

dos filhos, principalmente do Leandro. Porém, o fato de ter pouco conhecimento sobre as 

“letras”56, segundo ele, dificulta a sua contribuição nos estudos dos filhos. Diante disso, 

Leandro fica praticamente sozinho nas responsabilidades pelos estudos nos dias de prova 

e pelas atividades diárias encaminhadas pelos professores, uma vez que a mãe dedica boa 

parte de seu tempo aos cuidados da casa e do outro filho. 

 O acompanhamento, de certa forma distante, contribui para que Leandro tenha 

dificuldades em relação aos estudos, culminando em sua reprovação no 5º ano. É possível 

encontrar na família características de uma ordem moral doméstica, na qual a mãe orienta 

os filhos a fazerem “tudo que a escola mandar”.   

A família enfrenta alguns problemas em relação às questões econômicas. O fato 

do pai não estar empregado e a mãe ser dona de casa, faz com que a única fonte de renda 

seja a do PBF, o que é muito importante na visão da mãe. Segundo a mesma, sem o 

benefício, ela não saberia como iria fazer para “levar as coisas pra dentro de casa”. Pude 

observar, contudo, que de alguma maneira, seja nas despesas da casa e/ou nas compras 

do supermercado, o avô de Leandro, pai da D. Claudinéia, contribui financeiramente com 

a família.   

A família 09 é formada por 03 pessoas, Taísa de 28 anos de idade, pela jovem 

observada na pesquisa Maria Vitória (11), chamadas por todos de Vitória, e pelo pequeno 

                                                           
56 “Letras”, neste caso, tem o sentido de leitura e escrita, pois nunca chegou a frequentar nenhuma escola. 
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Davi Luís, de um ano e meio de idade, filho de Taísa. Ambas se consideram negras, sendo 

Taísa bisneta e Vitória tataraneta de escravizados da Fazenda dos Paula. Essa composição 

familiar é bem peculiar. Acontece que a jovem Vitória é órfã de pai e mãe e, diante de tal 

situação, sua guarda legal está sob a tutela de Taísa que é sua tia, irmã de sua falecida 

mãe.  

Vitória é uma jovem querida pelos moradores da comunidade, aparentemente uma 

“herança” de seus pais biológicos que também eram vistos como “pessoas de bem” pela 

comunidade e esse sentimento foi transferido para a filha. Atualmente, a única fonte de 

renda da família é a pensão recebida depois da morte dos pais. O valor recebido é gerido 

por Taísa que segundo ela, “não deixa nada faltar pra Vitória”.  

Ao que pude perceber ela se preocupa, a todo momento, com os cuidados pela 

Vitória, deixando-a sempre bem arrumada e penteada, buscando sempre formas de 

agradar a jovem. Segundo Taísa, “ela é um presente de Deus” em sua vida. Tal zelo tem 

efeitos positivos na escola, Vitória também é uma das meninas que se destacam na sua 

sala de aula pelo bom comportamento e êxito escolar. 

Nos estudos e trabalhos escolares realizados dentro de casa, apesar de ter 11 anos 

de idade, a jovem se mostra muito autônoma, se dirigindo a Taísa apenas quando surge 

uma dúvida mais difícil. O único problema que vem afetando a jovem nos estudos é o seu 

problema de visão (ela usa óculos com um grau elevado) o que, às vezes, provoca dor de 

cabeça e cansaço, principalmente se ficar por muito tempo na frente da TV. Na escola, 

isso também é uma preocupação dos professores. Mesmo a Vitória sentando na primeira 

carteira da fila, ela às vezes, apresenta dificuldades em enxergar o que está escrito no 

quadro. 

A família 10 é formada pelo pai Ricardo, a mãe Silvana, e as filhas Kiara (07) e 

Kailaine (13), essa última foi quem acompanhei durante a pesquisa, já a irmã mais nova, 

Kiara, estuda na Escola localizada na comunidade. Nessa família, todos se identificam 

como negros. Eles podem ser considerados como uma família, de certa forma, reservada, 

no sentido de não se envolver muito com os outros moradores da comunidade, mesmo 

que o pai Ricardo seja nascido e criado nos Paulas, percebe-se pouco envolvimento das 

filhas nas atividades cotidianas em que os demais jovens participam, dentro da 

comunidade. 

Acredito que isso se dê pelo fato de D. Silvana não ser nativa dos Paulas e sim de 

outra região rural de Resende Costa. Dessa forma, seu envolvimento com as outras 

mulheres e demais moradores é menor. E isso reflete nas relações que suas filhas 
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estabelecem na comunidade. Esse pouco envolvimento não deve ser confundido com 

isolamento, uma vez que, pelo fato de Ricardo ser da comunidade, eles estabelecem 

minimamente algum contato com seus parentes e amigos mais íntimos. 

A fonte de renda da família vem do trabalho do pai em uma propriedade rural que 

fica próxima à comunidade e do benefício do PBF. Como o pai fica o dia todo fora de 

casa, a mãe fica responsável por cuidar das filhas e da casa. D. Silvana estudou até a 4ª 

série e, apesar de seu baixo capital escolar, reconhece a importância da escola e dos 

estudos para a vida das filhas. Segundo a mesma, “as meninas vão estudar e se formar, 

coisa que não consegui fazer quando era mais nova”.  

As circunstâncias e práticas escolares dessa família, em certo ponto, se 

assemelham com as mobilizadas pela Família 01. É possível encontrar aqui uma 

dedicação intensa aos estudos das filhas, não deixando que as mesmas fiquem muito 

tempo em frente à TV; sem fazer as tarefas da escola ou que se dediquem aos afazeres 

domésticos, etc. Além disso, a mãe exerce junto às filhas o que Viana (2000) chama de 

“estratégia de fechamento escolar”, que seria a proibição de suas filhas de sair de casa 

para a rua, antes da realização das tarefas ou sem sua presença.  

Segundo Portes et al. (2012), apresentando dados semelhantes de pesquisa 

realizada com famílias rurais, a infância de crianças que têm essa relação com a 

escolarização, 

 

tende a ser mais solitária, menos expansiva e mais voltada para o 

atendimento da forma escolar. Observamos nessas crianças uma boa 

vontade escolar típica das crianças das famílias médias urbanas 

estudadas por Nogueira (2000). Mesmo que tenham construído essas 

disposições em situações bastante adversas (PORTES et al., 2012, p. 

10). 

 

Em concordância com Portes et al. (2012), Kailaine, dentre as jovens observadas 

na comunidade, é aquela que tem o hábito de leitura mais desenvolvido, para além das 

atividades escolares. Aspecto esse que atribuo, em parte, ao “fechamento” criado pela 

mãe e à vontade escolar da filha. Segundo a própria jovem, ela aprendeu a gostar de ler 

porque fica muito tempo em casa, “minha mãe briga com a gente se a agente sair [...] daí 

fico lendo” (risos), comenta Kailaine. 

A prática e familiaridade com a leitura de revistas e principalmente dos livros da 

biblioteca da escola, ou até mesmo os livros didáticos, fazem com que Kailaine tenha 

algumas vantagens escolares, influenciando em seu êxito. Apesar de não ser muito 
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participativa nas aulas devido à timidez, não tira notas abaixo da média em nenhum 

conteúdo. 

A família 11 é composta pelo pai Vicente, pela mãe Ana e pelos filhos Débora 

(23), Jonathas (22), Carla (15) e Arthur (07). Quem participou da pesquisa foi a filha 

Carla. Vicente é de uma região rural chamada Capelinha dos Machados, mas se mudou 

para os Paulas há cerca de 24 anos atrás quando se casou com Ana, que é natural do 

Curralinho.   

Vicente é pedreiro e isso faz com que garanta para sua família uma casa com boas 

instalações físicas. Segundo ele, a “obra da casa é eterna” pois todo dinheiro que ganha 

vai investindo em melhorias. Além disso, oportuniza condições de lazer e conforto para 

a família, como viagens, passeios, vestuário, posse de veículo (Palio EDX – usado), 

dentre outros. Para Lahire (1997), a estabilidade profissional do chefe da família permite 

que a mesma possa sair da gestão do cotidiano, do dia a dia. Essa é uma família que, nos 

Paulas, consegue sair da rotina. 

Ana é responsável por cuidar da casa e dos filhos Arthur e Carla, e os dois filhos 

mais velhos (Débora e Jonathas) moram e trabalham em Resende Costa. Em relação ao 

pertencimento racial, esta é uma família que se difere de todas as outras da comunidade, 

pois foi a única em que nenhum de seus membros se identificou como negro (a), mas sim 

como branca (Carla) e pardos57 (Vicente e Ana).  

A explicação para tal situação é o processo de miscigenação que ocorreu nas 

famílias (materna e paterna) ao longo do tempo. Ana conta que seu pai, já falecido, era 

“preto” e que sua bisavó era “cativa” da Fazenda dos Paulas, mas seu pai contraiu um 

casamento com uma mulher branca, daí os 17 filhos do casal, incluindo ela, saíram 

“melados”. Pelo lado da família do Vicente ocorreu a mesma miscigenação, só que ao 

contrário, sendo o pai branco e a mãe negra, mas sem nenhuma relação com a comunidade 

do Curralinho. Por isso o pai e a mãe se identificam como pardos. 

Para o restante da comunidade, tal família é considerada como a “família branca” 

dos Paulas. Uma vez que o tom de pele de todos seus membros se destoa dos outros 

                                                           
57 Segundo o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288, de 2ª de julho de 2010) é considerado como 

integrante da população negra os indivíduos que se autodeclaram pretos ou pardos (BRASIL, 2010). Neste 

trabalho como a autoidentificação constitui a base de análise racial, achei pertinente chamar a atenção para 

que nesta família, especificamente, ninguém utilizou o termo negro para se autoidentificar, ao contrário das 

outras. Vale salientar que mesmo essa família tenha o fenótipo branco um pouco mais realçado, devido a 

processos de miscigenação, ela também tem parte de sua ascendência de escravizados da Fazenda 

Curralinho e, portanto, levando-se em consideração sua ancestralidade (NUNES, 2006) e a 

autoidentificação da maioria de seus membros como pardos, considerei-a como negra. 
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moradores que são nativos da comunidade. Em relação a seus integrantes, percebi que 

dentre todas as famílias dos Paulas, eles são os que têm o menor envolvimento nas 

atividades coletivas da comunidade. Carla também se enquadra nesse perfil, assim o seu 

nível de envolvimento nas atividades praticadas pelos jovens dentro da comunidade é 

baixo. 

Em relação aos estudos, a jovem tem autonomia para cuidar sozinha deles, além 

disso, ajuda o seu irmão mais novo nas atividades escolares que ele leva para casa. Para 

a mãe, a filha “dá conta” de estudar sozinha, pois segundo ela, a jovem é muito “dedicada 

e inteligente”, apesar de já ter tido uma reprovação no 8º ano. 

 Desse jeito, nem o pai nem a mãe acompanham de forma intensa as atividades 

escolares, principalmente pelo baixo capital escolar que possuem. Em contrapartida, 

evitam que a filha se dedique aos trabalhos domésticos ou fique muito tempo na frente da 

TV, assim, supervisionam o tempo de dedicação aos estudos. 

Como pode ser observado, há muitas famílias que não acompanham de forma 

sistemática a vida escolar dos filhos. Diante do que foi vivido, principalmente dentro das 

casas, nas conversas com os pais e com os jovens, infiro que dois motivos podem 

contribuir para essa realidade. O primeiro deles é o que eu chamaria de falta de exemplos 

de sucesso escolar dentro de casa, os quais poderiam servir de inspiração e de referência 

para estas famílias, tanto para os pais quanto para os filhos. Na medida em que, com 

exemplos58 a serem seguidos, as práticas escolares destes atores poderiam ser alteradas 

visando lograr os mesmos feitos realizados por outros atores da comunidade. 

Durante a pesquisa não encontrei relatos, entre as famílias acompanhadas, sobre 

a existência de membros59 da família como irmãos, primos, tios, dentre outros que 

conseguiram ingressar ou concluir o Ensino Superior. Referências essas que poderiam, 

como foi demonstrado no trabalho de desenvolvido por Alessandra Aparecida de 

Carvalho (2012)60, contribuir para alterar essa realidade educacional dentro da 

comunidade.  

                                                           
58 Chamo aqui de exemplos há existência de quilombolas dos Paulas que conseguiram ingressar na 

Universidade, tanto em cursos socialmente reconhecidos como Direito, Engenharias, Medicina, quanto em 

outros cursos, com menor reconhecimento social. Por exemplo, os presentes no roll das Licenciaturas. 
59 Na família 11 o membro que consegui terminar o Ensino Médio, posteriormente, também concluiu o 

Curso Técnico de Análises Clínicas.  
60 O trabalho de CARVALHO (2012) não foi uma investigação especifica de camadas populares, como os 

Paulas, por exemplo. Mas a presença de jovens de camadas populares, dentre os sujeitos investigados por 

ela, se apresentou de forma expressiva.  
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O segundo motivo que contribui para a existência desse fenômeno entre as 

famílias dos Paulas é o baixo capital escolar dos pais. Processo que também influencia 

nas diferentes posturas encontradas entre as famílias, na relação com os estudos e com a 

escola. Principalmente porque a maioria dos jovens acompanhados já ultrapassaram, em 

relação aos anos de escolaridade, seus pais. 

De acordo com Daniel Thin (2006) citado por Alexandra Campos (2010), 

 

o capital escolar é certamente um indicador valioso quando a questão é 

classificar sujeitos sociais e suas práticas culturais, educativas e 

compará-los, situá-los uns em relação aos outros, mas não permite, 

por si só, restituir ou resumir a diversidade e a complexidade das 

práticas. (THIN, 2006, p. 30 apud CAMPOS, 2010, p. 165, grifo 

nosso). 

 

Assim, não se pode deixar de considerar que, mesmo que a escola não esteja 

inserida numa prática cotidiana para muitas famílias nos Paulas a vontade e o desejo de 

que seus filhos saiam da condição sociofamiliar em que vivem faz com que elas, 

conscientes ou não do investimento pedagógico nos filhos, mobilizem estratégias e ações 

para o sucesso escolar dos mesmos.  

De maneira geral, as práticas relacionadas a escolarização dos filhos se 

assemelham nas famílias investigadas, principalmente se levarmos em consideração a 

figura materna nesse processo. Com exceção das famílias 07 e 10, que são aquelas que 

têm maior presença nesse processo e, consequentemente, também apresentam os 

melhores resultados escolares. 

As diferenças entre as práticas de escolarização das 11 famílias investigadas estão 

nas caraterísticas e em detalhes que apenas uma etnografia é capaz de captar. 

Características essas, também encontradas em pesquisas realizadas por Portes et al. 

(2012); Campos (2010); Viana (2000) e Lahire (1997). 

No entanto, cabe ressaltar que, apesar de tais semelhanças, tanto nos Paulas quanto 

nos trabalhos citados acima, essas famílias não podem ser confundidas ou interpretadas 

como uma generalização ou que há a existência de um padrão homogêneo de 

configuração familiar e de práticas escolares, principalmente nas camadas populares e no 

meio rural.  

Nesse sentido, como nos aponta Coulon (1995a), é preciso realizar uma análise 

numa ordem microssocial, para que a partir dela, possamos ter a oportunidade de 
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apreender os fenômenos macrossociais. Aqui especificamente os relacionados à escola, 

família e origem social. 

Assim, é necessário compreendermos que as relações entre escola e família, nas 

camadas populares, como nos apresenta Thin (2006), são diferentes das encontradas em 

outras classes (média e superiores), uma vez que, segundo o autor,  

 

os pais não constroem momentos específicos de ação educativa com 

seus filhos [...] Eles não transformam os momentos de jogo em 

momentos educativos, mas os vivem como momentos de prazer 

compartilhado, com frequência em relações corporais pouco 

mediatizadas por jogos que impõem regras formais (THIN, 2006, p. 

217). 

 

Nessas famílias, principalmente nas falas das mães, podemos encontrar um 

sentimento generalizado em relação à importância da educação e da escola para seus 

filhos. Muitos pais a enxergam como uma possibilidade de os filhos concluírem ao menos 

o Ensino Médio, algo que não foi possível, na idade certa, para a maioria das deles. 

Também se encontra nelas o que De Queiroz (1995) citado por Portes et al. (2012) 

chama de “lugar comum do discurso pedagógico”. Que é o discurso no qual todas as 

famílias atribuem à escola um papel importante para a vida de seus filhos, como uma 

herança, uma possibilidade para que sejam alguém na vida. Segundo Thin (2006),  

 

O sentido da escolarização para famílias de baixa renda reside nas 

possibilidades sociais que ela viabiliza e sobre as quais baseia sua 

promessa, seja em termos de futuros profissionais, seja em matéria de 

conhecimentos que permitam, segundo seus próprios termos, que o 

sujeito ‘se vire’ na vida cotidiana (THIN, 2006, p. 221). 

 

Em relação ao “Perfil Sociocultural” das 11 famílias e de seus membros e 

considerando que todos têm, ao menos um lado da família, ascendência de atores que 

vieram da Fazenda do Curralinho, percebi a necessidade de apresentar sobre como a 

ligação sanguínea é um traço marcante no Curralinho dos Paulas. 

Na comunidade, há tempos atrás, os próprios moradores dali casavam entre si, 

constituindo assim, um extenso grupo familiar. “Aqui quase todo mundo é parente, o povo 

nascia, casava e morria por aqui mesmo” conta D. Rosilda. Tratando-se das relações de 

parentescos que entrelaçam essas famílias61 podemos encontrar a formação de grandes, 

                                                           
61 Para chegar a estes nomes e sobrenomes consultei as Certidões de Nascimento de todos os jovens 

acompanhados. Posteriormente, fui identificando, na comunidade, se os sobrenomes tinham origem nos 
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ao mesmo tempo diferentes tipos, de famílias na Comunidade dos Paulas, como pode ser 

observado no quadro abaixo.  

   

 

 

 

                                                           
Paulas ou não, e se eles eram realmente parentes uns dos outros. O resultado dessa investigação culminou 

nos dados do quadro 2. Utilizei para apresentar as configurações/modelos familiares encontradas a 

expressão “família” ao invés de “sobrenome”. 

Quadro 2: Configuração Familiar 

Fonte: Dados do próprio autor, 2016. 
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Ao apresentar de forma ilustrativa a formação das 11 famílias acompanhadas 

(Quadro 02), o objetivo é justamente tentar compreender como essas relações foram e são 

estabelecidas na comunidade do Curralinho. O Primeiro destaque é que 12 dos 16 jovens 

acompanhados na comunidade estão ligados a duas extensas famílias. A família Santos 

(01, 02, 03, 04 e 06) em azul e a família Nascimento (05, 06 e 09) em laranja. Com 

destaque para a família 06 que se constitui pela união de ambas.  

Em relação as duas famílias, percebe-se que elas também são as que têm os laços 

de amizade, compadrio, vizinhança e solidariedade mais fortes dentro da comunidade, 

realidade que atribuo à ligação sanguínea entre os atores. Além disso, devido à 

proximidade das residências62, faz com que os membros de ambas as famílias transitem 

pelas casas uns dos outros com mais frequência. 

Como são famílias numerosas, principalmente a Santos, elas também são as que 

possuem o maior número de integrantes que migraram da comunidade. No período de 

férias, por exemplo, as casas ficam cheias de parentes que vêm de vários locais 

acompanhados de esposas, maridos, filhos e outros.  

Em relação aos jovens que são membros dessas duas famílias, percebe-se que eles 

também são os que têm uma ligação mais forte entre eles mesmos, tanto dentro da 

comunidade quanto na escola. Diante disso, concordo com Durhan (1978) ao afirmar que 

tais relações são as mais fortes entre os membros de uma mesma família. 

No que diz respeito às outras famílias, Barbosa, Sousa, Miranda e Assis, essas 

também possuem ascendência, materna ou paterna, com origem nos Paulas. Porém, não 

possuem um grupo familiar extenso, primeiramente, porque são famílias com poucos 

membros, cada uma com um filho. Além disso, a entrada de cônjuges de outros locais, 

com exceção das famílias 01 e 09, faz com que elas não tenham a mesma relação de 

vizinhança e compadrio que se observa entre as famílias Santos e Nascimento. 

O sobrenome “Miranda”, presente nas famílias 01 e 07, aparece nas certidões das 

duas jovens, Andreína e Emilly, devido à união entre uma mulher dos Paulas e o homem 

de fora da comunidade, assim houve a supressão do sobrenome originário da comunidade. 

O mesmo se observa na família “Assis” (10). 

Durante o movimento etnográfico, em contato com as famílias acompanhadas e 

com demais atores da comunidade, deparei-me com uma situação que acredito ser 

importante ressaltar, principalmente no que diz respeito às questões raciais dentro da 

                                                           
62 Algumas casas são juntas e dividem seus muros umas com as outras e há aquelas que estão dentro do 

mesmo terreno. 
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comunidade. Tal situação é relacionada à família “Sousa”, que tem como membros os 

jovens das famílias 09 e 11. Percebi que o nome “Sousa” também se constitui em uma 

família que pode ser considerada como extensa dentro da comunidade, na qual o seu 

patriarca teve 17 filhos.  

Todavia, ao mesmo tempo, é possível observar que os filhos não contraíram 

uniões conjugais dentro da comunidade, com exceção da família 0963, que foi a única. 

Durante a pesquisa, alguns atores me informaram que esse cenário se dá devido “à cor da 

pele”. O fato da família 11 ter a “cor melhorada”, como diz o Sr. João do Bio, fez com 

que seus membros não se envolvessem, conjugalmente, com os demais moradores da 

comunidade que são negros. 

Durante pesquisa encontrei duas situações que talvez possa confirmar essa 

impressão que vem por parte de alguns moradores. A primeira diz respeito à disposição 

geográfica e arquitetônica das casas dessa família. Geográfica porque as casas se 

encontram um pouco mais distantes das outras, mas ainda dentro do chamado núcleo 

comunitário. Arquitetônico porque as residências formam uma espécie de “condomínio” 

dentro da comunidade, havendo uma extensão de muros de alvenaria externos, com as 

casas do lado de dentro distribuídas em mesmo terreno. 

A segunda situação foi que na conversa com a D. Ana, integrante da família 11, 

ao falarmos sobre as relações pessoais dentro da comunidade foi confirmado que não há 

tanto envolvimento (relações conjugais) dos “seus parentes” com os moradores do 

Curralinho, visto que “têm muito preconceito deles”. Ao usar “deles”, ela se refere aos 

próprios parentes. Os que casaram “foi buscar fora”, comenta D. Ana. 

 Apesar de ser perceptível a diferença fenotípica dos membros dessa família em 

relação aos outros moradores dos Paulas, é importante ressaltar que eles se encontram 

ligados por laços de uma ancestralidade negra da Fazenda Curralinho. Na relação entre 

as famílias, dentro da comunidade, não foi possível identificar a existência de conflitos 

marcados por questões raciais ou familiares. Ao contrário, percebo que há uma relação 

de respeito mútuo entre as famílias, mesmo que não haja muita interação em alguns casos. 

Como pode ser notado no quadro 02, há na comunidade dos Paulas um número 

expressivo de famílias que se constituíram a partir de uniões realizadas entre os que são 

nascidos e criados na comunidade e pessoas de outras localidades, em sua maioria 

                                                           
63 O membro da família 09 advém da uma união entre Sousa e Nascimento. Mas com o falecimento dos 

pais outro integrante da família Nascimento ficou como responsável. 
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também rural, como é o caso da maior parte das famílias acompanhadas (02, 05, 07, 08, 

10 e 11).  

Por fim, a partir da análise dessas configurações familiares, enquanto uma 

comunidade negra e remanescente de quilombo, acredito que o Curralinho dos Paulas 

representa o que há de mais democrático em relação à pluralidade racial e étnica, se 

assemelhando aos antigos quilombos que se formaram no Brasil, os quais se constituíam 

como territórios ricos em diversidades. Como diz Munanga,  

 

com o objetivo de formar identidades pessoais ricas e estáveis que não 

podiam estruturar-se unicamente dentro dos limites de sua cultura. 

Tiveram uma abertura externa em duplo sentido para dar e receber 

influências culturais de outras comunidades, sem abrir mão de sua 

existência enquanto cultura distinta e sem desrespeitar o que havia de 

comum entre seres humanos. Visavam a formação de identidades 

abertas, produzidas pela comunicação incessante com o outro, e não de 

identidades fechadas, geradas por barricadas culturais que excluem o 

outro (MUNANGA, 1996, p. 63). 

 

3.3 Situação escolar dos filhos  

 

 Após a apresentação das características gerais das famílias (Quadro 01), a 

descrição da configuração e do perfil de cada uma delas e uma breve análise à luz da 

Sociologia da Educação, optei por criar um quadro que mostra de forma sintética a 

situação escolar dos filhos dessas famílias (Quadro 03). O objetivo é apresentar a situação 

escolar de forma mais macro, dentro da comunidade, ou seja, não se limitando apenas aos 

16 jovens acompanhados, mas estendendo também a análise a seus irmãos mais novos 

e/ou mais velhos. 
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A respeito do quadro (03) acima pode-se fazer algumas inferências que, de certa 

forma, poderão contribuir para algumas análises que serão apresentadas no próximo 

capítulo que trata das desigualdades educacionais dentro da Escola.  

Como pode ser observado, o número total de pessoas (29 na cor azul) corresponde 

ao número total de filhos que compõem as 11 famílias observadas na pesquisa. Nesse 

quadro é possível identificar qual a relação entre idade, ano escolar, abandono e conclusão 

dos estudos no nível médio, compreendendo apenas os anos que fazem parte da Educação 

Básica. 

 Para a análise do quadro (03), principalmente para identificar qual a relação entre 

idade e ano escolar, é necessário levarem consideração o Ensino Fundamental de 09 anos, 

Idade  - 

04 

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 + 18 Total 

Antes  

02 

                02 

Pré-

escola 

                 - 

1º ano   

 

  01              01 

2º ano  

 

   02             02 

3º ano  

 

    01            01 

4º ano   

 

                 

5º ano  

 

      01 01         02 

6º ano  

 

       01  01       02 

7º ano   

 

        01  01   01   03 

8º ano  

 

         02  01  01 01  05 

9º ano  

 

           03     03 

1º ano   

 

               01 01 

2º ano  

 

               01 01 

3º ano  

 

                 

Ensino 

Médio 

Comp. 

                01 01 

Parou os 

Estudos  

                05 05 

Total 02 - - 01 02 01 - 01 02 01 03 01 04 - 02 01 08 29 

Quadro 3: Situação Escolar dos Filhos. 

Fonte: Dados do próprio autor, 2016. 
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ou seja, que se inicia aos seis anos de idade (1º ano) e se espera a conclusão aos 17 anos 

(3º ano do Ensino Médio).  

A cor amarela no quadro representa os jovens que estão em situação regular entre 

idade e ano, ou seja, relativos àqueles que não sofreram nenhum atraso escolar. O número 

total é de nove jovens. Deles, apenas quatro (um no 6º e no 7º e dois no 8º), foram 

acompanhados no trabalho de pesquisa. Os outros cinco estavam fora do critério 

escolhido para a participação na pesquisa (estar regulamente matriculado a partir do 6º 

do Ensino Fundamental). 

A cor vermelha representa os jovens que estão em descompasso entre idade e ano 

escolar. O número total de jovens presentes nessa situação é de 12. O que mais chama à 

atenção nos dados é que, dos 15 jovens acompanhados na escola, apenas quatro estão em 

situação regular, o que significa que os outros 11 apresentam defasagem entre idade e ano 

escolar. Trata-se de um dado preocupante que alerta para alguns problemas sociais e 

educacionais enfrentados por essa comunidade ao longo do tempo. 

Outra situação que merece destaque é que o número (cinco) de irmãos que 

abandonaram a escola (cor laranja) antes de concluírem o Ensino Médio, também pode 

ser considerado alto se for levado em consideração o número de jovens acompanhados, 

um terço deste número. Sendo, três mulheres e dois homens, o abando por parte de duas 

jovens foi devido à gravidez ainda na adolescência. Já para os rapazes e a outra jovem, o 

abandono se deu por sentirem que o trabalho era mais importante do que a escola.  

Encontra-se (na cor verde) apenas uma família que já conseguiu fazer com que, 

ao menos, um de seus membros concluísse o Ensino Médio64. Segundo Coulon,  

 

o nível micro não se reabsorve inteiramente no nível macro, do mesmo 

modo que o macro não pode ser reduzido à soma dos fenômenos e 

acontecimentos observados em âmbito micro. Portanto, não seria 

possível pretender que o fato de levar em consideração um único nível 

de análise venha a dar totalmente conta da complexidade de um 

fenômeno (COULON, 1995a, p. 53-54). 

 

Apesar de não dar conta, os dados relacionados à evasão escolar, às taxas de 

retenção e aos anos de escolaridade, na comunidade do Curralinho dos Paulas, auxiliam 

e, ao mesmo tempo, propõem uma reflexão sobre o fenômeno da situação escolar de 

famílias quilombolas pobres, negras e rurais. Principalmente se for levado em 

                                                           
64 Membro da família 11. A qual seus membros não se consideram negros. Apenas brancos e pardos. 
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consideração o processo histórico de invisibilidade social sofrido, e que sofrem, tais 

atores. 

 

3.4 Preconceito, racismo e discriminação: passado distante, presente marcante 

 

Com a hipótese de um possível abandono social, em seu processo de constituição 

enquanto comunidade quilombola, o Curralinho dos Paulas veio ao longo dos tempos 

vivenciando desigualdades sociais em diversos aspectos, sejam eles educacionais, de 

acesso à saúde, alimentar, de trabalho e renda, etc., que culminaram em uma espécie de 

ciclo de reprodução das desigualdades dentro da comunidade. Isso, possivelmente, é 

favorecido por práticas e processos históricos de exploração e discriminação, baseados 

principalmente nas questões raciais. 

Tratando-se de questões raciais, aqui cabe uma colocação a respeito do conceito 

de raça adotado neste trabalho, o qual já é um consenso nas ciências sociais, de que o 

mesmo não se refere a um dado biológico, mas sim a uma construção social. Busquei em 

Antônio Sergio A. Guimarães (1999), algumas considerações sobre tal conceito que 

podem auxiliar na sua compreensão. Segundo o autor ‘raças’, são 

 

construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia biológica 

errônea, mas eficaz, socialmente, para construir, manter e reproduzir 

diferenças e privilégios. Se as raças não existem num sentido 

estritamente realista de ciência, ou seja, se não são um fato do mundo 

físico, são, contudo, plenamente existentes no mundo social, produtos 

de formas de classificar e de identificar que orientam as ações dos seres 

humanos (GUIMARÃES, 1999, p. 153). 

 

Em relação a essa manutenção e reprodução de diferenças e privilégios, durante o 

movimento etnográfico, em uma conversa realizada com o dos professores da Escola 

Municipal Paula Assis, foi relatado que há muito tempo existiu, e talvez ainda exista, uma 

expressão que era dita pelos antigos, direcionada aos moradores dos Paulas, que era: “nós 

de roda é que manda”65. 

Os antigos, nas palavras do professor, eram homens brancos e que moravam nos 

arredores da antiga fazenda Curralinho, que, com o fim da abolição, continuaram a manter 

um sistema de trabalho não muito diferente do vivido pelas gerações anteriores aos recém 

                                                           
65 ‘Roda’, se refere ao posicionamento geográfico destes sujeitos. A expressão poder ser compreendida 

como entorno, de fora, margeando à comunidade, a qual se localiza ao centro e sob controle externo. 
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libertos. Tal expressão simbolizava e contribuía para que a população negra da antiga 

fazenda Curralinho vivesse uma situação de invisibilidade enquanto detentores de direitos 

sociais, além de provocar o isolamento social e econômico deles. Esses processos criavam 

e reproduziam condições que favoreciam a exploração do trabalho desses atores.   

Em relação a essa situação vivida pelos ascendentes dos moradores da 

comunidade do Curralinho dos Paulas, segundo Flávio Gomes (2015), no pós-abolição 

tal processo de invisibilidade foi gerado, ou ampliado, pelas políticas públicas, ou a falta 

delas, que não enxergavam em recenseamentos populacionais e censos agrícolas centenas 

de povoados e comunidades negras rurais. Assim, ainda segundo o autor, tais populações 

ficaram “isoladas pela falta de comunicação, transporte, educação, saúde e políticas 

públicas e outras formas de cidadania”. Desta forma, “o invisível passaria a ser isolado e 

depois estigmatizado” (GOMES, 2015, p. 123).  

Essa invisibilidade sofrida pelos moradores da comunidade do Curralinho 

contribuiu para que os negros dos Paulas, além de ficarem isolados, fossem sempre vistos 

com maus olhos (ao olhar de uma sociedade branca da época), baseado numa ideia de 

raça e hierarquização. Segundo Gomes (2003a), foi construído ao longo da história do 

Brasil um esquema estrutural de hierarquização social, um sistema classificatório que 

tinha como base as cores das pessoas. Segundo a autora as cores “branca e preta” foram 

tomadas como representantes de uma divisão fundamental do valor humano, ou seja, a 

superioridade e a inferioridade.  

Essa relação histórica entre um ser supostamente superior diante de outro tido 

como inferior, em relação à comunidade dos Paulas e os de ‘roda’, criou uma segregação 

social que reduziu as possibilidades de ascensão dos negros da comunidade rural. 

Segundo Barth (2000, p. 51), “onde um grupo étnico tem controle sobre os meios de 

produção utilizados por outro grupo surge uma relação de desigualdade e estratificação”. 

A conversa com o Sr. Nonô, que se mudou para os Paulas nos anos 1970-1980, 

devido ao casamento com uma mulher da comunidade, ajuda a compreender um pouco 

desse processo. Segundo ele, 

 

... o povo era muito pobre, vixi Maria! [...] Tinha gente que trabalhava 

o dia todo as vezes só pra comer. Tinha uns fazendeiro aí que 

aproveitava da pobreza do povo pra trocar prato de comida por serviço. 

Quando eu mudei pra cá tudo era difícil: as casa não tinha banheiro, o 

povo adoecia e não tinha como ir pra Resende Costa cuidar. Era bem 

complicado. Mais já melhorou bastante, n/é? (NOTA DE CAMPO, 20 

de janeiro de 2016). 



116 

  

 

Atualmente, em pleno século XXI, diante de muitos avanços sociais e estruturais 

na sociedade brasileira, foi possível perceber nas falas dos moradores que muita coisa 

mudou para melhor na comunidade, principalmente em relação à qualidade de vida 

comunitária (água, luz e calçamento); ao aumento significativo dos anos de escolaridade 

dos jovens em relação aos seus pais e avós; às possibilidades de acesso a bens materiais 

como casas, motocicletas e carros, além de viagens, passeios e visitas a parentes distantes. 

Contudo, mesmo com esses avanços e desenvolvimento social dos moradores, foi 

possível identificar que a comunidade ainda sofre algumas situações que culminam em 

práticas, discursos e representações preconceituosas dentro e fora dos Paulas. É 

identificável também que tais ações muitas vezes deixam marcas, principalmente de 

sofrimento e dor. 

 Durante a realização do trabalho etnográfico, principalmente nas visitas 

realizadas fora da comunidade, pude perceber que as relações estabelecidas entre os 

moradores dos Paulas e os moradores dos arredores são de certa forma amigáveis e sem 

conflitos declarados. Porém, é possível perceber também, no discurso dos moradores dos 

arredores, que algumas práticas, apesar de aparentemente amigáveis, tendem a negar uma 

associação, seja ela geográfica ou comunitária às pessoas que residem no núcleo da 

comunidade.  

Os moradores dos arredores não costumam frequentar ou estabelecer relações de 

intimidade ou fortes laços de solidariedade com os moradores que residem no núcleo 

comunitário. Quando vão à comunidade é para participar das missas, assistir às partidas 

de futebol e participar das festas que ocorrem dentro do Curralinho (nas festividades a 

interação entre estes é ainda menos expressiva). 

Esse afastamento ficou bem claro durante meu percurso pela região. Os moradores 

que não residem no núcleo dos Paulas se referem à comunidade como: “lá nos Paulas”, 

“lá no Curralinho”, “lá no povoado”, dentre outros. Notando-se, assim, um claro 

sentimento de não pertença, mesmo que geograficamente estejam vinculados. 

Cheguei a participar de duas missas na comunidade e nelas pude perceber, de 

forma clara, que existe uma espécie de ‘divisão’ do uso dos espaços do templo, marcada 

pela localidade (dentro ou fora da comunidade) da residência de cada sujeito e pela sua 

cor de pele. Acredito que a nota do Diário de Campo a seguir possa facilitar tal 

compreensão. 
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Em um domingo, por volta das 13:45 alguns poucos moradores da 

comunidade, cerca de 20 pessoas, começam a sair de casa em direção à 

igreja. Ao mesmo tempo, em frente e ao lado da mesma, começam a 

estacionar diversos carros e motos dos moradores dos arredores da 

comunidade, que também vieram para a missa, que se inicia às 14:00. 

Ao acompanhar o movimento de chegada dos fiéis pude perceber uma 

nítida separação (lado esquerdo e direito) na ocupação dos bancos da 

igreja. Na qual se sentam de um lado, quem é de “fora e branco” e se 

senta do outro, quem é de “dentro e negro”. Neste processo não há 

interação entre estes atores, nem após a missa. (DIÁRIO de CAMPO, 

17 de janeiro, 2016). 

 

A maioria das pessoas que residem ao redor da comunidade são brancas. Já a 

comunidade dos Paulas tem uma população negra da ordem de 90% de seus habitantes. 

Essa quantidade de negros concentrados em um só lugar faz com que a comunidade dos 

Paulas seja a única comunidade considerada uma “terra” ou “um lugar de pretos” na 

região rural de Resende Costa. 

Talvez por esse fato, a maioria das pessoas de Resende Costa já ouviram falar 

desse lugar, mas, ao que pude perceber, em alguns casos, de forma pejorativa e 

preconceituosa. Isso ficou claro nas observações na escola, no contato com profissionais 

da Prefeitura, na época do trabalho no CRAS e junto aos moradores dos arredores. 

Para entender o porquê dessa separação entre cor e local e baseando-me nos 

pressupostos da etnometodologia para compreender como tais práticas eram exercidas, 

encontrei nas falas dos moradores dos Paulas memórias de um tempo em que, mesmo a 

igreja sendo dentro da comunidade, muitos moradores eram excluídos desse espaço 

devido à cor de sua pele e o fato de não saberem ler. 

Entre as conversas com os mais antigos, em especial com o Senhor Alcides, neto 

de escravizados, o mesmo relatou que essa divisão, marcada principalmente pela cor de 

pele, é bem antiga: 

 

Desde o meu tempo de moço, quando a gente ia pra capelinha lá no 

morro, perto do cemitério, era complicado, meu filho. A gente não sabia 

ler, mas se interessava pelas palavra da Bíblia. Daí os que era de pele 

mais clara, era tudo convencido! [...] Porque eles sabia ler, sentava tudo 

longe da gente [...] Olha só! Até na reza, na igreja, tinha diferença de 

cor. Quando a gente saia pra rezar na casa dos outros passava vergonha, 

tinha gente que nem deixava a gente entrar direito na casa. Mas hoje 

acabou, hoje tem isso mais não, graças a Deus! (risos) (NOTA DE 

CAMPO, 19 de janeiro, 2016). 
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A fala do senhor Alcides apesar de remeter a um tempo passado, dentro da 

comunidade, aparentemente está presente ainda hoje nos rituais da igreja. Ele relata ainda 

que esse é o motivo pelo qual a maioria das pessoas que vão à missa aos domingos são 

pessoas que moram fora dos Paulas, “os daqui têm vergonha de ir na missa. O povo fica 

reparando as roupa e as conversa da gente. Dá domingo na hora da missa tá todo mundo 

escondido dentro de casa vendo televisão”, relata. 

Senhor Alcides conta que essa divisão baseada na cor da pele sempre foi algo que 

marcou a comunidade dos Paulas. Segundo ele, além dos cultos religiosos, as festas, 

mesmo que realizadas dentro da comunidade, também eram momentos de segregação.  

 

Só pessoa de cor, só pessoa escura que dançava um com o outro... e as 

pessoa mais clara não entrava no meio, e isso aqui, dentro da 

comunidade. Eles não se misturava não... uma bobeira, n/é?, sô! A gente 

vai morre e não leva nada daqui [...] Mas a gente já sabia, sabia desde 

cedo que tinha que escolher uma do mesmo tipo! Tinha que caçar uma 

da cor da gente pra dançar, se não podia larga de mão. Se você fosse 

preto, podia sair fora (risos). Tem uma branca aí... que escolheu demais 

e acabou sozinha (NOTA DE CAMPO, 19 de janeiro, 2016). 

 

Segundo Barth (2000), existem fronteiras étnicas marcadas entre o “eles” e o 

“nós” e que as mesmas permanecem apesar dos fluxos de pessoas. Assim, as distinções 

entre os atores da comunidade e suas identidades, de um lado o “eles” (brancos e dos 

arredores) e do outro “o nós” (negros e do núcleo comunitário, no caso da comunidade 

dos Paulas), implicam processos de exclusão e inclusão pelos quais, apesar das mudanças 

ao longo do tempo e das histórias de vida destes atores, ainda são mantidos. Desse modo, 

“a identidade étnica implica uma série de restrições quanto aos tipos de papel que um 

indivíduo pode assumir, e quanto aos parceiros que ele pode escolher para cada tipo 

diferente de transação” (BARTH, 2000, p. 26). 

As partidas de futebol realizadas dentro e fora da comunidade constituíram-se em 

outros momentos nos quais pude observar como os moradores dos Paulas estão expostos 

a situações de preconceito e discriminação baseados na cor da pele. Em especial os 

jogadores do time dos Paulas, que são quase todos negros66.  

Nas partidas que acompanhei dentro da comunidade pude perceber poucos 

momentos, mas eles existiram, em que as referências aos jogadores dos Paulas eram feitas 

de formas pejorativas e/ou preconceituosas. Acredito que o fato de estarem jogando 

                                                           
66 A exceção é apenas um rapaz que é branco e da área urbana de Resende Costa. O fato de namorar com 

uma jovem da comunidade e ir visitá-la aos finais de semana, levou-o a participar do time.   
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dentro da própria comunidade faz com que os visitantes tenham mais respeito pelos 

adversários. 

Os momentos em que ocorreram preconceito foram quando os visitantes faziam 

referências para localizar os jogadores em campo, como: “o pretinho ali é bom de bola, o 

número sete”; “esse neguinho chuta forte pra caramba” e “oh!... preto metido, olha!”, no 

momento em que um jogador marcou um gol e saiu comemorando. Todas essas falas 

ocorreram entre um grupo de torcedores que estavam do outro lado do campo, distante 

dos moradores dos Paulas.  

O fato de os times ficarem em lados opostos, bem como suas torcidas (ambos à 

beira do gramado), exigiu que eu ficasse me movimentando durante as partidas, podendo 

observar mais atentamente o que estava acontecendo. Eu dividia, em partes iguais, meu 

tempo de observação para cada grupo, uma vez que eles jogavam duas partidas de 90 

minutos. Assim, ficava 90 minutos próximo aos jogadores e a torcida dos Paulas e os 

outros 90 minutos próximo aos jogadores e a torcida dos outros times. 

Em relação ao jogo realizado fora da comunidade, a situação foi bem diferente da 

vivenciada no Curralinho. Em um domingo, saímos dos Paulas por volta das 13h com o 

objetivo de chegar ao Distrito de Jacarandira. Chegamos no local por volta das 14h40min, 

depois de passarmos por uma estrada estreita, com muitas curvas e poeira.  

Assim que o ônibus chegou no distrito, os jogadores do time de Jacarandira 

começaram a sair de suas casas, dos bancos da praça e dos bares, onde aguardavam o 

C.P.F.C. Dentro de 20 minutos todos já estavam no campo e prontos para jogar. Por volta 

das 15h15min começou o jogo. 

Até os primeiros 20 minutos de jogo tudo estava aparentemente tranquilo, mas 

com o passar do tempo, e o fato do time do Curralinho estar vencendo a partida, os ânimos 

dos jogadores em campo e principalmente da torcida do time da casa começaram a ficar 

exaltados.  

A partir desse momento se iniciou diversas atitudes preconceituosas e racistas à 

beira do gramado. Primeiramente, os torcedores começaram a xingar o juiz, que era negro 

e da comunidade dos Paulas. Os xingamentos tinham como referência a cor de pele, 

como: “oh juiz, seu preto ladrão!”, “apita direito, macaco”, dentre outras ofensas, até 

chegar ao ponto do juiz falar de dentro do campo se dirigindo aos torcedores ofensivos: 

“Olha a boca! Tá começando a pegar pesado... depois vai acaba dando merda aí!”.  

Os jogadores também não saíram ilesos das ofensas. Ao lado do campo os 

chamamentos como: “azulão”, “pretinho”, “tizilzinho”, “preto fedorento”, “capeta preto”, 
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“Mussum”, dentre outros que não consegui anotar no diário de campo, eram proferidos 

com frequência. 

 Outra fala que chamou minha atenção diz respeito à comunidade em si, a qual foi 

proferida por um jogador do time da casa que havia sido expulso de campo, que foi: “não 

tem feijão lá na naquela terra feia não? [...] Toma vergonha na sua cara e levanta!”. Todas 

essas falas eram sempre acompanhas de risadas de outras pessoas (não todas é claro) que 

estavam ao lado do campo. Apesar de presenciá-las, tive a percepção de que tal situação 

parecia ser algo “comum” nos jogos realizados naquele campo. 

Maureci M. de Almeida e Francisco Xavier F. Rodrigues (2015), ao abordarem 

questões relacionadas ao mito da democracia racial, especialmente no futebol, diz que tal 

esporte, no caso do Brasil, é marcado pela “pecha” do racismo. Apresentando-se de forma 

muito sútil nas relações sociais, o racismo cria assim um suposto clima amistoso entre as 

relações, mas que na verdade é marcado por dramas e sofrimentos, muitas vezes 

silenciados (ALMEIDA; RODRIGUES, 2015). 

Apesar de terem ocorrido tais situações, em momento algum, percebi a iniciativa 

de reação dos jogadores dos Paulas sobre o fato. Os Paulas venceram a primeira partida 

por 3 a 0 e a segunda ficou empatada em 2 a 2. Pegamos o ônibus de volta e chegamos, 

por volta das 21h na comunidade.  

No outro dia, incomodado com a cena que havia presenciado no dia anterior, 

procurei um dos jogadores do time e que também é motorista do micro-ônibus escolar, 

para saber o que ele pensava sobre a situação. Saber se aquilo ocorria sempre, se já 

ocorreu algo mais grave, enfim, queria saber o que ele tinha a dizer sobre os fatos 

ocorridos durante o jogo.  

Ele relatou que o ocorrido no jogo, atualmente, só acontece de forma “mais 

pesada” em Jacarandira e que alguns jogadores do Curralinho não gostam de jogar 

naquele distrito justamente por causa desse tipo de atitude. Relata ainda que atualmente 

isso ocorre “bem menos que antigamente”, mas que de vez em quando acontece.  Segundo 

o mesmo, já ocorreram brigas “feias” em algumas partidas de futebol, tanto dentro dos 

Paulas como em outras comunidades, devido as práticas relacionadas à cor da pele dos 

membros da comunidade do Curralinho. 

Os jovens acompanhados na pesquisa também percebem e relatam situações em 

que, para eles, a cor da pele está associada a tratamentos diferenciados. Segundo os irmãos 

Rafael e Emanuel, “o povo do Curralinho” quando arruma algum trabalho é sempre 
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“braçal e pesado”. Segundo os jovens, quem é de fora da comunidade não dá valor para 

os moradores por causa da cor, relata Rafael:  

 

Tem gente que tem preconceito, mas tem gente que esconde, n/é? Tem 

gente que só reforça o lado negativo. Olha pra você vê, Diogo... Aqui é 

difícil as menina arrumar emprego, sô. Aí, as que vai pra cidade, vai 

tudo trabalhar em casa de família e tal. Já os caras, vão tudo ser chapa. 

Fica lá descarregando caminhão, sai fora! Só porque a gente é preto. 

Sou mais ficar aqui de boa!” (risos) (NOTA DE CAMPO, 02 de junho, 

2016). 

 

Para Solange Simões e Mauro Jeronymo (2007) a classificação das pessoas em 

raça (cor) tem implicações sociais e econômicas importantes e que condicionam as 

oportunidades dos sujeitos se inserirem no mercado de trabalho, bem como na construção 

da sua rede de relações sociais.   

Na comunidade do Curralinho, diante do que foi observado, a cor da pele é a 

característica ou fator que mais influencia, direta ou indiretamente, nas relações e 

representações que os atores têm e mantêm com os que são de fora, mais ainda do que a 

localização geográfica da comunidade, por exemplo.  

Uma das conversas que tive com o Sr. João do Bio, talvez possa elucidar, ainda 

mais, tal situação in loco. Segundo ele: 

 

Quando a minha irmã Rita entrou para ser professora na Escola da 

comunidade, teve família de gente branca que foi até no prefeito pedir 

pra que fosse construída uma escola perto da casa deles, porque os 

Paulas era longe. Olha só, é muito preconceito, viu! [Seu João fez uma 

expressão de deboche ao lembrar do ocorrido e continuou...] Os 

meninos dele sempre estudou aqui, foi só minha irmã entrar que ele veio 

com essa conversa, povo tolo! E olha que na época ele conseguiu 

construir uma sala, daí a Prefeitura mandou uma professora, mas logo 

foi fechada porque não tinha mais criança e era difícil as professora 

chegar lá (NOTA DE CAMPO, 28 de maio de 2016). 

 

Diante do que foi observado no campo empírico e relatado pelos atores dos Paulas 

sobre algumas situações vividas dentro e fora da comunidade em relação à cor da pele e 

ao contexto social no qual estes estão inseridos, acredito ser necessário refletir sobre como 

tais práticas atravessaram o tempo e ainda continuam a existir. 

Compreender qual a influência dessas práticas no processo de construção das 

identidades dos atores da comunidade, principalmente dos jovens, é importante para que 
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sejam pensadas e construídas estratégias de intervenção que visem combater situações de 

racismo baseadas na cor da pele e origem social, na comunidade e fora dela. 

 

3.5 “Quilombo é coisa de escravo, n/é?” - uma identidade desvalorizada e em 

transição 

 

Nos diversos momentos de contato com os jovens quilombolas sempre busquei 

instruções que pudessem me auxiliar na análise e compreensão de como esses atores 

constroem suas identidades enquanto quilombolas. As questões abordadas eram diversas, 

tais como: qual a identificação racial67 que cada um tinha de si; se tinham dimensão do 

que é e/ou que foram as comunidades quilombolas no Brasil; se eles se reconhecem como 

remanescentes de quilombo; qual a importância da comunidade ser reconhecida 

legalmente e o que representa tal reconhecimento. 

As perguntas realizadas contribuíram para uma compreensão de como esses 

jovens lidam com tais questões, bem como qual a influência da família, da comunidade e 

da escola na construção das identidades dos mesmos, em uma análise tanto das 

possibilidades quanto das limitações envolvidas no processo. 

A frase “quilombo é coisa de escravo, n/é?”68, apesar de ter sido extraída de uma 

conversa individual com um jovem, representa o que os outros, sem exceção, 

responderam ao serem indagados sobre o que conhecem e/ou já ouviram falar sobre 

quilombos e quilombolas.  

Observei que alguns jovens, e a maioria dos mais antigos da comunidade, nunca 

tinham ouvido falar sobre “comunidades quilombolas” até o ano de 2011, quando houve 

a certificação da comunidade pela FCP. Foi perceptível que o trato da questão quilombola, 

principalmente em aspectos legais, é algo quase que desconhecido pelos moradores.  

Os que têm alguma consideração sobre o tema, as obteve via escola, mesmo assim, 

tal reconhecimento aparece associado à ideia de que quilombo/quilombola é apenas 

“coisa de escravo”. Dessa forma, contempla outras perspectivas históricas, sociais e 

políticas que contribuíram para os diversos tipos de formação quilombola no território 

brasileiro. 

                                                           
67 Utilizei as classificações objetivas do IBGE – preto, pardo, branco, indígena e amarelo, e um espaço em 

branco para outras respostas subjetivas. 
68 Frase dita por Jeferson, de 15 anos.  
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Alguns jovens têm uma vaga lembrança de já ter ouvido falar de um “tal de Zumbi 

dos Palmares” que “salvava os escravos”, que os ajudava a “fugir das fazendas”, que 

“levava os escravos para o quilombo”, dentre outros. Lembram também de terem visto 

nos livros didáticos que quilombos eram locais “onde os escravos fugiam para se 

esconder” ou “se reuniam pra cuidar da terra”. 

 Os processos de ajuda, fuga e aumento dos quilombos realmente aconteceram e 

não podem ser desconsiderados enquanto movimento de resistência, mas se faz necessário 

também refletir como esses jovens receberam tais informações e de que forma 

construíram seus conhecimentos e suas representações em relação às mesmas. 

Pelos relatos dos jovens, as informações ou conhecimentos foram trabalhados de 

forma caricaturada e pejorativa, geralmente, associada a uma ideia de sofrimento, 

servidão e dor, trazida principalmente nas imagens dos livros didáticos. Diante disso, os 

jovens, num primeiro momento, não se sentiram muito à vontade para falar sobre assuntos 

que remetiam às ideias sobre quilombo, escravidão, passado e negritude, demonstrando 

assim, uma certa resistência e até vergonha em abordar o tema. 

Andreína, por exemplo, conta que falar sobre negros e quilombo muitas vezes é 

motivo de piadas na escola. Ela relata que, quando o assunto começa não demora até que 

um colega diga algo do tipo: “pergunta para os meninos dos Paulas, eles conhecem tudo 

de escravo”, ou ironizam perguntando se nos Paulas “as coisas continuam como na época 

da escravidão” gerando assim, risadas e chacotas entre os colegas. E, ao que relata, não 

se lembra da realização de intervenções por parte dos professores nesses momentos. 

Tal processo contribui para o surgimento, entre os jovens, de falas como: “tanto 

faz ser reconhecido ou não, nunca recebemos nada por isso”, “acho que não tem nada a 

ver com aqui” ou “se já existiu alguma coisa aqui, já acabou”. Que acabam por 

reforçar/criar estigmas negativos, a ponto de recusarem a denominação da comunidade 

como remanescente de quilombo.  

Além disso, cabe ressaltar que não são apenas os jovens acompanhados que 

trazem nas falas sentimentos de “recusa” em relação a serem quilombolas. Em conversas 

com os moradores mais velhos, também é possível perceber resquícios de experiências 

negativas que influenciam no processo de reconhecimento e afirmação. 

Um exemplo disso é D. Rosilda que conta que, desde menina, “... o povo sempre 

falou mal dos Paulas ... que aqui é lugar de preto preguiçoso. Pra mim, aqui é um lugar 

como qualquer outro, como qualquer outra roça por ai. Essas coisa de quilombola 

apareceu tem pouco tempo, meu filho”.  
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Segundo Gomes (2003b), as experiências de preconceito racial vividas, 

principalmente na escola, ficam guardadas na memória dos sujeitos. Mesmo depois de 

adultos, quando já têm maturidade e consciência racial para superar tal situação de 

preconceito, “as marcas do racismo continuam povoando a sua memória” (GOMES, 

2003b, p. 163). 

Diante dessas situações, compreendi porque tocar nesse assunto parecia ser algo 

tão delicado. Acontece que para alguns atores, uma minoria deles na verdade, os termos 

como “quilombo” e “comunidade quilombola” estão postos no imaginário e nas 

representações dos mesmos como algo que julgam ruim e associado a um tempo passado 

desvalorizado. Nesse sentido, o fragmento “é coisa de escravo”, assume uma referência 

depreciativa que alguns evitam se identificar.  

Porém, apesar dessa referência e talvez por isso essas identidades estejam em 

processo de transição, também se encontra, na maior parte dos atores acompanhados, 

principalmente nos jovens, discursos e representações positivas e afirmativas sobre “ser 

remanescente”, “ser quilombola”, “ser negro”, “ser dos Paulas”. Principalmente após o 

reconhecimento legal concedido pela FCP em 2011, o que pode ter representado o 

primeiro passo para que a comunidade tivesse contato com questões étnicas e de 

pertencimento racial de forma mais crítica e ampla, para além das relações comunitárias 

cotidianas. 

Segundo O’Dwyer (2007), um grupo étnico, para além do reconhecimento 

jurídico, aqui especificamente o reconhecimento pela FCP, recebe também o 

reconhecimento como um “ente moral” e que a manifestação desse reconhecimento é 

expressa como respeito (O’DWYER, 2007). Além do respeito, neste processo, também 

encontramos a valorização desse ente por meio do reconhecimento e aceitação dos 

próprios atores como membros do grupo étnico.  

Em relação ao Curralinho, é possível perceber que o reconhecimento cultural da 

comunidade trouxe novas representações e sentidos identitários positivos para esses 

jovens. Tanto no que tange às questões raciais (ser negro/a), quanto se assumirem dentro 

da comunidade e diante de outros atores como quilombolas. Segundo O’Dwyer, a 

“identidade quilombola associada à autoidentificação étnica e racial de negro é utilizada 

como uma afirmação positiva no reconhecimento de si mesmo como ser social” 

(O’DWYER, 2007, p. 53). 

Nesse mesmo sentido, particularmente, percebo que uma vez que foi despertada a 

importância de se reconhecerem e se assumirem étnica e racialmente como negros e 
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dotados de uma cultura e um passado histórico que lhes é próprio, esses sentimentos de 

pertença estão sendo transmitidos e compartilhados positivamente com toda à 

comunidade dos Paulas.  

Mesmo assim, em meio a tantos processos de transição e transformação de suas 

identidades que nunca são estáticas ou concluídas, os jovens dessa comunidade estão 

envolvidos em uma complexa luta, iniciada no período colonial (LEITE, 2000), que tem 

como objetivo manter viva suas manifestações culturais, bem como a garantia de direitos 

e de cidadania para os descendestes de escravizados no Brasil.  
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4 ESCOLA DE REFERÊNCIA E IDENTIDADE QUILOMBOLA: 

DESCOMPASSOS ENTRE LOCAL IDEAL E PERTENCIMENTO 

 

O trabalho etnográfico realizado na Escola Municipal Paula Assis (Figura 27), por 

meio de uma observação atenta de como os jovens quilombolas estabelecem suas relações 

sociais, educacionais e raciais no ônibus escolar; nas salas de aula; nos intervalos; nas 

aulas de educação física; na cantina e demais momentos de interação e socialização entre 

os colegas, professores e funcionários da escola, se mostrou relevante para a compreensão 

de como o espaço escolar influencia, direta e/ou indiretamente, no processo de 

(des)construção de suas identidades.  

 

 

 

Em relação a essa experiência, é interessante dizer que nos primeiros dias de 

imersão nesse contexto, principalmente nas salas de aula, causei certo estranhamento nos 

estudantes. Muitos pensavam que eu era um estagiário ou algum professor auxiliar. Desde 

o início me apresentei como alguém que estava fazendo uma pesquisa e que queria 

conhecer a escola, não deixei claro que estava acompanhando, especificamente, os jovens 

dos Paulas. Os que sabiam meu real interesse ali eram apenas os professores, a direção da 

escola e, em certa medida é claro, os próprios jovens da comunidade, por causa do nosso 

contato anterior. 

Tal escolha se deu devido ao receio em comprometer o trabalho, uma vez que, ao 

serem observados tantos os jovens quilombolas quantos os outros atores da escola, 

poderiam mudar significativamente de postura uns com os outros. Assim, pretendi que 

eles pudessem agir da forma mais “natural” possível, mesmo com a minha presença. Com 

o passar do tempo, ao longo das semanas, minha presença foi se naturalizando entre os 

indivíduos que ocupavam tal espaço.  

Figura 27: Vista da escola (externa e interna). 

Foto do autor, 2016. 
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  Outros jovens também queriam que eu fosse em suas respectivas salas, mesmo 

que nelas não houvessem jovens dos Paulas. As falas do tipo: “Que dia você vai na minha 

sala?” ou “Você tem que ir na nossa sala ver a gente também!”, foram demonstrações de 

que, minimamente, já estavam acostumados comigo.  

Ao fim das aulas eram tantos “tchau Diogo” e “até amanhã!” que até me perdia. 

Cheguei até a participar, como jurado, de uma Gincana de Matemática que envolvia toda 

a escola. Tal atividade contou até com a presença da Secretária de Educação, do Prefeito 

e de alguns vereadores. Acredito que esse momento tenha contribuído, ainda mais, para 

minhas observações e análises das situações vividas naquele contexto sociocultural. 

Segundo Juarez Tarcísio Dayrell, 

  

analisar a escola como espaço sócio-cultural (sic) significa 

compreendê-la na ótica da cultura, sob um olhar mais denso, que leva 

em conta a dimensão do dinamismo, do fazer cotidiano, levado a efeito 

por homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, negros e 

brancos, adultos e adolescentes, enfim, alunos e professores, seres 

humanos concretos, sujeitos sociais e históricos, presentes na história, 

atores da história (DAYRELL, 1996, p. 136). 

 

Nesse sentido, tal campo de análise proporcionou uma melhor compreensão de 

qual é o contexto escolar que os jovens da comunidade do Curralinho estão inseridos. 

Além disso, foi possível identificar alguns aspectos que permeiam, ao mesmo tempo em 

que influenciam, a construção das identidades dos mesmos. 

Foi possível identificar aspectos relacionados às relações entre pares, colegas de 

sala ou não, baseadas em processo de socialização; o olhar que a escola tem sobre os 

jovens e quais são as expectativas de vida e futuro que os atores dos Paulas depositam 

sob a escola. Da mesma forma, quais são as práticas escolares que a escola desenvolve 

junto a estes atores, numa perspectiva de um trabalho pedagógico voltado para a educação 

das relações étnico-raciais e para o atendimento da Lei 10.639/2003. 

Antes de apresentar tais aspectos e descrever o que foi vivido durante a realização 

dessa etapa na pesquisa, se faz necessária uma breve descrição da Escola Municipal Paula 

Assis, uma vez que, conhecer como é o espaço no seu cotidiano institucional, pode 

contribui significativamente para a interpretação e compreensão de como as referidas 

relações que são construídas e mantidas pelos atores que constituem tal espaço. 

A Escola foi fundada no dia 12/03/1963, de acordo com a Lei de Criação nº. 448, 

atendendo ainda à Educação Infantil (2ª etapa), ao Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e 
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ao Ensino Médio (1º ao 3º ano). Ou seja, atende a todos os níveis escolares que 

compreendem à Educação Básica. Atualmente, a escola conta com sete funcionários 

técnicos administrativos, a saber, Serviços Gerais (02), Cantineira (03), Pedagoga (01), 

Secretaria (01) e 25 professores, divididos de acordo com o quadro (04) abaixo. 

 

Disciplina/Formação Quantidade 

Língua Portuguesa 03 

Matemática 03 

Geografia  02 

História 02 

Biologia 01* 

Artes 01** 

Educação Física 01 

Sociologia 02*** 

Filosofia 01 

Ensino Religioso 01 

Química 01 

Física 01 

Inglês 02 

Ciências  02 

Pedagoga – II Etapa Pré-escola 01  

Pedagoga – 2º ano  01 

Pedagoga – 4º ano  01 

Pedagoga – 5º ano  01 

Professora Eventual 01 

* Também é professora de Ciências até o 9º ano; 

** Também é professora de Ensino Religioso; 

*** Também é professora de Filosofia. 

Total: 25 

Quadro 4: Distribuição dos Professores. 

Dados do próprio autor, 2016. 

 

Atualmente a escola conta com 274 estudantes divididos em 16 turmas (Quadro 

05), funcionando apenas no período vespertino, de 12h10min às 16h35min. Desse total 

de estudantes, 160 são da área rural e 114 da área urbana do município. Para garantir o 
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acesso à escola, a Prefeitura disponibiliza sete veículos, entre ônibus, micro-ônibus e van, 

para transportar os estudantes de ambas as áreas. 

 

Turmas Quantidade de Estudantes 

  

II Etapa (Pré-escola) 03 

2º ano 04 

4º ano  07 

5º ano  17 

6º ano 1 27 

6º ano 2 20 

7º ano 1 24 

7º ano 2 21 

8º ano 1 19 

8º ano 2 19 

8º ano 3 18 

9º ano 1 18 

9º ano 2 17 

1º ano – Ensino Médio 19 

2º ano – Ensino Médio 23 

3º ano – Ensino Médio 18  

Total: 274 

Quadro 5: Quantitativo Total de Turmas e Estudantes. 

Dados do próprio autor, 2016. 

 

A Escola Municipal Paula Assis, chamada por alguns estudantes de “EMPA”, 

denominação que a partir de agora adotarei, está localizada na comunidade rural do 

Ribeirão de Santo Antônio, que fica a oito quilômetros de distância da comunidade do 

Curralinho dos Paulas e 28 quilômetros da área urbana de Resende Costa. 

A EMPA foi recentemente reformada. Dessa forma, durante a realização da 

pesquisa, observei que a escola apresenta boas condições físicas de funcionamento. A 

escola tem 16 salas de aula, todas em uso, que são divididas em três blocos, com 

capacidade para cerca de 30 estudante. Todas contêm conjuntos de carteiras e cadeiras de 

madeira e ferro; ventilador de teto; quadro de giz e uma prateleira para os estudantes 
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colocarem seus livros, além disso, todas as salas são bem arejadas e com uma boa 

iluminação. 

Na escola, há uma biblioteca com livros didáticos, romances, contos, poesias, 

literatura em geral, dentre outros gêneros, além de diversos manuais e cartilhas destinadas 

aos docentes. Conta com mesas de estudos, cadeiras e prateleiras de alvenaria e de ferro. 

A cantina/refeitório fica ao lado da biblioteca, um espaço no qual encontra-se um 

bebedouro e grandes mesas retangulares nas quais os estudantes se sentam para almoçar. 

Tanto a biblioteca quanto a cantina possuem janelas e portas de vidro (blindex) 

transparente o que permite uma claridade natural durante todo o dia. 

A sala dos professores é uma “sala pequena”, nos dizeres da Diretora, e que não 

comporta todos os docentes de forma confortável. Nesse local, encontram-se cadeiras, 

armários para os professores, uma mesa para reuniões, um bebedouro e uma mesinha na 

qual fica servido o café, além de dois banheiros, um masculino e um feminino. A 

secretaria da EMPA é o local em que ficam guardados todos os materiais de expediente 

da escola, sendo dividida em quatro salas: uma recepção, um almoxarifado, a sala da 

diretora e a sala da pedagoga. 

Na escola existe um laboratório de informática, que atualmente não está sendo 

utilizado. Segundo a diretora, é necessário dar manutenção nos computadores, mas a 

prefeitura ainda não conseguiu enviar o Técnico em Informática até à escola, além disso, 

os computadores não têm acesso à internet. 

A escola possui um amplo espaço externo, um local gramado e muito bem 

cuidado, o que realça suas paredes, em amarelo e azul. Nesse local encontramos diversos 

bancos de alvenaria nos quais os estudantes ficam no horário dos intervalos ou quando 

estão fora de sala por algum motivo.  

A quadra da escola (Figura 28) foi construída e reformada recentemente. Na 

verdade, participei da inauguração da reforma, que ocorreu durante o período em que eu 

estava na escola. É uma quadra poliesportiva, coberta e com telas nas laterais e se encontra 

em ótimas condições de uso.  
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Percebi que esse local tem um significado muito importante para os estudantes, 

principalmente para os meninos, uma vez que a falta de um espaço semelhante em suas 

comunidades rurais, e até mesmo na área urbana, faz com que eles fiquem o tempo todo 

querendo jogar futsal. São tantos “timinhos”, times de 4 a 5 jogadores, que se formam 

nos horários dos intervalos ou recreio, que geralmente, alguns ficam sem jogar devido à 

falta de tempo.   

A EMPA, ao que pude observar, e fazendo uma comparação com outras escolas 

municipais e rurais que já frequentei, apresenta condições físicas excelentes, não 

deixando a desejar em relação aos espaços que possui e que são utilizados pelos 

estudantes, o que propicia um ambiente, ao menos em termos espaciais, ideal para o 

aprendizado. 

A diretora comenta que, para além da estrutura física, a escola vem se destacando 

ao longo dos anos. Segundo ela: “é na roça, mas é de referência!”. Tal fala, diante do que 

foi observado na pesquisa, talvez se justifique, primeiro, pelo reconhecimento da EMPA 

pelas famílias, estudantes e professores como uma escola de qualidade e que vem 

mudando o perfil social das famílias e dos jovens que residem na zona rural do município 

de Resende Costa, principalmente na garantia de um maior tempo de escolarização dos 

mesmos.  

O segundo aspecto que contribui para a construção de uma representação da 

EMPA como uma “escola referência” são os resultados positivos que a escola vem 

alcançando nos últimos anos em diversas questões, tais como: o aumento gradativo do 

número de ingressantes na universidade, cerca de cinco a oito estudantes por ano69, 

através do Sistema de Seleção Unificada (SISU), aprovados no Exame Nacional do 

                                                           
69 O número de 05 a 08 pode parecer, inicialmente, baixo. Mas o número de estudantes que chega ao 3º do 

Ensino Médio é pequeno, no ano de 2016, por exemplo, a sala está com 18 jovens. 

Figura 28: Quadra Poliesportiva. 

Foto do autor, 2016. 
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Ensino Médio (ENEM). No ano de 2014 a escola ficou em 8º lugar com as melhores notas 

entre as escolas municipais do Estado de Minas Gerais. 

Além disso, a escola obteve bons resultados nas avaliações do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB), sempre melhorando a média; conquistas de 

medalhas, principalmente de ouro, nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP), nos anos de 2011 e 2014, dentre outros. Todo esse contexto faz com 

que muitas famílias (rurais e urbanas), inclusive os próprios professores da escola, que 

têm filhos em idade escolar, matriculem seus filhos em uma escola rural, em detrimento 

das escolas urbanas que existem em Resende Costa.  

Durante 30 anos a EMPA ofertou turmas apenas até o 5º ano (antiga 4ª série), que 

atendia às crianças da própria comunidade do Ribeirão de Santo Antônio. Foi somente a 

partir do ano de 1994 que a escola começou a ofertar o 6º ano. A partir de 1995 iniciaram 

as turmas dos 7º, 8º e 9º ano e, em 2009, constituía-se a primeira turma de Ensino Médio. 

Na conversa com um dos professores foi relatado que o ano de 1994 representou 

uma verdadeira revolução na área educacional para toda zona rural do município, uma 

vez que, com a extensão dos anos de escolarização, muitos jovens e adultos retornaram à 

escola a fim de “estudarem mais”. Nessa época, devido a quantidade de estudantes e o 

perfil dos mesmos, a maioria lavradores, a escola começou a funcionar a partir das 15h, 

pois assim, eles teriam tempo para “cuidar da roça e tirar leite”, comenta. 

Para os professores mais antigos da escola, a construção dessa referência é graças 

ao envolvimento das famílias dos estudantes que, mesmo com baixo capital escolar, 

sabem da importância e do valor da escola para seus filhos. Segundo um professor 

“muitos dos alunos que estão aqui hoje, são filhos desses que voltaram a estudar quando 

começou a 5ª série em 94”.   

Porém, mesmo que, aparentemente, todas as famílias considerem a importância 

da escola, na conversa com a diretora e com alguns professores, os mesmos relatam que 

o cuidado e o acompanhamento dos estudos e tarefas escolares nem sempre são realizados 

por algumas famílias, sejam dos Paulas, sejam de outras localidades rurais e/ou urbana. 

Segundo a diretora “algumas famílias reconhecem a escola, outras não”. Essa 

ambiguidade entre reconhecer e não reconhecer, na verdade, está relacionada à 

expectativa que a escola deposita sobre as mesmas. No sentido de que, na fala da direção: 

“Há pais que dão importância e buscam maneiras para ajudar seus filhos, estes sim 

reconhecem ... já tem outros que não. Deixam os filhos sob cuidados, quase que exclusivo 

nosso, aí fica mais difícil de trabalhar.”   
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Tais relações entre família e escola, ao que se pode perceber, causam aos 

professores e à direção satisfação em alguns casos e descontentamento em outros. A 

diretora afirma e deixa claro que “são pouquíssimas” famílias que não se envolvem em 

todas as atividades da escola. Em relação às famílias dos Paulas, após a observação e 

entrevistas realizadas dentro da EMPA, percebe-se que a representação da escola, sobre 

a maioria das famílias da comunidade é positiva.  

 

4.1 Uma etnografia em movimento: “É nós dos Paula que manda no buzu!”  

 

O transporte utilizado pelos estudantes do Curralinho dos Paulas, da comunidade 

à escola, é um micro-ônibus (Figura 29) fornecido pela Prefeitura (meio de transporte 

também utilizado por mim durante a realização da pesquisa). Esse transporte representa, 

para todas as famílias acompanhadas, a única forma de fazer com que seus filhos cheguem 

à escola, uma vez que as mesmas não têm tempo e nem condições financeiras para levá-

los todos os dias. 

 Além do micro-ônibus, devido à grande extensão territorial que compõem os 

arredores da região do Curralinho dos Paulas, a Prefeitura também disponibiliza um 

ônibus de 44 lugares. Nele vão apenas dois jovens dos Paulas, dos quais uma eu 

acompanhei na escola e na comunidade (Kailaine) e outro apenas na comunidade 

(Leandro). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A observação participante, dentro do micro-ônibus escolar, possibilitou 

compreender como os jovens quilombolas criam e estabelecem suas relações sociais e 

comunitárias, primeiramente, entre os outros jovens que residem nos arredores da 

comunidade, e também entre eles mesmos. Uma vez que as observações do cotidiano in 

Figura 29: Micro-ônibus. 

Foto do autor, 2016. 
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loco, já realizadas, não me forneceram os mesmos dados empíricos que as viagens até à 

escola oportunizaram. 

O micro-ônibus e seu motorista têm uma rotina diária que consiste em passar 

primeiro nas casas dos estudantes que moram mais distantes do núcleo da comunidade. 

Alguns estudantes que têm suas casas mais afastadas ficam aguardando o transporte à 

beira da estrada, já outros são pegos na porta de casa.  

O trajeto começa por volta das 10h45min, com o embarque do primeiro 

passageiro. Depois, por volta das 11h30min, o micro-ônibus, já com todos aos moradores 

dos arredores a bordo, destina-se ao centro da comunidade. Como no segundo momento 

da pesquisa fiquei em uma casa (Figura 30) um pouco mais afastada da comunidade, 

embarcava no micro-ônibus por volta das 11h00min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No percurso, antes de chegar aos Paulas, há cinco porteiras de madeira que 

demarcam a entrada/saída de fazendas e sítios, algumas com e outras sem mata burros70, 

as quais os jovens se revezam para abrir e depois fechar, havendo uma espécie de rodízio 

entre eles.  

Na conversa que tive com as famílias, todas relataram a importância desse 

transporte para a educação dos filhos, principalmente quando se lembram do tempo em 

que eles mesmos eram estudantes e não puderam dar prosseguimento aos estudos 

justamente por, na maioria das vezes, não terem acesso às escolas que ficavam distantes 

da comunidade.  

                                                           
70 Mata-Burro é um dispositivo destinado a desencorajar os animais a passarem de uma pastagem para 

outra, ou de um lado para outro da via, evitando assim que deixem as propriedades e se locomovam para 

outros locais e estradas. Disponível em: <http://www.ecopontes.com.br/mata-burro/>. Acesso em: 

27/01/2016. 

Figura 30: Local da estadia em maio/junho. 

Foto do autor, 2016. 
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Segundo Cintia Yumiko Egami et al. (2006), para os estudantes que residem na 

área rural, o transporte escolar torna-se essencialmente importante para que se consiga ter 

acesso à escola. Além disso, “quanto maiores são as barreiras físicas e mais baixa a 

situação financeira do aluno, maior é a dependência do transporte para se chegar à escola” 

(EGAMI et al., 2006, p. 04). No caso da comunidade do Curralinho, a não oferta do 

transporte acarretaria em uma ausência significativa, e talvez total, dos jovens à escola. 

O micro-ônibus utilizado pelos jovens dos Paulas tem capacidade total para 29 

pessoas sentadas, mas leva apenas 26, isso quando todos estão presentes. Em relação a 

capacidade, ele também transporta cinco crianças que moram nos arredores dos Paulas e 

que estudam na Escola que fica localizada dentro da comunidade. Ou seja, eles 

desembarcam na comunidade e dão espaço para os jovens dos Paulas entrarem.  

Mesmo sendo a única opção de transporte até à escola, o micro-ônibus apresenta 

precárias condições físicas de uso com bancos rasgados e sujos, nenhum assento com 

cinto de segurança que dê para ser usado e janelas quebradas, além de ser um veículo 

antigo que constantemente precisa de reparos. 

Além dessas condições, os jovens enfrentam outro problema: a chuva. Quando 

chove muito os veículos ficam impossibilitados de chegar à escola. Os estudantes relatam 

que já ocorreu de o micro-ônibus ficar preso na lama na metade do caminho. Dessa forma, 

tiveram que ir andando a pé durante a outra metade, até chegarem à escola. “Foi cansativo, 

mais foi legal! ”, conta Fabiana.  

Em um dos dias que estive na comunidade o micro-ônibus ficou preso na lama 

antes mesmo de chegar ao Curralinho dos Paulas. Diante do ocorrido, eu e mais alguns 

dos jovens fomos até a casa do seu Nonô, morador da comunidade que também presta o 

serviço de transporte escolar para a Prefeitura. Ele prontamente atendeu nossa solicitação, 

que foi levar todos nós até à escola. Segundo Sr. Nonô, “não custa nada, n/é? Melhor ir 

pra escola do que fica ai sem fazer nada o dia todo!” (risos). Uma ação que representa um 

pouco dos laços de solidariedade que existem dentro da comunidade. 

No micro-ônibus não há lugar marcado e/ou reservado para cada jovem, mas sim 

uma região demarcada, que é a do “fundão”. A maioria dos estudantes que embarcam 

primeiro, antes de chegar ao núcleo da comunidade, sentam mais à frente. No primeiro 

dia achei estranho o porquê de não sentarem mais ao fundo, uma vez que havia muitas 

poltronas vazias. Poucos se arriscam a sentar no fundo, mas logo mudam de lugar. 

 Quando o micro-ônibus parou na comunidade e os adolescentes que moram no 

núcleo entraram, eu obtive a minha resposta. Literalmente a ideia de que: “É nós dos 
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Paula que manda no buzu!”, frase utilizada por Sérgio (13) ao descrever como é o 

transporte escolar, faz todo sentido, tanto na ida quanto na volta da escola.  

Acontece que, quando “os dos Paulas” entram, o ônibus fica todo agitado. O fato 

de entrarem conversando alto, jogando suas mochilas sobre os assentos, cantando (sempre 

funk ou sertanejo), dando tapas uns nos outros, pedindo a algumas pessoas que mudem 

de lugar, dentre outras brincadeiras típicas de adolescentes, o ônibus parece ganhar vida. 

E essa vida se manifesta no fundo, nos últimos assentos. 

Durante o trajeto, o fato dos assentos não terem cinto, contribuí para que os jovens 

fiquem se movimentando dentro do ônibus, ficando em pé ou mudando de lugar. Diversas 

vezes, praticamente todos os dias, alguns deles são advertidos pelo motorista, mas isso é 

algo que não adianta muito, a não ser quando o mesmo perde a paciência e acaba parando 

o veículo, até que todos fiquem sentados. Quando digo que não adianta muito é que o 

motorista também é morador dos Paulas, além de ser tio e primo de alguns dos jovens, 

essa relação de parentesco faz com que ele perca um pouco de sua autoridade sobre os 

jovens. 

Até chegar a escola, além de ficarem cantando e conversando, também ficam 

jogando baralho (truco)71, principalmente os meninos, mas as vezes as meninas entram 

no jogo. Eles utilizam as mochilas ou livros como mesa para jogar. No percurso, um 

detalhe me chamou muita atenção, mesmo que não seja algo formalizado, existem quatro 

regras de conduta que já são estabelecidas entre os passageiros.  

A primeira delas, e talvez a mais importante, diz respeito às janelas do veículo. 

Elas, em hipótese alguma, podem ser abertas por causa da poeira. A segunda regra é em 

relação a ouvir música alta no ônibus. Mesmo não tendo internet e nem sinal de celular 

dentro72 da comunidade, alguns jovens têm celulares que servem mais como aparelhos de 

som. Assim, quem quiser ouvir música, sem ser com fone, tem que ser uma música que 

agrade a todos, caso contrário, nem precisa ligar o aparelho.  

A terceira regra, bastante significativa, é em relação à partilha dos alimentos. 

Quem leva alguma coisa para comer no ônibus, tipo salgadinhos, biscoitos e outros do 

gênero deve dividir. Essa divisão não é algo forçado. Na verdade, já há uma solidariedade 

                                                           
71 Truco é um popular jogo de cartas praticado em diversos locais da América do Sul, principalmente no 

Brasil. O mesmo é jogado por dois, quatro ou seis jogadores, divididos em dois lados opostos. Os 

vencedores são os jogadores que vencerem duas, das três rodadas de carta. 
72 Para se conseguir sinal de rede de telefonia móvel é preciso que os moradores subam um morro que fica 

atrás da igreja, em cima de uma caixa d’água. Neste local tem sinal, mas é bem fraco e oscila 

constantemente.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_cartas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
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muito grande entre os jovens “dos Paulas”, não se aplicando aos moradores que são dos 

arredores da comunidade. 

Em relação a primeira, deixar as janelas fechadas, pude observar o porquê dessa 

importância. Acontece que no trajeto até à escola existem trechos com muita poeira e 

quando o veículo passa por eles boa parte entra pelas janelas, caso estejam abertas. Isso 

acaba sujando as roupas e os cabelos de todos os passageiros (eu também passei por isso 

em um dia que a regra foi infringida). 

 As meninas, por exemplo, quando não é época de chuva, acabam levando uma 

peça de roupa extra nas mochilas, pois, caso se sujem, podem trocar de roupa assim que 

o micro-ônibus chega à comunidade do Ribeirão. Essa poeira acaba por se tornar mais 

um motivo de preconceito em relação aos moradores dos Paulas.  

Em uma conversa com uma moradora dos arredores dos Paulas, a mesma conta 

que quando voltou a estudar na EMPA, no ano de 1994, os moradores dos Paulas eram 

chamados de “sarnentos”, justamente porque desciam do transporte escolar, na época uma 

Kombi, batendo as mãos pelo corpo para tirar a poeira. E esse tipo de comportamento 

ainda pode ser observado. Não cheguei ouvir a expressão “sarnento”, mas “os 

empoeirados do Curralinho”, vindo de outros jovens de outras comunidades. 

Aparentemente pode parecer uma “brincadeira” entre adolescentes, mas o fato da 

escola ser rural e a maioria dos estudantes também serem de comunidades rurais que 

também passam por trechos de muita poeira, mostra que há uma representação 

diferenciada e depreciativa em relação aos jovens do Curralinho, uma vez que não se 

percebe esse tipo de comportamento direcionado aos estudantes das demais comunidades. 

A quarta e última regra tem a ver com a postura dos jovens que moram nos 

arredores do Curralinho que, mesmo que venham no mesmo micro-ônibus, não gostam 

de ser confundidos com os moradores dos Paulas. Isso, do meu ponto de vista, seria difícil, 

pois não há nenhum estudante negro dos arredores que vai no mesmo transporte. Além 

disso, há uma forte representação dos Paulas, também na escola, de que “lá é um lugar 

que só tem preto, n/é?”73.  

 Uma forma encontrada para não serem confundidos é esperar todos os jovens dos 

Paulas descer primeiro e só depois eles saírem. Ao todo, foram 14 estudantes observados 

no trajeto. Desses, apenas um se senta mais à frente, que é a Carla, a única adolescente 

que se identifica como branca dentro da comunidade.  

                                                           
73 Fala de um adolescente da comunidade dos Pintos no momento em que eu fazia a observação de uma 

aula de educação física. 
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No trajeto ficou claro que os jovens quilombolas dos Paulas e os jovens moradores 

dos arredores não tem uma boa integração, mesmo que se conheçam há muito tempo, já 

que sempre utilizaram o mesmo meio para chegar à escola. Na verdade, eles relatam que 

já houve algumas brigas dentro do ônibus por causa de pessoas que quebraram as regras 

e que essas brigas sempre acabaram em falas e ações preconceituosas relacionadas à cor 

da pele e ao local de moradia dos Paulas. Ou seja, são falas e representações que talvez 

demonstrem a continuidade da ideia de isolamento social que os Paulas veem sofrendo 

desde a época do “Nós de roda”. 

Apesar da existência, muitas vezes isoladas, de conflitos e atritos entre os jovens 

dos Paulas e dos arredores, durante as viagens até à escola ficou visível que o micro-

ônibus é um dos espaços que realmente podem ser considerados como de domínio e/ou 

comando dos jovens quilombolas. Espaço no qual são protagonistas dos momentos de 

alegrias e união; local onde quem ditam as regras são eles e não os outros. 

 

4.2 O cotidiano escolar: relação entre pares e processos de socialização   

 

Nesta parte do trabalho o objetivo é apresentar como se dão as interações e as 

relações de socialização entre os próprios atores dos Paulas dentro da escola. Ademais, 

como elas são criadas e estabelecidas entre os jovens dos Paulas e os demais da EMPA. 

O intuito é descrever e analisar como tais atores criam e recriam suas práticas cotidianas 

no espaço escolar.  

Segundo Tomke Lask “as interações entre pessoas e diferentes comunidades se 

tornam a chave de compreensão dos valores inerentes dessa sociedade” (LASK, 2000, p. 

10). Nessa perspectiva, compreender como estes jovens, negros e quilombolas, 

estabelecem suas práticas cotidianas no contexto escolar pode ajudar a identificar quais 

são os traços culturais que precisam ser analisados e compreendidos como resultado de 

um processo em que estão em jogo vários elementos (LASK, 2000). 

Em especial, elementos como o sentimento, ou não, de pertencimento identitário 

e comunitário que são percebidos e assumidos pelos sujeitos independentemente do 

espaço em que os mesmos estiverem inseridos. Como na escola, por exemplo, através de 

experiências de interação e socialização entre os estudantes.  

Além disso, é importante pensarmos a escola como um espaço, “um lugar 

praticado” pelas pessoas e não só como um lugar estático e na inércia, como nos aponta 
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Michel de Certeau (1998). Assim, a escola é um espaço que é modificado por 

transformações advindas das proximidades entre os próprios sujeitos que o compõem.  

De maneira geral, são as práticas e ações dos sujeitos que definem os espaços, ou 

seja, o espaço “é de certo modo animado pelo conjunto dos movimentos que aí se 

desdobram. Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o 

circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar” (CERTEAU, 1998, p. 202). 

Nesse sentido, identificar, dentro da escola, quais são os espaços ocupados pelos 

jovens da comunidade dos Paulas é importante para compreender como estes espaços 

influenciam nas identidades dos mesmos. Principalmente se levarmos em consideração, 

nas palavras de Coulon (1995a, p. 64-65), que a escola é um “centro de rituais complexos 

que regem as relações pessoais. Existem jogos, equipes, ‘guerras sublimadas’, um código 

moral, um conjunto de cerimônias, tradições e leis”. 

Durante a observação, pude perceber que os jovens do Curralinho do Paulas 

mantêm suas relações de amizade, afinidade e de interesse dentro de dois tipos de grupos 

específicos: o primeiro, entre eles mesmos, o qual chamo de “pares”, ou seja, é um grupo 

formado apenas pelos moradores da comunidade. A paridade aqui se dá pelo fato de serem 

de um mesmo local de origem, marcados por laços sanguíneos ou não. 

O outro grupo constitui-se em um conjunto de subgrupos. Divididos em pequenos grupos 

formados a partir de interesses e semelhanças que cada ator dos Paulas estabelece com os 

outros sujeitos de outras localidades, os quais chamo de “processos de socialização”. 

Como por exemplo, fazem parte do mesmo timinho de futsal; torcem pelo mesmo time; 

são da mesma sala; foram colegas em anos anteriores e mantiveram alguma relação; têm 

amigos em comum que servem como elos nas relações, dentre outros que demarcam a 

afirmação/inclusão ou negação/exclusão dos sujeitos em cada grupo específico. 

Na observação realizada, ficou claro que as relações estabelecidas entre pares são 

mais fortes e evidentes do que os demais processos de socialização. Algo que talvez fosse 

de se esperar, uma vez que os jovens se conhecem há mais tempo, vivem no mesmo local 

e, principalmente, porque alguns estabelecem relações de parentesco.  

Contudo, o que chama a atenção para essas relações é a quantidade de tempo que 

é destinado a elas. Os Paulas convivem pouco tempo com os outros jovens que são de 

outros locais, culminando em processos de socialização bem restritos. Tal fator faz com 

que a maioria dos jovens fiquem, de certa forma, isolados de alguns processos 

educacionais e coletivos realizados dentro da escola. Assim, para evitar que fiquem 

“isolados” eles ficam mais tempo juntos entre si. 
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Segundo Thin (2006), ao falar sobre a “socialização familiar” nas camadas 

populares, o autor diz que as relações de socialização nesse meio ocorrem através dos 

atos da vida cotidiana, não havendo a separação da vida comum da família ou do bairro 

(THIN, 2006). Os jovens dos Paulas, nesta relação entre pares, também levam isso para 

a escola, constituindo um grupo de convivência, formado na comunidade e não na escola. 

Alguns aspectos encontrados, como situação econômica; forma de se vestir; 

padrões estéticos; origem social; a relação entre o urbano e rural; quantidade de negros 

na escola e cor da pele, podem auxiliar na compreensão de como essas relações são 

estabelecidas entre pares ou não.  

O capital econômico dos jovens, ao mesmo tempo que os inclui entre os pares, os 

exclui dos processos de socialização com outros jovens. O fato de a maior parte deles 

pertencerem a famílias populares e com baixo poder aquisitivo, como exceção da jovem 

da família 11, não possibilita que desfrutem de bens materiais que, supostamente, são 

aceitos como válidos ou ideias, dentro de uma lógica capitalista de apelo para o consumo, 

ou simplesmente não são vistos como da “moda”, como diz Pâmela.  

O fato de não possuírem bens materiais como smartphones, computadores ou 

outros dispositivos eletrônicos, além do acesso à internet, os jovens do Curralinho ficam, 

de certa forma, por fora das redes sociais virtuais que existem entre os estudantes da 

EMPA, refletindo também nas redes de socialização dentro da escola, no contato físico 

uns com os outros. 

A maneira de se vestir, bem como as condições físicas das vestimentas, é outro 

fator que influencia no estabelecimento das relações entre os jovens na escola. 

Caracterizada principalmente pelo uso de mochilas e roupas desgastadas pelo tempo, 

utilizadas principalmente pelos jovens do sexo masculino.  

Em relação a maneira de se vestir e se cuidar, as meninas dos Paulas podem ser 

consideradas, de certa forma, mais cuidadosas e/ou vaidosas que os meninos. O fato de 

aprenderem, ainda crianças, a cuidar dos cabelos e a se maquiarem faz com que elas se 

preocupem com a questão estética dentro da escola. Referente aos cuidados dos cabelos, 

observei que a eles é dado uma atenção especial pelas jovens. 

Entre elas, com exceção da Emilly que deixa seus cabelos mais naturais, todas 

possuem cabelos que já foram submetidos a procedimentos químicos com o objetivo de 
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ficarem alisados e escovados. Existe também a utilização, em alguns momentos e em 

alguns casos, de tranças de Kanekalon74.  

Em uma das conversas que tivemos, algumas delas relatam a importância em 

deixar os cabelos sempre “bonitos e alisados”, para que elas não fiquem “feias” para irem 

às festas ou na “cidade”. Segundo Pâmela: “Se não tiver alisado não tá arrumado. Só 

quando passa a prancha e seca é que fica arrumadinho, principalmente pra ir pra escola. 

Cabelo duro tem que escovar, Diogo! ” (risos).  

Segundo Gomes (2003b),  

  

o cabelo é um dos elementos mais visíveis e destacados do corpo. Em 

todo e qualquer grupo étnico ele é tratado e manipulado, todavia a sua 

simbologia difere de cultura para cultura. Esse caráter universal e 

particular do cabelo atesta a sua importância como símbolo identitário 

(GOMES, 2003b, p. 174). 

 

Nesse sentido, o cuidado com os cabelos representa, para além do fato de sentirem 

“arrumadas”, como diz Poliana, uma preocupação estética para que se sintam aceitas no 

espaço em que estão inseridas. Principalmente na escola, em que a quantidade de meninas 

com os cabelos crespos, igual aos delas, é pequena. Segundo Gomes (2003b), o cabelo 

alisado aproxima as mulheres negras de um padrão estético branco, visto socialmente 

como mais belo. Ainda segundo a autora, tal processo cria uma espécie de cerceamento 

da liberdade da expressão corporal negra, sobretudo das mulheres, o “que demostra que 

continuamos mergulhados nas malhas do racismo e do preconceito racial” (GOMES, 

2003b, p. 177). 

A origem social e histórica dos jovens do Curralinho é outro aspecto que 

influencia nas relações de socialização entre esses atores e os jovens de outras 

comunidades rurais e da área urbana. Processo esse marcado por situações semelhantes 

às descritas nos itens 3.4 e 3.5. Geralmente atreladas as más representações construídas 

historicamente em relação à comunidade e seus membros, a maioria delas relacionadas a 

questões raciais, fazendo com que “os outros” não queiram ou evitem em andar juntos 

com receio de serem confundidos. 

                                                           
74 Kanekalon é um material muito usado para confeccionar apliques de cabelo. É uma espécie de fibra 

sintética, com toque macio, e que consegue chegar facilmente a um resultado muito parecido com fios de 

verdade. Disponível em: <https://www.allthingshair.com/pt-br/penteados-cortes/cabelos-crespos/trancas-

de-kanekalon/>. Acesso em: 27/08/2016. 

 

https://www.allthingshair.com/pt-br/penteados-cortes/cabelos-crespos/fibra-sintetica-cabelo-transicao-capilar/
https://www.allthingshair.com/pt-br/penteados-cortes/cabelo-longo/como-cuidar-do-aplique-de-cabelo/
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Segundo Piza e Rosemberg (1999, p. 123), “o padrão contemporâneo de 

classificação de raça no Brasil tem sido preferencialmente fenotípico e este padrão parece 

ter mantido uma certa constância no plano das relações interpessoais”. Diante dessa 

afirmação, concordo com as autoras, na medida em que é possível perceber que as 

relações, ou a falta delas, entre os Paulas e os outros jovens são marcadas pelos atributos 

físicos que servem para categorizar os jovens pela aparência (cabelo, cor, vestimenta) e, 

além desses, é possível encontrar um segundo aspecto, ligado à condição socioeconômica 

dos mesmos, existindo assim uma combinação entre raça e status social.  

Diante desses fatores, é possível verificar, na escola, a formação de pequenos 

grupos compostos exclusivamente por jovens dos Paulas. São grupos que variam a 

quantidade de membros de acordo com as demandas do dia letivo, as vezes é dia de 

avaliação ou estão fazendo algum exercício ou atividade em sala e acabam tendo pouca 

interação com seus pares. Além disso, são grupos que têm o sexo como marcador de 

interação. 

Durante os momentos coletivos de interação, para além da sala de aula, como 

recreio, na hora da merenda, intervalos ou quando saem mais cedo de sala por algum 

motivo, como por exemplo, terminar uma prova ou exercício mais rápido, os jovens dos 

Paulas se dividem em dois grupos: o das “meninas” e dos “meninos”. Essa divisão por 

sexo, ao que parece, é algo já estruturado entre os grupos, não havendo tanta interação 

entre eles, a não ser quando algum membro, de ambos os grupos, compra algum lanche 

na cantina e o mesmo é compartilhado. 

As meninas geralmente ficam sentadas nos bancos de alvenaria da escola 

conversando entre elas, não havendo tanta interação com outras jovens de outras 

localidades, diferentemente dos meninos. Nas conversas das meninas os assuntos variam 

sobre novelas, professores, colegas, fofocas, sobre namoro, dentre outros.  

Já os meninos participam de atividades mais grupais, envolvendo outros jovens 

de outras localidades, como futebol, baralho, “lutinha”, etc., que fazem como que a 

socialização deles seja maior do que a das meninas. Acredito que a representação dos 

jovens como bons de bola, contribui significativamente para uma maior interação, uma 

vez que são sempre requisitados a compor os timinhos quando não estão completos, 

mesmo os jovens do Curralinho tendo um time composto só por eles. 

Segundo Vanda Silva (2002), a socialização entre grupos de jovens que se 

diferenciam entre si, contribui para a formação das identidades dos envolvidos nesse 

processo, de acordo com as experiências que vão acumulando nessas interações. Nesse 



143 

  

 

sentido, é possível perceber como as “experiências” que foram acumuladas pelos jovens 

dos Paulas contribuíram para que os mesmos percebam que estão inseridos em um 

contexto social em que sentem, presenciam ou já viveram tratamentos diferenciados, em 

relação aos “outros”, principalmente nas relações de estudantes para estudantes. 

Para Barth (2000 p. 43), “as relações interétnicas envolvem diversos processos 

que ocasionam mudanças nas identidades individuais e grupais e, consequentemente, 

modificam os outros fatores... presentes na situação”. No contexto investigado, apesar das 

tensas relações entre raça, origem e condições materiais, encontram-se alguns aspectos 

que talvez possam ser considerados como positivos durante os processos de socialização. 

Há situações, por exemplo, como a do jovem Gleison, que a partir do contato com 

colegas de sala do 2º ano do Ensino Médio, que residem na área urbana, despertou o 

interesse em fazer faculdade. Sobre essa situação ele relata que:  

 

Foi por causa dos meninos da cidade que agora eu tô pensando, e 

querendo fazer faculdade. Vejo eles só falando de ENEM, ENEM, o 

tempo inteiro. Comecei a estudar mais, se eu consegui passar em 

engenharia, saio daqui, n/é? Acho que vai ser melhor! (NOTA DE 

CAMPO, 03 de junho de 2016) 

 

Cabe ressaltar que, entre os jovens do sexo masculino acompanhados, Gleison é 

o único que, até o momento da pesquisa, deixou claro seus anseios e objetivos futuros, 

intenção essa influenciada pelos colegas da escola. Além disso, é possível perceber, em 

relação a outros aspectos, a influência dos jovens da área urbana sob os jovens dos Paulas 

e demais jovens das outras comunidades rurais presentes na escola. Segundo Durhan 

(1978) a sociedade rural é marcada por horizontes restritos em relação ao 

“enriquecimento da vida”, que seriam as possibilidades de melhorar a qualidade de vida, 

ter mais acesso a bens de consumo, materiais e culturais, além de lazer e conforto.  

Nesse sentido, o contato com os jovens da zona urbana, que são em sua maioria 

provenientes dos meios médios de Resende Costa, a procura de uma escola de referência, 

faz com que desperte nos jovens da zona rural, que são em sua maioria provenientes das 

comadas populares, a vontade de “sair da roça”, como diz Sérgio.  

Diferentemente de alguns pensamentos sobre o isolamento das comunidades 

remanescente de quilombo, segundo Georgina Nunes, as comunidades quilombolas 

“também são afetadas pelas lógicas da modernidade e do sonho de se transpor uma 

condição aparentemente ‘arcaica’ para uma ‘condição’ moderna (NUNES, 2006, p. 147-

148). 
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Isso se dá, principalmente, pelo fato dos jovens da zona urbana terem acesso a 

bens materiais que não estão totalmente disponíveis no meio rural, mas que devido a um 

processo de globalização também são desejados, como notebooks, tabletes, smartphones, 

acesso à internet, além de roupas da moda e às próprias condições de consumo dentro da 

escola (cantina, lanches mais selecionados e mais caros). Diante dessas situações, o que 

é urbano é sempre valorizado em relação ao rural, mesmo para o homem do campo 

(DURHAN, 1978). 

A EMPA, assim como qualquer outra escola, é repleta de uma multiplicidade de 

identidades, as quais estão a todo momento em jogo e em conflito, por meio de seus rituais 

complexos, como nos diz Coulon (1995a). Nessa perspectiva, analisar como esses jogos 

operam no cotidiano escolar é fundamental para compreendermos quais são os seus 

resultados na vida e na construção das identidades individuais e coletivas de cada sujeito 

envolvido nesse processo.  

Além disso, segundo Simões e Jeronymo (2007, p. 122) “essa multiplicidade 

permite que a existência simultânea de várias identidades, são pertencimentos múltiplos 

em que o sujeito pode ser várias coisas ao mesmo tempo, dependendo de quem olha e o 

contexto do olhar”. Nesse sentido, e diante do que foi observado em relação aos jovens 

quilombolas, posso afirmar que eles vêm acumulando experiências e vivências, através 

de processos de interação e socialização, permitindo que se comuniquem e interpretem o 

contexto do qual fazem parte por meio de uma linguagem e atos que são próprios de um 

grupo.  

Permitem também que se localizem por meio de suas múltiplas identidades, sejam 

elas étnicas, raciais, de gênero e/ou juvenis, dentro do espaço escolar em que estão 

inseridos. Segundo Barth (2000, p. 34), “se um grupo mantém sua identidade quando seus 

membros interagem com outros, disso decorre a existência de critérios para determinação 

do pertencimento assim como as maneiras de assinalar este pertencimento e exclusão”. 

Em relação aos Paulas, apesar das adversidades, principalmente racial, de origem 

e socioeconômica, estabelecidas nesse espaço e que precisam ser superadas, tais atores 

continuam a defender e se considerarem afirmativamente como negros e quilombolas. Ao 

fazerem isso, assumem um sentido de pertencimento a um grupo de referência, um grupo 

de resistência, que do ponto de vista da interação se dá através da afirmação do “nós 

diante dos outros”, como diz Barth (2000).  
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4.3 Quem são os jovens remanescentes de quilombo na EMPA: o olhar dos “outros”  

 

Nos vários dias dentro da escola pude vivenciar diversas situações nas quais os 

jovens remanescentes de quilombo do Curralinho dos Paulas estavam envolvidos direta 

e/ou indiretamente, seja por situações que foram relatadas, seja por situações que somente 

uma observação participante é capaz de captar. 

As entrevistas e conversas com os professores acompanhados em sala de aula, 

com a diretora, com a pedagoga e com outros funcionários da escola, bem como o contato 

com os jovens de outras localidades, possibilitaram-me realizar algumas interpretações 

sobre as representações e os sentidos que eles atribuem aos jovens remanescentes e à 

comunidade do Curralinho. 

Segundo Neuza Gusmão (2000), 

 

o diferente e a diferença são partes da descoberta de um sentimento que, 

armado pelos símbolos da cultura, nos diz que nem tudo é o que eu sou 

e nem todos são como eu sou. Mais que as diferenças, o que está em 

jogo é a imensa diversidade que nos informa é o que nos constitui como 

sujeitos de uma relação de alteridade (GUSMÃO, 2000, p. 11). 

 

Nessa perspectiva, identificar a diversidade presente no cotidiano escolar se torna 

essencial para que, nas relações de alteridade entre os sujeitos, nas quais, o “que eu sou e 

o que o outro é depende de quem eu sou, do que acredito que sou” (GUSMÃO, 2000, p. 

11), se possa lançar um novo olhar sobre “eles” e sobre “nós” mesmos. Ao mesmo tempo 

se faz necessário a adoção de práticas que garantam o respeito às diferenças, condição 

básica para a construção de uma escola mais democrática e inclusiva. 

Segundo Coulon (1995a), os estudos com abordagens etnometodológicas em 

educação, têm como objetivo descrever as práticas pelas quais os atores do sistema 

educacional: professores, alunos, gestores, pais – produzem sobre fenômenos 

observáveis. Nessa perspectiva, “a análise das condições concretas em que o processo 

educacional se desenrola cotidianamente é, com efeito, indispensável para quem pretenda 

compreender a influência da escola sobre a vida futura dos indivíduos” (COULON, 

1995a, p. 108). 

Acredito que interpretar e compreender tais aspectos pode contribuir 

significativamente para uma análise sobre como esses “olhares” podem influenciar no 

tratamento e na postura desses “outros” sujeitos, para com os jovens remanescentes de 

quilombo no cotidiano escolar. 
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Dentre as diversas situações encontradas dentro da EMPA, acredito que a 

apresentação de algumas pode contribuir para alcançar um dos objetivos propostos pelo 

trabalho: identificar qual a influência da escola na construção das identidades dos jovens 

do Curralinho. 

Nas entrevistas com os profissionais da escola, encontramos alguns aspectos 

positivos e outros negativos em relação aos Paulas. As perguntas realizadas partiram 

desde o conhecimento sobre a origem da comunidade dos Paulas até o os dias de hoje, 

principalmente sobre qual a visão e percepção que eles têm sobre os jovens, suas famílias 

e sobre a comunidade. Assim, foi possível identificar algumas situações que merecem 

destaque. 

Primeiramente, em relação à origem dos Paulas, a maior parte dos professores 

desconhecem como se deu a formação da comunidade. Apenas dois professores relataram 

aspectos que remetem a tal origem, mas com algumas informações ora semelhantes, ora 

diferentes das apresentadas pelos moradores dos Paulas, presentes no Capítulo II. 

A abordagem sobre a origem da comunidade do Curralinho partiu do pressuposto 

de que é fundamental que a instituição escolar conheça e compreenda, como diz Gusmão 

(2000), sobre o grupo, a cultura e os indivíduos que dela fazem parte. Segundo a autora 

“é necessário olhar a sociedade onde o grupo ou o indivíduo estão e vivem. É aqui que as 

diferenças ganham sentido e expressão como realidade e definem o papel da alteridade 

nas relações sociais entre os homens” (GUSMÃO, 2000, p. 16). 

Principalmente se formos levar em consideração a presença de um grupo étnico, 

dentro da escola e dentro da sociedade Resende-Costense, especificamente, a única 

comunidade negra, rural e quilombola da região. Diante do observado, esse não 

conhecimento ou pouco conhecimento, talvez possa contribuir para a geração e 

reprodução de algumas representações pejorativas sobre os jovens, suas famílias e em 

relação à comunidade e seus moradores, uma vez que o não conhecer, geralmente, 

impossibilita que intervenções sejam realizadas. 

Em relação aos jovens, a maior parte dos professores e da direção dizem que eles 

são vistos pela escola como qualquer outro jovem, como podemos ver na fala de uma 

professora: “são tratados como todo os outros meninos, das outras comunidades ou da 

cidade”. Os docentes relatam que os jovens não têm nenhuma dificuldade em “entrosar” 

com os outros jovens das outras comunidades. Dizem que são meninos necessitados, “mas 

são boa praça de mais, tudo gente boa!”, comenta uma professora. 
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Além disso, todos relataram que nunca presenciaram situações graves de 

preconceito ou discriminação dentro da escola. Para um professor, “se já aconteceu foi 

um caso isolado, que a gente nem ficou sabendo”. Ou como relata outro, “se teve, foi 

velado”. 

Apesar desse tratamento, com características de uma possível homogeneidade de 

posturas e situações amigáveis dentro da EMPA, é possível encontrar também, em 

algumas falas e observações, fragmentos que evidenciam posturas e visões que podem 

ser consideradas como diferenciadas em relação aos jovens e demais moradores dos 

Paulas, mesmo não tendo vivido ou presenciado nenhuma situação de discriminação, 

dentro da escola, envolvendo os jovens dos Paulas.  

Segundo uma professora, os jovens e os moradores do Curralinho são “rotulados”, 

tanto na “cidade” quanto na própria escola. Para ela, a cor da pele é um dos principais 

aspectos que influenciam nesse processo de rotulação: 

 

Existe o estigma da cor da pele, parece que está entranhado na mente 

das pessoas, eu percebo isso. Só que é uma coisa que ninguém fala, 

principalmente quando a gente é profissional da área, mas eu sinto 

muito isso, não só aqui na escola, mas na cidade (NOTA DE CAMPO, 

07 de junho de 2016). 

 

A fala da professora remete a uma reflexão sobre algumas situações conflituosas 

vivenciadas no cotidiano escolar que as vezes são expostas e outras vezes são silenciadas.  

A escola possui uma pequena quantidade de estudantes negros75, ao que se pode observar, 

cerca de 10% do total de estudantes. Muitas situações de racismo e discriminação 

envolvendo os jovens dos Paulas passam despercebidas, ou não são levadas em 

consideração pelos professores e pela direção da escola, justamente pela dificuldade de 

identificá-las como tal. 

Os jovens, contudo, relatam fatos ocorridos dentro desse espaço e que não 

perceberam a ocorrência de nenhuma intervenção por parte da escola. Como, por 

exemplo: 

 

Em uma conversa, no sofá da casa dos gêmeos Rafael e Emanuel, os 

mesmos contaram que uma vez estava acontecendo uma briga entre 

dois meninos na escola, bem na hora da merenda, um deles era morador 

do Curralinho e o outro da cidade. Eles relatam que a cantineira, ao 

                                                           
75 Diante do que foi observado na escola, principalmente nas salas de aula, os jovens dos Paulas compõem 

a maior parcela de negros da escola.   



148 

  

 

separar a briga, disse assim: “só podia ser dos Paulas mesmo. Deus me 

livre! ”. Mesmo sendo o menino de Resende Costa que começou a 

briga. Os jovens relatam que toda vez que acontece uma “confusão, 

briga e bagunça” na escola “o povo já pensa que é a gente... as vezes 

não tem ninguém do Curralinho no meio, mas não tem jeito não, somos 

marcados mesmos”. Para os dois jovens essa fama de brigões é muito 

ruim, pois evita que os outros se aproximem deles, muitas vezes por 

medo (DIÁRIO DE CAMPO, 10 de maio de 2016). 

 

Segundo Marília Carvalho (2005), existe uma imagem social da masculinidade 

negra presente de forma marcante na nossa sociedade, a qual associa essa masculinidade 

a características como violência e agressividade. Assim, no contexto escolar, essa 

transferência de estereótipos para os estudantes de sexo masculino e que são negros, 

transforma-os em potenciais suspeitos de toda indisciplina (CARVALHO, 2005). 

Além dessa observação de campo, outros relatos dos jovens, deixam um alerta 

para situações quem ocorrem dentro da escola e que, como diz um professor, “são 

veladas”. Ainda que sejam veladas, quem as sofrem não esquece. Segundo a aluna 

Pâmela, “existe muito preconceito dos meninos de Resende Costa com os da zona rural, 

principalmente do Curralinho, por que aqui a maioria é preto”. 

Ou como diz Fabiana, “os meninos, mais da cidade, têm mania de chamar as 

meninas do Curralinho dos Paulas de as ‘pretinhas do Curralinho’”. A mesma relata que 

“direto” vê os meninos comentando e chamando as meninas de feias, “só porque elas são 

pretas, é muito foda isso! ”. Ou ainda, o relato de Jeferson. Segundo ele, um professor 

chamou um primo dele de “macaco”, o menino foi chorando para casa. A mãe foi até a 

escola e contou o ocorrido para diretora, mas nenhuma providência foi tomada. Jeferson 

disse que o primo largou a escola. 

Perceber e identificar discursos e práticas preconceituosas ou racistas dentro da 

escola realmente é um desafio. Contudo, ao mesmo tempo, devem ser colocados como 

objetivos que perpassam toda a ação educativa. Na EMPA, diante do que foi vivido e, 

principalmente, relatado pelos jovens é possível perceber a existência de práticas racistas 

envolvendo os atores aqui investigados.  

 Segundo Gisely Pereira Botega (2015): 

 

Um dos principais problemas que envolvem as questões raciais são os 

modos como os profissionais da educação lidam com ele, visto que, em 

diversos momentos, não consideram e nem percebem os conflitos 

raciais e nem o que constitui práticas racistas, discriminatórias e 

preconceituosas, gerando uma minimização do problema. Isto também 

está associado com o pouco conhecimento que estes profissionais 
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possuem acerca do racismo, consequentemente, acabam deslocando ou 

invisibilizando o problema (BOTEGA, 2015, p. 56). 

 

É importante deixar claro que meu objetivo aqui não é me opor ou questionar a 

visão dos profissionais da escola sobre a possível inexistência ou não percepção de 

problemas raciais dentro da escola, como foi relatado pela maioria. A proposta aqui é 

apresentar o que foi observado durante a realização do trabalho empírico e talvez, quem 

sabe, servir como possibilidade de se lançar um “novo olhar”, um olhar mais crítico sobre 

as relações que são estabelecidas dentro da EMPA. 

 Posto que, segundo Márcia L. A. de Souza, 

  

o silenciamento ou a falta de ação da escola no combate ao preconceito 

e à discriminação racial produz efeitos na identidade dos sujeitos, nas 

formas de se ver e de conceber o grupo a que pertence. A escola é uma 

instituição que contribui para a formação dos sujeitos, um espaço sócio-

cultural de trocas, diálogos, confrontos e acordos, e, por isso, é 

necessário atentar-se para aquilo que transmite intencionalmente ou 

não, no que se refere aos conteúdos e às práticas. É necessário estar 

atento para a diversidade nela existente (SOUZA, 2009, p. 158). 

 

Para além das questões que envolvem os jovens quilombolas, nas entrevistas foi 

possível identificar três aspectos que influenciam diretamente no olhar que parcela da 

escola tem sobre os atores dos Paulas, que são: o rendimento escolar; a relação família e 

escola e os problemas sociais da comunidade, em relação a esse último, como mais 

relevância o uso de bebida alcoólica. 

No que diz respeito ao rendimento escolar, os jovens dos Paulas apresentam o 

menor rendimento da EMPA. Situação essa observada em sala de aula e nas falas de 

alguns entrevistados. Ainda em relação ao rendimento, também não foi possível 

identificar referências de outros jovens da comunidade dos Paulas que tenham tido uma 

trajetória escolar exitosa, para além do Ensino Médio oferecido pela EMPA. 

Diferentemente de jovens de outras comunidades rurais, como se pode perceber pelas 

entrevistas efetuadas. 

Ao que se observa, a comunidade do Curralinho dos Paulas vem, ao longo dos 

anos, enfrentando esse problema. Apesar da melhoria da qualidade de vida dos jovens, do 

acesso à escola, do número reduzido de filhos, de benefícios sociais recebidos, como o 

PBF, dentre outros fatores que contribuem para o desenvolvimento social das famílias e 

da comunidade, o rendimento escolar ainda é um problema latente. 
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Os professores mais antigos, percebem a existência de uma espécie de ciclo de 

reprodução de desigualdades que atinge à comunidade, visto que já foram professores de 

moradores que estão, hoje, enviando seus filhos para a escola e eles “estão do mesmo 

jeito”, “com os mesmos problemas de 10, 20 anos atrás”, comenta um deles. 

O fato da escola ter cerca de 10% de estudantes negros e que, dessa porcentagem, 

a maior concentração de jovens negros é da região dos Paulas, em especial do seu núcleo 

comunitário, pode-se afirmar que a questão racial é algo que não pode deixar de ser 

discutido como um problema dentro da escola. 

Tal realidade vai ao encontro dos resultados encontrados por Ricardo Henriques, 

há 15 anos, ao apresentar os indicadores sociais sobre gênero, raça e ensino presentes no 

Brasil. No que tange à intersecção entre escolaridade e raça, segundo o autor. 

 

A escolaridade de brancos e negros nos expõe, com nitidez, a inércia do 

padrão de discriminação racial […] o padrão de discriminação, isto é, a 

diferença de escolaridade dos brancos em relação aos negros se mantém 

estável entre as gerações. No universo dos adultos observamos que 

filhos, pais e avós de raça negra vivenciaram, em relação aos seus 

contemporâneos de raça branca, o mesmo diferencial educacional 

(HENRIQUES, 2002, p. 93). 
 

Segundo Lahire (1997), os professores, em especial os que têm menor hábito em 

analisar categorias sociopolíticas, “resistem, na maior parte das vezes, às explicações 

sociológicas em termos de categorias sociais, de grupos ou de classes, de causas sociais 

ou determinantes sociais” (LAHIRE, 1997, p. 13). 

Nesse sentindo, em relação aos dados socioeducacionais encontrados na relação 

escola e comunidade dos Paulas envolvidos no que chamei de ciclo de reprodução de 

desigualdades, é interessante observar que, aparentemente, essa desigualdade entre 

gerações é um aspecto que não foi (ou não é) levado em consideração e em análise pelos 

agentes públicos, tanto da escola quanto os hierarquicamente superiores (Prefeitura, 

Secretaria de Educação, etc.). 

Envolvidos nesse contexto de desigualdades, em especial sobre a situação escolar 

dos jovens dos Paulas, há dois fatores observados que contribuem para tal realidade, são 

eles: a família e como esta estabelecem suas relações com a escola e os problemas sociais 

que acometem à comunidade.  

Em relação às famílias, os professores e direção da escola comentam que algumas 

delas, quase sempre as mesmas, são mais presentes nas reuniões de entrega de boletim e 



151 

  

 

nas atividades da escola que outras. Em um contexto geral, a participação das famílias 

ainda é relativamente pequena, sendo a comunidade do Curralinho dos Paulas a que os 

pais têm o menor envolvimento com a escola. 

A pouca participação dos pais é atribuída aos problemas de estrutura dos núcleos 

familiares presentes na comunidade. Para uma professora, apesar de encontrar alguns pais 

que veem às reuniões, “o assunto família é complicado. A definição de família lá é 

diferente, é meio desestruturado, o núcleo familiar é meio complicado, sabe?”. Essa 

desestruturação familiar é percebida conforme as configurações e composições das 

famílias que se formaram na comunidade.  

A instituição vê como um problema as situações, nas quais, por exemplo, o “aluno 

não tem pai, não tem mãe, mora com vó”, comenta um professor. Assim, nas reuniões 

ocorre a presença de várias pessoas que às vezes não são os próprios pais, mas sim tios, 

irmãos e até vizinhos, comenta outra professora. 

Em relação às descrições sobre as famílias e participação dos pais na escola, diante 

do que foi encontrado na pesquisa, se faz necessário fazer dois apontamentos. O primeiro 

é em relação às generalizações e representações sobre as configurações das famílias, 

presentes na comunidade. Como apresentado no tópico 3.2, que trata do perfil 

sociocultural delas, existem diferentes formas de configuração familiar. Dos jovens 

acompanhados na pesquisa, por exemplo, a maioria das famílias são do tipo nuclear (pai, 

mãe, filhos). 

O segundo é em relação, também da generalização, sobre como as mesmas lidam 

com a escolarização de seus filhos, sem levar em consideração as circunstâncias e fatores 

sociais e educacionais que as diferem uma da outra e que influenciam em suas práticas de 

escolarização, como descrito, no mesmo tópico citado acima. 

Nesse sentido, é possível identificar o que Thin (2006), chama de discurso 

“normativo”, que seria o  

 

discurso que mais frequentemente encontramos nos ambientes 

educacionais [...] que tende a insistir naquilo que, do ponto de vista da 

instituição escolar, é percebido como déficit da ação dos pais no que 

tange à escola, ou seja, como déficits educacionais (THIN, 2006, p. 

211). 

 

Assim, encontra-se de um lado os pais que, por uma ordem moral doméstica, 

orientam seus filhos a obedecerem à escola e, algumas vezes, não se fazem presentes na 

escola por acreditarem que ela “dá conta” de educar seus filhos porque não se sentem 
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capaz de orientá-los. Por outro lado, os professores, que percebem tal ordem como um 

distanciamento dos pais da escola. 

Além desse discurso, tais generalizações podem contribuir para que a escola 

reforce ou pratique a equidade formal, conceito cunhado pelo sociólogo francês Pierre 

Bourdieu, explicado por Maria A. Nogueira e Cláudio M. M. Nogueira (2006) como a 

existência de um discurso universal e legitimado no qual, por meio dessa equidade formal, 

seria estabelecido pela escola entre todos os estudantes o mesmo discurso e tratamento, 

sem levar em consideração as múltiplas dimensões sociais que envolvem cada indivíduo. 

Nessa perspectiva, “a relação de comunicação pedagógica (ensino) como uma relação 

formalmente igualitária, que reproduz e legitima, no entanto, desigualdades pré-

existentes” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2006, p. 85).  

Envolvendo todo esse contexto, há ainda, alguns fatores ou problemas sociais que, 

segundo a escola, atingem à comunidade e que influenciam no trato e como os jovens são 

vistos dentro da escola. Estiveram presentes, nas falas dos entrevistados, questões que 

envolvem o consumo de bebida alcóolica, o envolvimento em brigas e confusões, dentre 

outros problemas sociais que, na visão dos depoentes, contribuem para o estabelecimento 

das relações interpessoais dos jovens dos Paulas. 

Os professores, ao serem indagados sobre como a sociedade (escola e “cidade”) 

de Resende Costa enxerga a comunidade do Curralinho, a maior parte, disse que os 

principais problemas são os que envolvem o consumo de álcool e violência, além da falta 

de fontes de emprego e renda dentro da comunidade. Segundo um dos professores, a 

sociedade, de certa forma, “rotula essa comunidade”. São rótulos negativos e quase 

sempre relacionados ao consumo de bebidas e a ocorrência de brigas e confusões, 

especialmente nos dias em que ocorrem jogos de futebol. 

Segundo O’Dwyer, no caso das chamadas comunidades negras rurais no Brasil, 

as diferenças culturais, principalmente na relação com os “outros”, aqui especificamente 

da área urbana, costumam ser comunicadas ainda por meio de estereótipos, “que por sua 

vez podem ser relacionados com racismo e discriminação” (O’DWYER, 2007, p. 47). 

Além disso, segundo Dias (2012), existe uma persistência desses dois fatores que são 

frutos de uma construção ideológica estruturada na sociedade. 

Concordo com as autoras na medida em que se observa a existência de concepções 

e representações negativas relacionadas aos moradores dos Paulas. Na verdade, segundo 

alguns professores, principalmente os que são de Resende Costa, “infelizmente” existe 
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um preconceito histórico sobre a comunidade, principalmente de quem é da “cidade”. 

Segundo um professor, por exemplo, ao ser perguntado sobre essa questão, diz que, 

 

é uma visão pejorativa, em função do preconceito racial, por ser negro. 

Em função social da bebida, que atrapalha muito o Curralinho. Coisa 

dos nós de Roda [...] que morava do lado e se sentiam donos e tal. Mão 

de obra barata, e um monte de outros problemas. Mas isso, de visão 

pejorativa, tem diminuído bastante, graças a Deus (NOTA DE CAMPO, 

09 de junho de 2016). 

 

Além destes dois aspectos, o fator trabalho/renda também é considerado um 

problema que interfere nas relações e olhares sobre os Paulas dentro da escola. O fato de 

não terem muitas possibilidades de trabalho formal na comunidade, faz com que os atores 

sejam vistos como “à toa”76, diante de outras comunidades e das pessoas da zona urbana. 

 

Dentro de sala de aula, durante uma observação, os estudantes 

começaram a conversar sobre o que iriam fazer no período de recesso 

escolar, em julho. Nessa conversa dois, estudantes que são de outra 

comunidade (Cajuru), disseram que não gostam das férias porque os 

pais os ‘mandam’ ajudar no trabalho na ‘roça’. Como tirar leite, cuidar 

dos animais, capinar, dentre outros. Nesse momento, um deles disse: 

“nessas horas é bom morar no Curralinho, n/é, Jefinho? Lá vocês ficam 

de boa, não tem nada pra fazer, n/é?” Toda a sala riu da cena (DIÁRIO 

de CAMPO, 02 de junho de 2016). 

 

Anteriormente a essa situação, havia conversado com um dos professores, que 

estava em sala nesse mesmo dia, sobre como é a relação dos jovens dos Paulas dentro de 

sala de aula com os colegas. Ele havia comentado justamente sobre esse assunto. O fato 

dos Paulas não produzirem na comunidade, faz com que tenham o menor índice de 

presença em sala, pois, diferentemente das outras comunidades que preferem vir para a 

escola, os do Curralinho já faltam por vários motivos, principalmente em época de festa, 

comenta um dos professores. 

Tal situação acaba por interferir em outra questão dentro de sala que é a relação 

entre os estudantes nos momentos das atividades coletivas ou em dupla. Neste processo 

ocorre a confluência de dois fatores que contribuem para que, geralmente, os jovens dos 

Paulas não sejam a primeira opção no momento das escolhas dos grupos, que são: o baixo 

rendimento e o elevado número de faltas. Na observação durante o trajeto até à escola e 

                                                           
76 Termo utilizado, no vocabulário popular brasileiro, para indicar uma pessoa que não está fazendo nada, 

que não tem nada para fazer. 
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nas salas de aulas, percebi que o número de faltas é realmente alto, mas ele se concentra 

em maior quantidade entre os jovens do sexo masculino e mais velhos, não se 

configurando em uma falta em massa dos jovens do Curralinho. 

Diante do que foi observado, a respeito dos fatores que contribuem na construção 

desse olhar sobre os jovens, suas famílias e comunidade, encontra-se um desafio duplo 

que é superar as desigualdades sociais e educacionais que acometem esses jovens, ao 

mesmo tempo, (re)construir positivamente as representações sobre os mesmos. 

Representações essas marcadas por um histórico de exclusão baseados na cor da pele e 

na origem social. 

Como alternativa para tal superação, encontramos nas palavras de um professor 

uma possibilidade. Para o mesmo, tais problemas só serão superados quando “ocorrer 

uma política pública ligada às questões quilombolas nos Paulas. Nós temos alunos que 

têm interesse e querem participar. Não são alunos que tem dificuldade cognitiva, talvez o 

problema deles seja fora da escola mesmo”. 

E ainda, na relação escola-comunidade, não se pode esquecer o papel da escola no 

processo de superação, que segundo Sônia T. de S. Penin: 

 

Para cumprir sua função social, portanto, a escola necessita estar em 

ligação permanente com o seu entorno. Caso contrário, acabará por se 

transformar numa instituição isolada, perdendo o poder de atração sobre 

crianças, jovens e suas famílias. É oportuno lembrar que, de todos os 

grupos de pessoas que frequentam a escola, a comunidade é a mais 

perene; alunos, professores, gestor, funcionários... todos saem, após 

alguns anos. A comunidade é a que ali permanece por gerações; por 

isso, é dela a escola (PENIN, 2001, p. 86, grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva do “permanecer”, uma vez que, as identidades negra e 

quilombola também são construídas durante a trajetória escolar desses atores, é 

importante que a escola leve em consideração a sua importância nesse processo. Segundo 

Gomes (2003b, p. 172), no percurso escolar, “os negros deparam-se, na escola, com 

diferentes olhares sobre o seu pertencimento racial, sobre a sua cultura, sua história, seu 

corpo e sua estética”.  

Assim, é preciso que ela opte por valorizar essas identidades ao invés de 

estigmatiza-las, uma vez que é nesse espaço que aprendemos e compartilhamos nossos 

saberes, valores e crenças, da mesma forma que criamos e reproduzimos nossos 

preconceitos. 
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4.4 Entre quatro paredes: o “eles” e o “nós” em sala de aula  

 

O objetivo neste tópico é descreve brevemente o espaço ocupado pelos jovens 

quilombolas nas salas de aula, bem como a forma que esses atores estabelecem suas 

relações com seus colegas e professores no referido espaço. Nesse contexto, foi possível 

perceber situações que não foram observadas nos demais espaços da escola, fazendo-se, 

assim, necessário a criação de um tópico de análise. 

Segundo Dayrell,  

 

o cotidiano na sala de aula reflete uma experiência de convivência com 

a diferença. Independente dos conteúdos ministrados, da postura 

metodológica dos professores, é um espaço potencial de debate de 

idéias, confronto de valores e visões de mundo, que interfere no 

processo de formação e educação dos alunos. Ao mesmo tempo, é (mas 

poderia ser muito mais) um momento de aprendizagem de convivência 

grupal, onde as pessoas estão lidando constantemente com as normas, 

os limites e a transgressão (DAYRELL, 1996, p. 15-16). 

 

Nessa perspectiva, ao pensar a sala de aula como um ambiente de formação e 

construção de valores, é interessante analisar como o cotidiano da sala interfere e/ou 

influência na construção das identidades dos jovens dos Paulas. As observações 

realizadas tiveram como objetivo identificar algumas situações que envolvem o cotidiano 

de toda sala de aula, tais como: onde sentam; o que falam; se participam das aulas; como 

os professores e os colegas os tratam; como os próprios jovens do Curralinho percebem 

este tratamento, dentre outras.  

Para Dayrell (1996), toda escola tem uma arquitetura e uma ocupação de espaços 

físicos que nunca são neutros. Dessa forma, corredores, cantina, pátio e salas de aula têm 

uma função a priori definida, expressando assim, uma determinada concepção educativa. 

O autor, apesar de se referir à arquitetura escolar em toda sua dimensão, também propõe 

uma reflexão sobre a arquitetura e sobre os espaços que são ocupados pelos sujeitos 

dentro da sala de aula, uma vez que o espaço ocupado “é delimitado formalmente, 

segundo princípios racionais, que expressam uma expectativa de comportamento dos seus 

usuários” (DAYRELL, 1996, p. 12). 

Sob essa ótica, foi possível perceber que existem expectativas de ocupação dos 

lugares pelos jovens dos Paulas. Além disso, ocorre em certa medida, uma demarcação 

dos espaços a serem ocupados por esses atores, levando-se em consideração alguns 

critérios que influenciam em tais escolhas como: a estatura dos jovens; o atraso escolar; 
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a (in)disciplina; o nível de participação nas aulas, a dificuldade de aprendizagem e 

problema de visão.  

Diante do observado, é possível perceber que os jovens dos Paulas são divididos, 

em sua maioria, entre dois espaços dentro das salas de aula: os que sentam no “fundão” 

(Poliana, Rafael, Tábata, Sérgio, Emanuel, Kailaine, Pâmela e Jeferson) e os que sentam 

na frente (Maria Vitória, Emilly, Andreína, Estefani, Carla e Gleison). A exceção é 

Fabiana, que se senta no meio/centro da sala. 

Em relação aos jovens que se sentam no fundo das salas, ocupando os últimos 

lugares de suas fileiras, existem algumas situações que determinam ou influenciam na 

escolha, pelos próprios jovens ou pelos professores, desses lugares. A primeira delas é 

em relação à estatura. Muitos deles são os maiores de suas respectivas turmas, assim, se 

sentam no fundo para não “atrapalhar” a visão dos colegas.  

Outra situação que influencia nessa escolha é relativa à idade dos jovens dos 

Paulas que, se comparada com os demais colegas (principalmente para os que estão em 

atraso escolar77), pode ser considerada mais avançada. O fato de serem mais velhos do 

que a maior parte dos colegas, faz com que formem grupos específicos dentro de sala. 

Principalmente porque a idade, em certa medida, dificulta o entrosamento deles com os 

outros estudantes, uma vez que há a formação de grupos, anteriores a eles, que se 

constituíram em outros anos e em outras turmas. Como tais grupos demarcam seu espaço, 

ficando seus membros próximos uns dos outros, os lugares restantes são ocupados pelos 

jovens dos Paulas. 

Uma terceira situação que influencia no local, especificamente para os estudantes 

dos Paulas, é a conversa paralela com os colegas. Como estão no fundo, e mais distantes 

dos professores, os jovens acreditam que os docentes não lhes irão chamar a atenção. Tal 

conversa também é favorecida, ou agravada, devido a outros jovens de outras 

comunidades que estão na mesma situação de atraso, ou seja, alguns já se conhecem de 

turmas passadas.  

As exceções em relação ao atraso escolar são Sérgio e Kailaine, mas, mesmo 

assim, se sentam no fundo da sala. Segundo Sérgio, ele gosta de sentar no fundo “para 

ver tudo o que está acontecendo”, mesmo que a sua frente tenha colegas maiores. Já 

Kailaine, diz que o único motivo de estar no fundo da sala é devido à altura (ao que pude 

                                                           
77 Jovens que apresentam atraso escolar devido a reprovações: Poliana, Rafael, Tábata, Emanuel, Pâmela e 

Jeferson. 
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perceber ela é a maior de sua turma). Pelas observações este é o único motivo, pois ela 

não é muito de conversar paralelamente em sala e não tem problemas de indisciplina. 

Os jovens dos Paulas que se sentam mais ao fundo das salas são os que menos 

participam das aulas, principalmente nos momentos de correção das tarefas ou nas 

explicações dos professores. Paralelamente, são considerados pelos docentes como os que 

têm maiores dificuldades de aprendizagem, o que contribui para a ocorrência de situações 

de indisciplina envolvendo boa parte deles. Assim, a falta de interesse e participação, bem 

como algumas dificuldades em acompanhar os conteúdos, faz com que fiquem dispersos 

do fazer pedagógico dentro de sala. 

Já em relação aos jovens que se sentam na frente de suas respectivas turmas, 

ocupando os primeiros lugares das fileiras, é possível encontrar algumas diferenças de 

posturas e situações em relação aos do fundo, que também considero que influenciam no 

fato de estarem ocupando tais lugares.  

A primeira delas é em relação à participação e às intervenções que são realizadas 

por eles (com exceção de Estefani que tem acompanhamento especial) fora de sala. 

Porém, mesmo que os jovens dos Paulas que se sentam na frente tenham uma maior 

participação do que os do fundo, ainda assim, participam menos do que os demais colegas 

espalhados pela sala que são de outras comunidades rurais ou da zona urbana. 

Entre os jovens que têm uma maior participação em sala de aula, destacam-se 

Emilly e Maria Vitória, que são estudantes consideradas pelos professores como 

“excelentes alunas”, além de Kailaine, mesmo sentando no fundo da sala. Em relação a 

Maria Vitória, além de ser participativa em sala, outro motivo que influencia em seu local 

dentro de sala é o problema de baixa visão que a acomete, ficando assim, bem próxima 

ao quadro. 

É possível perceber outras diferenças entre os jovens que se sentam na frente e os 

que se sentam no fundo, mesmo que tenham características semelhantes, como o atraso 

escolar78, por exemplo. Além do nível de participação ser maior, os estudantes da frente 

não possuem estaturas que possam vir a atrapalhar os demais colegas. Ademais, são 

estudantes que, em sua maioria, não apresentam problemas de indisciplina ou conversas 

paralelas que possam demandar a intervenção dos professores. Em relação a Fabiana, 

mesmo se sentando no meio de sua classe, considero que ela possui características 

semelhantes ao grupo dos que sentam na frente. 

                                                           
78 Andreína, Estefani, Carla e Gleison também são jovens que já sofreram reprovações em anos anteriores. 
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Encontra-se nesse grupo, Gleison, que apresenta um pouco mais de “problemas” 

devido à conversa e ao fato de ficar andando pela sala. Segundo uma professora, o fato 

de ele ter 22 anos e mais reprovações do que os demais, contribui para que muitos 

estudantes e professores o conheçam. Como ele já passou por diversas turmas e teve 

diversos colegas, faz com seja “bem comunicativo”.  

Nesse processo de ocupação espacial, frente e fundo, realizado pelos jovens dos 

Paulas, é possível perceber o que Dayrell (1996) chama de “critérios de enturmação”, ou 

seja, são as características que influenciam na formação de grupos por afinidades e/ou 

interesses em comum. Como as “panelinhas”, o grupo dos chamados “nerds” que se 

sentam na frente, os grupos de “bagunceiros” que tradicionalmente ocupam o fundo da 

sala, os que têm dificuldade, os que não têm, dentre outros (DAYRELL, 1996). 

Além dessas formações e ocupações territoriais, a sala de aula é caracterizada 

como um espaço, para além do ensino-aprendizagem, de comunicação, convivência e 

socialização entre diferentes sujeitos, cada um com a sua trajetória de vida, cultura, 

valores e sentimentos. Ao mesmo tempo, é visto como um ambiente de trocas, recíprocas 

ou não, influencia diretamente na formação e na construção do caráter e nas identidades 

dos sujeitos envolvidos nesse espaço.  

Nesse sentido, no âmbito deste trabalho, é necessário analisar como algumas 

práticas realizadas dentro da sala de aula, tanto advindas dos professores, quanto entre 

colegas, podem influenciar na construção das identidades dos atores dos Paulas. Na 

relação entre os colegas, principalmente no momento da formação de grupos ou de duplas 

para a realização de algum trabalho ou atividade, percebi que há critérios de seleção que 

são observados e seguidos pelos jovens de outras localidades dentro da sala de aula. 

Acredito que tais critérios foram construídos ao longo do ano (ou dos anos), em contato 

com os jovens dos Paulas, mas, principalmente, devido a internalização de algumas 

representações negativas em relação aos jovens do Curralinho.  

Percebo isso, na medida em que, na formação de tais grupos, boa parte dos jovens 

quilombolas ficam, como diz Dayrell (1996), “soltos” em sala de aula, ou seja, ficam 

meio “perdidos” sem saber com quem sentar, ao mesmo tempo, não são a primeira opção 

dos colegas. Segundo o autor, são os estudantes “que parecem não se ligar a nenhum dos 

grupos, ou porque não se identificam, ou porque, de alguma forma, são excluídos” 

(DAYREEL, 1996, p. 15). 

Acredito que essa exclusão ocorra, em grande medida, devido aos rótulos de 

“quem não quer nada” ou de que são “alunos fracos”, rótulos esses construídos dentro e 
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fora da escola. Quando isso ocorre, fica a cargo do professor, nomear quem fará o trabalho 

ou atividade com quem, mesmo que as vezes contra à vontade de alguém do grupo ou da 

dupla.  

Durante as observações, presenciei alguns momentos que talvez ilustrem tal 

situação. Como exemplo, durante uma das aulas o professor propôs uma atividade em 

dupla. Na atividade proposta as duplas deveriam construir um texto tendo como referência 

uma imagem do livro didático. Ao explanar sobre os objetivos e como seria a atividade 

os estudantes começaram a forma suas respectivas duplas, geralmente com os colegas 

mais próximos que, aliás, não estão ali por acaso, ou seja, já estabeleceram tal 

proximidade anteriormente. 

Durante o processo de formação das duplas Emanuel ficou sozinho, bem como 

outra colega, uma jovem da comunidade do Ribeirão. Ao perceber tal situação, o 

professor pediu que os dois se juntassem para a atividade, mas a jovem se recusou, em 

um tom quase de sussurro, como se estivesse pensando alto, mas consciente de sua 

atitude. Ela murmurou “eu não, ele não faz nada, vai ser a mesma coisa que fazer 

sozinha”.  

Diante da situação, a própria jovem propôs outra “alternativa” e pediu que o 

professor a deixasse fazer parte de outro grupo. Assim, formariam um grupo de três 

meninas ao invés de formar dupla com o jovem dos Paulas. Percebendo a situação, as 

outras duas jovens que são do Curralinho (Kailaine e Pâmela) convidaram Emanuel para 

fazer o trabalho com elas, formando, dessa forma, trios na sala. Ao que o professor 

respondeu: “pronto, resolvido!”. 

Nesse contexto, duas questões me chamaram à atenção e acredito que devam ser 

levadas em consideração. A primeira delas é em relação a existência de estereótipos 

depreciativos direcionados aos jovens do Curralinho, como visto em outros tópicos. A 

segunda é a não intervenção, muitas vezes pela não identificação de ações dessa natureza, 

o que, de certa forma, acaba colaborando com sua naturalização. 

A existência e, principalmente, a ação de estereotipar alguém, bem como o 

imaginário negativo que se estabelece nesse processo, segundo Eliane Cavalleiro (2000), 

contribui para quem é estereotipado internalizar uma imagem negativa de si mesmo, 

assim como de seus semelhantes. Ainda segundo a autora, citando Ana Célia da Silva 

(1995), 
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(...) a pior das consequências da ação do estereótipo é a auto-rejeição e 

a rejeição ao seu outro igual, é esse ódio contra si próprio que a 

ideologia coloca no oprimido, um tipo insidioso de inferiorização que 

resulta em sua desagregação individual e desmobilização coletiva 

(SILVA, 1995, p. 46 apud CAVALLEIRO, 2000, p. 63). 

 

Além disso, esse processo de inferiorização acaba, muitas vezes, deixando a 

vítima sem reação, como na situação descrita acima, na qual o jovem do Curralinho não 

se manifestou ou questionou a fala da colega. Outras situações semelhantes também 

ocorreram em outras salas e, novamente, passaram como algo natural, exemplificada na 

nota a seguir como “brincadeira”.    

 

Na sala de aula um professor começou a fazer a chamada para averiguar 

a frequência dos estudantes. Neste momento ele citou o nome de um 

jovem que estava ausente naquele dia e, aparentemente, já estava 

faltando a alguns dias. O professor então perguntou para a turma se eles 

tinham “notícia” sobre ele, e alguns estudantes disseram que o colega 

não estava vindo às aulas porque era período de produção de carvão e 

ele estava “trabalhando nos fornos”. Assim, que o professor deu 

prosseguimento à chamada ocorreu o seguinte diálogo: 

 

Colega: “Uai, mas o Jefinho também trabalha pegando carvão e vem na 

aula do mesmo jeito! ” 

  

Jeferson: “Sai fora meu filho, não preciso disso não! ” 

 

Colega: “Achei que você estava trabalhando com carvão, tá da mesma 

cor! ” 

 

Neste momento praticamente todos os colegas de sala começaram a rir. 

Jeferson apenas balançou a cabeça para os lados, dando um sinal de 

negativo. E o professor disse: “Gente, deixa de bobeira aí no fundo”. E 

o colega disse: “Tô brincando!” (NOTA DE CAMPO, 01 de junho de 

2016). 

 

Essas “brincadeiras” relacionadas ou direcionadas à cor dos jovens do Curralinho 

podem ser presenciadas não só em sala de aula, mas em vários espaços dentro da EMPA, 

como visto anteriormente. Para Antônio Olímpio de Sant’Ana (2005), comentários dessa 

natureza, em tom de brincadeira, contribuem para que o preconceito se manifeste. Seja 

com apelidos alusivos à cor, na escolha dos colegas baseada em critérios raciais, na 

localização dentro de sala e até mesmo na própria expectativa de rendimento do estudante 

negro quando comparado com o branco (SANT’ANA, 2005). 

Segundo Cavalleiro (2005), comentários pejorativos relacionados à cor em sala de 

aula, mesmo que em tom de brincadeira, são prejudiciais na construção das identidades 
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dos sujeitos. Além disso, segundo a autora, “dissimulações, piadas, ironias encobrem o 

preconceito latente e favorecem a cristalização de idéias preconceituosas” 

(CAVALLEIRO, 2005, p. 64). 

Nesse sentido, cabe aqui uma segunda reflexão, que é a não intervenção dos 

professores nas situações relatadas. Em relação aos dois casos descritos acima e diante 

das observações realizadas, bem como dos relatos dos professores durante as entrevistas, 

acredito que há dois motivos que contribuem para que ações preconceituosas e racistas, 

escondidas por trás de brincadeiras e imposição de rótulos continuem sendo praticadas, 

dentro e fora da sala de aula, sem que sofram intervenções por parte da escola. 

O primeiro deles é a ausência de um olhar mais crítico e reflexivo dos professores 

e da escola para o trabalho com a educação para as relações étnico-raciais, principalmente 

dentro de sala de aula. Essa ausência contribui para que novos olhares deixem de ser 

lançados diante de situações de discriminação que, não percebidas, passam como se 

fossem brincadeiras corriqueiras entre os estudantes. 

O segundo motivo é o processo de naturalização dessas práticas especialmente 

quando voltadas para os jovens do Curralinho dos Paulas. O fato de pertencerem a um 

grupo com diferenças em relação aos demais sujeitos dentro da escola, marcadas pela cor 

da pele e por desigualdades sociais e educacionais, faz com que essas situações, por mais 

que sejam inaceitáveis em sociedade, muitas vezes, apareçam como normais, como se 

fizessem parte do cotidiano desses atores.  

Acredito que essa naturalização está, de alguma forma, atrelada ao primeiro 

motivo colocado anteriormente, pois, na medida em que não há intervenções contra tais 

práticas, elas se cristalizam ao ponto de se naturalizarem entre os sujeitos, dentro da 

escola e na sociedade da qual fazem parte. 

No que diz respeito às percepções dos atores do Curralinho sobre o tratamento que 

lhes é dado pelos professores e colegas dentro de sala, alguns jovens que afirmam que já 

presenciaram (quando tinha ao menos mais um jovem dos Paulas na sala) ou já viveram 

na carne outras situações, diferentes das aqui relatas, em que a cor da pele ou o fato de 

morarem nos Paulas estava ligado ao ocorrido. 

Em uma roda de conversa em que estavam presentes Rafael, Gleison e Sérgio, os 

três afirmaram que percebem que quando o “assunto é os Paulas”, nas palavras de Rafael, 

o tratamento é diferente na escola, seja por colegas, professores ou outros funcionários. 

Relatos sobre os professores como: “só responde as coisas dos outros meninos”; “quando 

a gente levanta a mão o professor finge que não vê”, ou ainda, sobre os colegas, “tem 
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colega que é racista, daí a gente sai de perto para não dar briga”, mostram parcialmente 

como alguns jovens quilombolas se veem tratados no contexto escolar. 

Dentro da sala de aula as mediações que são realizadas entre professor e estudante 

ou entre os próprios colegas interferem nas relações que são, e serão estabelecidas entre 

tais sujeitos, bem como nas identidades que são construídas durante esse processo. Assim, 

para que os jovens dos Paulas se sintam com a autoestima alta e representados 

positivamente, é fundamental que as interações entre “eles”, os sujeitos de outras 

comunidades e professores, e o “nós” atores da comunidade do Curralinho, sejam 

observadas com um olhar mais reflexivo por parte da escola. 

Diante dos estereótipos raciais e sociais que deixam marcas e magoam boa parte 

dos jovens do Curralinho, sendo representados muitas vezes em seus processos de 

socialização como atrasados e bagunceiros ou vivenciem situações nas quais a cor da pele 

seja o motivo de sofrimento, é possível perceber o compartilhamento de sentimentos, que 

considero coletivos, quando um ou outro vivencia alguma situação de tratamento 

negativamente diferenciada.  

Um exemplo desse processo foi quando a colega se recusou a fazer o trabalho com 

Emanuel (descrito anteriormente) e as duas outras jovens, moradoras dos Paulas, Kailaine 

e Pâmela, o convidaram para formar um trio. Aparentemente poderia ser algo comum, 

um estudante ficar “solto” e formar um trio com demais colegas, mas nesse processo, a 

fala da jovem Pâmela mostra como isso é operado. 

  

Na sala do 8º ano, após a colega dizer para o jovem Emanuel: “eu não, 

ele não faz nada, vai ser a mesma coisa que fazer sozinha”. Pâmela 

disse, com o tom bem baixinho, assim que ele se aproximou delas: 

“Emanuel, não liga não. É assim mesmo, bobo79. Mas nós somos 

melhores que eles! (risos) ... Vamos terminar isso aqui e fazer bem 

feito! N/é, Kailaine?” Arrancando assim, um sorriso e o agradecimento 

do jovem (NOTA DE CAMPO, 08 de junho de 2016). 

 

Essa nota coletada do Diário de Campo traduz um pouco de como os laços de 

solidariedade e, ao mesmo tempo de partilha do sentimento de angustia, são razões e 

motivos para que os Paulas se constituam enquanto grupo étnico baseado em uma 

coletividade. Um grupo marcado por um “nós” que é coletivo, um “nós” que é acolhedor 

e que é uma referência para seus membros. Segundo Gomes (2005a),   

                                                           
79 Na região das Vertentes, a expressão “bobo” é comumente usada em um sentido mais amistoso e não 

como um adjetivo utilizado para qualificar uma pessoa que cometeu alguma bobagem ou que seja tola. 
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esse nós se refere a uma identidade, no sentido de uma igualdade, que, 

na realidade, não pode ser verificada de maneira muito efetiva, mas 

torna-se um recurso indispensável ao sistema de representações que um 

grupo social qualquer terá condições de reivindicar para si um espaço 

social e político de atuação em uma situação de confronto (GOMES, 

2005a, p. 42) 

 

Nessa perspectiva, é importante compreender que as relações que são criadas e 

estabelecidas entre esses atores são e servem como referência para o grupo o qual são 

membros. Além disso, as identidades são construídas no contato com os “outros”, assim, 

se faz necessário pensar e refletir sobres essas diferenças encontradas dentro de sala e, 

sobretudo, analisar como tais diferenças influenciam no sistema de representação e 

construção das identidades destes jovens quilombolas. 

Nesse sentido, segundo Ana Célia da Silva (2005), identificar e ensinar que a 

diferença pode ser positiva e que a diversidade é enriquecedora deve ser um dos caminhos 

para a reconstrução da autoestima, principalmente dos sujeitos que sofrem algum tipo de 

opressão, uma vez que contribui para a abertura e acolhimento para a diversidade cultural 

presente na escola e na sociedade. Ainda para a autora, descontruir imaginários 

pejorativas e opressoras: 

 

abre a possibilidade do reconhecimento e aceitação dos valores 

culturais próprios, bem como a sua aceitação por indivíduos e grupos 

sociais pertencentes a outras raças/etnias, facilitando as trocas 

interculturais na escola e na sociedade (SILVA, 2005, p. 33). 

 

Nesse contexto, é necessária uma reflexão sobre qual é a função da escola e dos 

professores para além da aquisição de saberes, conhecimentos e conteúdos escolares. É 

imprescindível que a escola contemple em seu currículo, ao mesmo tempo que os 

docentes insiram em sua prática pedagógica, questões relacionadas à temática das 

relações étnico-raciais, respeitando as diferentes identidades que a compõem, 

principalmente em uma escola como a EMPA, na qual há a presença de um grupo étnico 

marcado historicamente por essas relações. 

Para Gomes (2005b), ao trabalhar temáticas que contribuem para a formação 

humana e cidadã dos sujeitos, é preciso ter a sensibilidade para perceber como esses 

processos se manifestam na nossa vida e no próprio cotidiano escolar. Segundo a mesma 

autora: 
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Para que a escola consiga avançar na relação entre saberes escolares/ 

realidade social/diversidade étnico-cultural é preciso que os(as) 

educadores(as) compreendam que o processo educacional também é 

formado por dimensões como a ética, as diferentes identidades, a 

diversidade, a sexualidade, a cultura, as relações raciais, entre outras 

(GOMES, 2005b, p. 147). 

 

Contemplar tais dimensões dentro do espaço da sala de aula é uma possibilidade 

para a existência de um relacionamento baseado na valorização, no reconhecimento e 

respeito mútuo às diferenças, criando assim, um espaço no qual os atores que o compõem 

possam ser livres para se manifestar e que não sofram com constrangimentos e opressões. 

Além disso, é um caminho para a construção de identidades positivas dos atores 

envolvidos. Nesse sentido, é tarefa do professor mediar tal relacionamento de forma que 

os estudantes aprendam a conviver de forma harmoniosa, e principalmente respeitosa, 

com a diversidade que os cerca. 
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4.5 Currículos, práticas pedagógicas e formação docente: intersecções entre a 

educação para as relações étnico-raciais e identidade negra e quilombola  

 

O objetivo, nesta parte da pesquisa, consistiu em identificar como a EMPA e seus 

professores contribuem, ou não, para o trabalho com a educação para as relações étnico-

raciais. Além disso, qual a influência desse trabalho, ou de sua inexistência, para a 

construção das identidades dos jovens quilombolas dos Paulas.  

Refletir sobre a prática docente com o olhar direcionado para as questões étnico-

raciais no Brasil é essencial para uma compreensão sobre como são tecidas as relações 

raciais e sociais presentes no nosso cotidiano. Nesse sentido, a escola e seus professores 

devem assumir um papel estratégico no combate às desigualdades de qualquer natureza 

envolvidas nessas relações. 

Segundo Olindina Serafim Nascimento,  

 

a educação constitui-se um dos principais ativos e mecanismos de 

transformação de um povo e é papel da escola, de forma democrática e 

comprometida com a promoção do ser humano na sua integralidade, 

estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos que 

respeitem as diferenças e as características próprias de grupos e 

minorias. Assim, constitui-se a educação para a ampliação da cidadania 

de um povo (NASCIMENTO, 2012, p. 2). 

 

Nessa perspectiva, principalmente relacionando-se às questões do respeito à 

diferença e a ampliação da cidadania, é essencial buscar a compreensão de como a escola, 

por meio de seus Currículos, bem como os professores, através de suas práticas 

pedagógicas e formação docente, contribuem para esse processo.  

Para tanto, os tempos de observação foram divididos entre as aulas dos cinco 

professores. O dia letivo (12h10min às 16h35min) é divido em cinco horários de 50 

minutos cada, sendo destinados cerca de 10 minutos para os estudantes almoçarem, isso 

por volta das 13h30, além de mais 15 minutos de intervalo entre o 3º e 4º horário.  

Cabe ressaltar que, a pausa dos 10 minutos para o almoço é algo essencial para a 

maior parte dos estudantes. O fato de residirem em outras comunidades faz com que saiam 

de casa mais cedo, antes do horário do almoço. Dessa forma, a escola é quem fornece tal 

refeição. São poucos os estudantes que consomem a merenda que é vendida na cantina da 

escola ou trazem lanche de casa. 
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Como acompanhei 15 estudantes, fiz uma escala de dias e horários de acordo com 

as aulas de cada professor com o objetivo de acompanhar, cronologicamente, todos os 

jovens da forma mais equânime possível. Os 15 estudantes estão divididos em sete turmas 

diferentes, como pode ser visto no Quadro (06) abaixo. 

 

Nome Ano 

Poliana 6º ano 2 

Maria Vitória 6º ano 2 

Emilly 7º ano 1 

Rafael 7º ano 1 

Tábata 7º ano 2 

Sérgio 8º ano 1 

Estefani 8º ano 2 

Emanuel 8º ano 3 

Kailaine 8º ano 3 

Pâmela 8º ano 3 

Jeferson 9º ano 2 

Andreína 9º ano 2 

Carla 9º ano 2 

Fabiana 1º ano – Ensino Médio 

Gleison 2º ano – Ensino Médio 

Quadro 6: Divisão de estudantes por ano/turma. 

Dados do próprio autor, 2016. 

 

Diante do que foi observado, mediante a leitura do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) e do Regimento da escola, percebe-se que o trabalho com as questões étnico-raciais 

e sobre a cultura e história africana e afro-brasileira estão contemplados nos documentos 

oficiais da EMPA. Encontram-se, nesses dois documentos, trechos retirados do corpo da 

própria Lei 10.639/2003. 

No Regimento da escola, por exemplo, na “Seção I” intitulada “Da história e 

cultura afro-brasileira”, em seu Art. 133, encontramos os seguintes dizeres: 

 

O ensino de História e Cultura Afro-brasileira tem por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-

brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de 
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valorização das raízes africanas da nação brasileira ao lado das 

indígenas, europeias, asiáticas (REGIMENTO EMPA, 2014, p. 25). 
 

Ou ainda,  

 

Art. 134: O estudo da história e cultura afro-brasileira, será 

desenvolvido por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores, 

estabelecidos pela escola e seus professores (REGIMENTO EMPA, 

2014, p. 25). 

 

§ 1º – O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 

incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resguardando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinentes à história do Brasil (REGIMENTO 

EMPA, 2014, p. 25-26). 

 

Contudo, apesar da previsão de tal temática no Currículo da escola, é possível 

perceber, através das entrevistas realizadas com os professores e direção da escola, do 

acompanhamento em sala de aula e da análise dos livros didáticos utilizados pelos 

professores que ainda se faz necessário a realização de ações educativas e pedagógicas 

que contemplem os aspectos presentes na Lei e nos próprios documentos da escola.  

Nas entrevistas realizadas com os profissionais da escola, eles afirmam que não 

são desenvolvidas ações específicas como atividades temáticas, debates, discussões ou 

apresentações culturais que contemplem o que é exigido pela Lei 10.639/2003. Segundo 

os professores, os trabalhos que envolvem questões raciais, de etnia e/ou cultura negra, 

quando realizados, se dão por meio de projetos de acordo com os programas de cada 

disciplina, mas em uma perspectiva de trabalho com a diversidade de forma mais ampla 

e, mesmo assim, dentro de cada sala. 

Nos Planejamentos de Aula dos professores, fornecidos pela Supervisora 

Pedagógica da Escola, as temáticas são desenvolvidas de acordo com Eixos Temáticos 

dentro de cada bloco de conteúdo e de acordo as Habilidades que se espera que os 

estudantes desenvolvam mediante o trabalho com aquele conteúdo específico, sendo o 

livro didático como principal guia e orientador dos conteúdos. 

Segundo os professores, nenhum deles se lembra de ter realizado ou participado 

de eventos ou atividades dentro da escola, por exemplo, o 20 de novembro80, dia da 

                                                           
80 A Lei 10.639/03 traz em seu texto, alterando o Art. 79-B, da LBD 9394/1996, que: “O calendário escolar 

incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’” (BRASIL, 2003). 
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Consciência Negra, em que a questão quilombola ou dos quilombos tenha sido abordada. 

Além disso, no movimento etnográfico percebi que os estudos relacionados à história e 

cultura africana e afro-brasileira são trabalhados de forma descontextualizadas da 

realidade dos jovens quilombolas e negros atendidos pela escola.  

Para que se haja um trabalho contextualizado na EMPA, sobre questões 

quilombolas, em especial sobre a comunidade dos Paulas, será necessário tratá-la, nas 

palavras de Leite (2000), 

 

como uma importante via de se reconhecer a historicidade e a trajetória 

de organização das famílias negras, pautadas no conjunto de referências 

simbólicas que fazem daquele espaço o lugar de domínio da 

coletividade que lá vive, no respeito às formas de convívio e usufruto 

da terra que o próprio grupo elaborou e quer ver mantido (LEITE, 2000, 

p. 347). 

 

Pensar em um currículo que contemple e respeite essa historicidade local é pensar 

uma concepção de educação emancipatória, na qual a história e a cultura afro-brasileira 

se constituam como um conhecimento fundamental para todos os envolvidos no processo 

educacional. Caso contrário, além do trabalho ser descontextualizado, ele contribuirá para 

a manutenção de situações de preconceito e discriminação. Nesse sentido, concordo com 

Tosta e Costa (2013), quando as autoras dizem que: 

 
ao se distanciar das culturas das comunidades do seu entorno, entre elas 

as comunidades remanescentes de quilombo [...] é possível afirmar que 

a escola inferioriza sua história, suas lutas e conquistas, reproduzindo 

discursos e estereótipos que ocultam a diversidade da população 

afrodescendente. O que, em certa medida, contribui para uma 

desvalorização da identidade dos estudantes quilombolas (TOSTA; 

COSTA, 2013, p. 167). 

 

Nessa perspectiva, para Nunes (2006), é preciso provocar  

 

uma ruptura em um fazer pedagógico em que o currículo é visto 

enquanto grade, hierarquicamente organizado com conteúdos que 

perpetuam o poder para que determinados grupos continuem a 

outorgar” (NUNES, 2006, p. 152).  

 

Ruptura essa que seja capaz de promover a eliminação de imaginários negativos 

e, ao mesmo tempo, a construção de uma negritude positiva para os jovens negros dessa 

escola, principalmente para os quilombolas.  
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Segundo Lucimar Dias (2012), é necessário que os professores possibilitem essa 

ruptura no fazer pedagógico, para que seus alunos ouçam e vejam histórias com outras 

representações. Histórias que lutam contra um discurso vigente e dominante, histórias que 

sejam capazes de romper com hierarquias nas quais o branco europeu é valorizado e todas 

as outras formas de ser diferente são desvalorizadas (DIAS, 2012). Novas histórias e 

novas representações têm ligação com novas práticas e novos conteúdos, ao mesmo 

tempo, novos instrumentos de trabalho. Em relação a esses últimos, não poderia deixar 

de destacar, após a observação em sala de aula, a relevância do livro didático como 

instrumento para o exercício docente dentro da EMPA. 

No que diz respeito a utilização do livro didático, todos os professores 

acompanhados o utilizam como referência de conteúdos, informações e aplicação de 

exercícios. Inclusive, os planejamentos de aula são construídos tendo livro como 

orientador. Aparentemente essa é uma prática comum em toda a escola. Acredito que isso 

não é, e nem seria, um problema se os livros como os de História, por exemplo, 

contemplassem as histórias e memórias dos antepassados dos atores que compõem aquele 

espaço, sejam eles brancos, negros ou indígenas de forma equânime. 

Para além de uma apresentação histórica, é necessário que os livros tragam as 

contribuições de todos os povos que constituíram e ajudaram a construir a nação de forma 

que sejam valorizadas e reconhecidas. Tive acesso aos livros de história do 6o ao 9o ano 

do Ensino Fundamental81 e do 1o ao 3o ano do Ensino Médio82. Todos eles aprovados pelo 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) e em acordo como Currículo Básico Comum 

(CBC).  

Primeiramente, é importante ressaltar que os conteúdos presentes nos livros 

didáticos são construídos com base no CBC e são desenvolvidos de acordo com o ano 

escolar e com a idade dos estudantes, ou seja, não se espera que os temas previstos na Lei 

10.639/2003 sejam abordados em todos os chamados “eixos temáticos”. Mas espera-se 

que haja momentos em que estes temas sejam trabalhados, durante todo o ano letivo e em 

todas as disciplinas escolares, em todos os anos da Educação Básica. 

A problemática encontrada aqui é o fato de que, nos livros de História do 6o ao 9o 

ano utilizados pela EMPA, apesar de contemplar alguns aspectos relacionados à cultura 

                                                           
81 Foram analisados quatro livros do Ensino Fundamental - Livro: Projeto Araribá – História. Editora 

Responsável: Maria Isabel Apolinário. Obra coletiva: Editora Moderna, 2010. 
82 Foram analisados três do Ensino Médio - Livro: História: Sociedade e cidadania. Alfredo Boulos Júnior. 

Ensino Médio: Editora FTD, 2013. 
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e história africana e afro-brasileira, aparecem com menor destaque em relação às 

contribuições e às histórias de outros povos que contribuíram para o desenvolvimento do 

mundo e do homem, com mais destaque para chineses, mesopotâmicos, gregos e 

romanos.  

Além disso, quando são apresentados os temas que envolvem a história e cultura 

africana, esses aparecem a partir de uma perspectiva europeia83. É possível perceber, com 

a utilização dos livros didáticos e com os Planejamentos de aula, que os aspectos que 

envolvem a história e cultura africana e afro-brasileira ainda não estão presentes de forma 

expressiva (quantidade de temas abordados) e positiva (forma como os temas são 

abordados) ao longo de todo o Ensino Fundamental, como previsto na Lei 10.639/2003. 

Destaco que essa realidade pode ser observada na maior parte das escolas públicas do 

País, de norte a sul e de leste a oeste, como apresentado por Gomes (2012)84.  

É importante deixar claro que a crítica aqui não é em relação às contribuições de 

outras civilizações, presentes nesses livros, elas são sim importantes para a humanidade. 

A crítica é sobre o parco tempo, espaço e conteúdo para a apresentação das contribuições 

que se referem à história e cultura africana e afro-brasileira. Principalmente se for levado 

em consideração que o Brasil é o país que detém a maior população de negros fora do 

continente africano, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores85. 

Para Christiê D. Linhares e Kellen F. C. Ferreira (2009), é importante 

compreender o livro didático como “um instrumento pedagógico que possibilita o 

processo de intelectualização e contribui para a formação social e política do indivíduo 

[…] o livro instrui, informa, diverte, mas, acima de tudo, ensina” (LINHARES; 

FERREIRA, 2009, p. 308). 

Segundo Dias (2012, p. 663), é preciso “incluir conhecimentos afro-brasileiros 

[...] e considerá-los tão importantes quanto os conhecimentos de origem europeia, que já 

são largamente trabalhados, é romper com uma tradição eurocêntrica de currículo”. Além 

disso, em relação aos conhecimentos afro-brasileiros. Diante de uma realidade como a da 

                                                           
83 Na busca de conhecer melhor as propostas dos livros aprovados pelo PNLD. Encontrei uma avaliação 

semelhante à minha análise. Segundo o “Guia de Livros Didáticos PNLD 2014”, os livros do Ensino 

Fundamental (Anos Finais) utilizados pela EMPA, trazem os conteúdos relacionados à história da África e 

afro-brasileira “... partir do desenrolar da história europeia”. Disponível em: 

<http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/4661-guia-pnld-2014>. Acesso em: 

16/05/2017. 
84 Foi publicada no ano de 2012 os resultados de uma pesquisa nacional intitulada: “Práticas pedagógicas 

de trabalho com relações étnico-raciais na escola na perspectiva da Lei 10.639/03”. Coordenada pela 

Professora Nilma Lino Gomes. Alguns dados da pesquisa se assemelham com os encontrados na EMPA. 
85 Disponível em: <http://www.ufjf.br/ladem/2010/01/24/negros-do-mundo/>. Acesso em: 10/09/2016. 
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EMPA, na qual estão inseridos jovens negros quilombolas ou não, rurais e urbanos, de 

camadas populares e médias da sociedade Resende-Costense é preciso, como diz Abdias 

Nascimento: 

 

estudar e lembrar os feitos dos antepassados deve constituir um 

acontecimento inspirador que estimule a ação transformadora do 

presente. Rumo ao futuro, ou seja, o oposto da contemplação 

saudosista, autoglorificadora do pretérito, ou da motivação de cenas de 

autoflagelação. Resgatar nossa memória significa resgatarmos a nós 

mesmos do esquecimento, do nada e da negação, e reafirmarmos a 

nossa presença ativa na história pan-africana e na realidade universal 

dos seres humanos (NASCIMENTO, 1980, p. 12). 

 

No que tange os livros adotados pelos professores, somente no Ensino Médio (1º, 

2º e 3º) é que se começa a perceber mais páginas e imagens destinadas aos 

“antepassados”, com diz Abdias do Nascimento (1980). O livro do 1o ano traz algumas 

informações sobre os reinos da África como Mali, Congo, Gana e sobre os Bantos, 

apresentando, por exemplo, sua formação, localização e lideranças, cerca de um a dois 

parágrafos para cada. 

 O do 2o ano é o único que no tópico: “Africanos no Brasil: dominação e 

resistência” é falado, brevemente, sobre os quilombos no Brasil. Apresentando, por meio 

de um mapa, os quilombos mais conhecidos (Palmares, Kalunga, Trombetas, dentre 

outros) que se formaram no território brasileiro, sem abordar os aspectos culturais e 

políticos, bem como as diferentes formas de constituição dos mesmos. Além disso, é 

também a primeira vez que aparece o assunto “Remanescentes de quilombo”. 

Apresentando-os numa perspectiva de “herança” dos antigos quilombos e o seu 

reconhecimento legal e do direito à terra de seus antepassados.  

O livro do 3o ano, em relação a tal temática, aborda em seu Capítulo 8, Unidade 

III, as “Independências: África e Ásia”. Na parte da história do continente africano é 

apresentado as lutas e movimentos, bem como seus líderes, contra a segregação racial, 

pelo fim da colonização portuguesa e do apartheid.  

Após a análise dos livros didáticos e da observação em sala de aula, é possível 

compreender a razão de a maior parte dos jovens dos Paulas (Tópico 3.5) associa, de 

forma reducionista e, às vezes pejorativa, o termo ‘quilombo’ ou ‘quilombola’ a “coisa 

de escravo”, mesmo se reconhecendo com tais. Ocorre que a maior parte deles ainda não 

tiveram contato com tal temática, uma vez que esse tema é abordado com mais destaque 

no Ensino Médio e eles estão, em sua maioria, entre o 6o e 9o ano. 
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Além dos parcos conteúdos nos livros didáticos, encontrei outra barreira que 

dificulta o trabalho com um Currículo voltado para a temática da educação étnico-racial, 

que é a formação docente. Nas entrevistas realizadas, mesmo que dos cinco professores 

acompanhados, dois sejam especialistas e três sejam mestres, os temas que envolvem a 

história e cultura africana e afro-brasileira não perpassaram a formação acadêmica dos 

mesmos. Além disso, mesmo após o início na carreira docente, a maior parte dos 

professores não realizaram cursos de extensão, formação continuada ou aperfeiçoamento 

nessa área do conhecimento, mas sim em outras áreas. 

Sendo assim, percebe-se a necessidade de que novos conhecimentos sobre a 

história e cultura dos africanos e afro-brasileiros estejam inseridos nos currículos e nas 

práticas pedagógicas dos professores da EMPA. Além disso, segundo Gomes (2003b), é 

essencial, e se faz urgente, que os professores busquem novos conhecimentos também a 

respeito de como são construídas e estabelecidas as relações raciais dentro da escola e na 

sociedade envolvente para que os mesmos repensem cotidianamente sua prática.  

Nessa mesma perspectiva, Dias (2012), ao discutir sobre formação docente, 

afirma que é essencial uma metodologia de formação capaz de proporcionar aos 

professores, 

 

uma análise crítica da própria prática, estimulando uma atitude 

reflexiva sobre os acontecimentos de seu cotidiano escolar e os 

alicerçando aos conhecimentos essenciais para intervir na realidade 

concreta da instituição, sendo para isso necessário que ele reconheça o 

racismo institucional e estrutural da sociedade brasileira, rompendo 

com a ideologia do mito, o que pesquisas têm constatado que não é 

tarefa fácil, porque pede a quebra de paradigmas fortemente 

constituídos na sociedade brasileira (DIAS, 2012, p. 672). 

 

Nesse sentido, é preciso pensar a questão racial na formação docente para que eles 

possam “entender e considerar a importância da articulação entre cultura, identidade 

negra e educação. Uma articulação que se dá nos processos educativos escolares e não-

escolares” (GOMES, 2003b, p. 169). Além disso, é importante compreender também que 

é por meio da educação que a cultura, como variabilidade de formas de conceber o mundo, 

introjeta sistemas de representação acumulados por gerações (GOMES, 2003b). 

Pensar a questão racial e cultural nos processos educativos não-escolares, na 

pesquisa realizada, é pensar a comunidade do Curralinho dos Paulas e suas múltiplas 

intersecções entre a identidade negra e a identidade quilombola, ligadas por uma linha 
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horizontal sem rupturas ou distorções. Uma linha na qual elas se complementam. Nesse 

sentido, é essencial compreender que, como diz Nilma Lino Gomes (2003b),  

 

a identidade negra se constrói gradativamente, num processo que 

envolve inúmeras variáveis, causas e efeitos, desde as primeiras 

relações estabelecidas no grupo social mais íntimo, em que os contatos 

pessoais se estabelecem permeados de sanções e afetividade e no qual 

se elaboram os primeiros ensaios de uma futura visão de mundo. 

Geralmente tal processo se inicia na família e vai criando ramificações 

e desdobramentos a partir das outras relações que o sujeito estabelece 

(GOMES, 2003b, p. 171). 

 

Diante dessa afirmação, é necessário compreender que a construção das 

identidades negra e quilombola dos jovens dos Paulas tem início na comunidade e que, 

posteriormente, recebem influências de “fora”, principalmente na escola, a partir das 

relações que vão estabelecendo dentro desse espaço. 

 Nesse processo, cabe à escola começar a considerar os aspectos culturais, étnicos 

e históricos que envolvem os jovens da comunidade, com o objetivo de romper com 

paradigmas, desigualdades e representações sobre os mesmos, adotando uma concepção 

que ultrapasse o “olhar” para os Paulas como se fossem “uma comunidade como qualquer 

outra”. 

Para Nunes (2006), em relação às comunidades remanescentes de quilombo, essa 

realidade só será possível a partir do momento em que, na escola, for criada: 

 

uma proposta político-pedagógica que considera o histórico da vida 

social, as trajetórias comuns, as características econômicas e culturais, 

a preservação da identidade quilombola na sua relação com o ambiente, 

concomitante à busca de melhor qualidade de vida presente e futura, 

mediante uma tomada de consciência crítica que é sempre emergente 

ao sentir-se parte da construção do saber (NUNES, 2006, p. 157). 

 

Proposta essa que contribuirá para que os jovens do Paulas e toda comunidade 

escolar entendam, que “a memória do negro brasileiro é parte e partícipe nesse esforço de 

reconstrução de um passado ao qual todos os afro-brasileiros estão ligados. Ter um 

passado é ter uma consequente responsabilidade nos destinos e no futuro da nação” 

(NASCIMENTO, 1980, p. 2). 

Além disso, segundo Nunes (2006), no próprio trabalho com jovens negros e 

quilombolas deve-se entender o ‘quilombo’ como um componente pedagógico, no qual a 
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história do lugar tem que estar impressa e visível em todos os locais da escola, de “forma 

a marcar o coração de quem está a se educar com ternura e comprometimento e, desta 

vez, não mais com marcas de dor” (NUNES, 2006, p. 149).   

Por fim, tal proposta poderá incutir, uma vez por todas, nos jovens dos Paulas e 

nas futuras gerações do Curralinho o orgulho de serem quilombolas, desconstruindo 

assim, imaginários e representações negativas e estereotipadas sobre a comunidade, o que 

contribuirá para o estabelecimento de relações étnico-raciais baseadas no respeito e no 

reconhecimento mútuo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A experiência etnográfica junto aos jovens quilombolas dos Paulas, seja na escola 

ou na comunidade, constituiu-se, inicialmente, em um desafio, na medida em que eu, 

como um de “fora”; um “outro” ao olhar desses atores, não dominava seus códigos de 

linguagem. Com o passar do tempo, por meio das interações e momentos de socialização 

entre eles e eu, foi possível ir estabelecendo relações interpessoais que me forneceram a 

possibilidade de conhecer as histórias da comunidade, as histórias de vida de seus 

membros, bem como o modo que esses jovens se relacionam e são vistos na escola. 

Ademais, observar como esses dois contextos, comunidade e escola, influenciam na 

construção das identidades dos jovens quilombolas dos Paulas. 

Consciente das limitações deste trabalho, as considerações que faço aqui não têm 

a pretensão de esgotar o debate e a discussão sobre como os espaços educativos, escolares 

e não escolares, em especial a escola e a família, podem influenciar na construção das 

identidades de atores pertencentes a um grupo étnico. 

 Ao contrário, o desejo e o objetivo é despertar o interesse, científico ou social, 

sobre a temática que se apresenta, assim como propor uma reflexão, principalmente aos 

envolvidos direta e/ou indiretamente nesta pesquisa (que espero que tenham contato com 

este trabalho). Ademais, a perspectiva se estende às mudanças de pensamento e 

comportamento no que diz respeito aos processos históricos que envolvem as 

comunidades remanescentes de quilombo no Brasil, principalmente no contexto da 

comunidade dos Paulas, com suas singularidades, realidades sociais, subjetividades e 

identidades únicas. 

O trabalho desenvolvido não teve, de maneira alguma, o objetivo de expor os 

atores aqui citados, os quais serei eternamente grato por aceitarem participar da pesquisa. 

A ideia, ao apresentar os nomes reais dos atores dos Paulas, foi justamente pensada na 

perspectiva de que estamos lidando com uma realidade viva e “pulsante” que enfrenta 

problemas e desigualdades sociais de diversas ordens que não podem ser desconsiderados 

na análise social. No caso deste trabalho trata-se de uma forma de coloca-los na história 

e permitir possíveis acompanhamentos dos descendentes desses atores em trabalhos 

futuros. 

Apresentar esses atores como herdeiros de uma identidade quilombola em 

constante processo de transformação, pode ser uma possibilidade de se romper com a 

ética do silêncio que contribui para a permanência e reprodução de processos de 
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hierarquização racial ao longo da nossa história. Ao mesmo tempo, contribui para o 

respeito, valorização e reconhecimento dos aspectos culturais e históricos da comunidade 

e, acima de tudo, como cidadãos de direitos. 

Reconhecer esse espaço como um local educativo é fundamental para entender 

que cada comunidade quilombola tem suas tradições, experiências e manifestações 

culturais afro-brasileiras que fazem parte do processo de construção nacional. Assim, tal 

reconhecimento pode ser uma alternativa para que os estudantes da EMPA, a sociedade 

civil organizada de Resende Costa, além dos próprios atores dos Paulas, possam construir 

representações positivas sobre a comunidade. 

Nessa perspectiva do reconhecimento, diante do vivido na experiência 

etnográfica, pode-se afirmar que o Curralinho dos Paulas, por suas características de 

formação (hipótese de abandono) e pelos traços étnicos de seus atores (negros e do 

campo), ainda está por conquistar o direito de ser reconhecida como representante de uma 

etapa no progresso humano e sociopolítico nacional.  

Espero que as análises e observações, a partir do trabalho realizado, possam 

despertar a reflexão sobre uma nova demanda ou reivindicação social da comunidade 

pesquisada para com a agenda política local. Para além disso, em uma perspectiva macro, 

para a agenda política nacional afrodescendente, na luta pelo reconhecimento cultural e 

histórico que ultrapasse a emissão de um certificado e no combate aos discursos e práticas 

que tendem a negar a existência da diversidade étnico-racial no nosso País. 

Nesse sentido, uma alternativa para que sejam desenvolvidos trabalhos com tal 

temática é que os professores, principalmente das áreas de História, Artes e Literatura, 

como preconiza a Lei 10.639/03, possam ser capacitados para que busquem outras fontes 

de referência e conteúdos, para além do livro didático, criando assim, novas práticas em 

sala de aula. 

Gostaria de deixar claro que não se trata de acusar os professores como 

responsáveis por essa realidade, mas sim de apresentar a existência da mesma, muitas 

vezes difícil de ser percebida. Compreender a importância da inserção desses temas em 

sala de aula é uma possibilidade ímpar para tratar das desigualdades, preconceitos e 

formas de discriminação racial existentes na nossa sociedade. É ainda, uma alternativa 

que pode propiciar que os jovens dos Paulas fiquem cada vez mais críticos em relação ao 

próprio entendimento e valorização enquanto remanescentes de quilombo. 

Além dessa análise, o próprio espaço da EMPA pode servir como local de 

referência para a comunidade do Curralinho dos Paulas. Trabalhar com elementos étnico-
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raciais que envolvem aspectos da cultura afro-brasileira, quilombola e sobre o homem do 

campo (especificamente no âmbito desta pesquisa), pode favorecer a construção de 

identidades negras, quilombolas e rurais positivas, influenciando, consequentemente, na 

autoestima dos jovens. Ações essas que devem ser pensadas e desenvolvidas em conjunto 

entre escola, famílias e comunidades. 

Cabe ressaltar que, nessa proposta, toda a escola deve estar envolvida, ou seja, as 

outras comunidades rurais e os jovens da área urbana também devem fazer parte do 

processo. Caso a escola consiga desenvolver atividades dessa natureza estará 

contribuindo não só para a construção e manutenção de identidades positivas, mas 

também para o desvelamento de preconceitos raciais e no surgimento de estratégias 

pedagógicas que possibilitem a compreensão sobre como são estabelecidas as relações 

entre os diferentes sujeitos no espaço escolar. 

Diante desse quadro, acredito que a escola como espaço sociocultural do 

conhecimento, o qual esses jovens estão inseridos, bem como as futuras gerações desses 

quilombolas também o estarão, tem o compromisso de inaugurar um pensar e um fazer 

pedagógicos que superem práticas e ações dicotomizadas em relação à educação para as 

relações étnico-raciais, o homem do campo, o negro e os quilombolas. Caso contrário, 

poderá contribuir ainda mais para a reprodução, manutenção e aprofundamento das 

desigualdades já existentes. 

Outra situação que requer uma análise mais aprofundada (em outros trabalhos e 

pesquisas futuras envolvendo a comunidade dos Paulas) diz respeito às desigualdades 

educacionais (ano, idade, evasão e repetência) encontradas no contexto pesquisado, 

brevemente apresentadas aqui. Apesar das situações de desigualdades educacionais que 

acometem os jovens quilombolas, não se pode negar que, mesmo com alguns atrasos em 

relação ano escolar e idade, ao que parece, muitos desses jovens acompanhados serão os 

primeiros de suas famílias a concluírem o Ensino Médio. A essa possível realização 

coloco como possível, pois, até o momento da pesquisa, nenhum deles o havia concluído.  

Dessa forma, considero que dois fatores contribuem significativamente nesse 

processo. O primeiro deles é relativo a serem beneficiários do Programa Bolsa Família, 

já que a transferência de renda para as famílias influencia na não inserção total e precoce 

no mundo do trabalho por parte dos jovens. Além disso, o fato do programa exigir, como 

obrigatoriedade, a presença e a permanência das crianças e adolescentes das famílias 

beneficiárias na escola, faz com que muitos dos jovens estejam mais presentes dentro de 

sala de aula.  
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O segundo fator é a vontade de sair da comunidade. A maior parte dos jovens ao 

ser indagada sobre a importância da escola para suas vidas, responderam que esse espaço 

ocupa uma posição única em suas vidas, pois, além de considerá-la importante e 

reconhecer sua função, a enxergam como uma possibilidade ou caminho para melhorar 

de vida. Essa melhora de vida, para eles, é baseada na possibilidade de sair da 

comunidade. 

O desejo dos jovens em deixar a comunidade é um sentimento que vem sendo 

construído ao longo do tempo, principalmente pelo intermédio do contato com amigos, 

vizinhos e parentes que passaram pelos processos de migração; do acesso aos meios de 

comunicação de larga escala que mostram uma realidade que desperta o interesse nos 

jovens; das relações que são estabelecidos com outros sujeitos na escola, dentre outros 

aspetos.  

Esses sentimentos e objetivos influenciam na transformação de suas identidades 

quilombolas, uma vez que introjetam nesses atores um processo de negação de valores e 

costumes presentes na identidade quilombola, como as festas tradicionais, religiosas e a 

ligação territorial com a comunidade, fazendo-os buscar novos padrões de 

comportamento, vida e consumo fora dali. 

Considero que tal desejo vem afetando a realidade social da comunidade, na 

medida em que esses processos de migração vão ocorrendo. Assim, a quantidade de casas 

vazias, o número de moradores que já migraram e, junto a isso, o desejo dos jovens de 

sair da comunidade faz com que o território dos Paulas, como hipótese para as próximas 

gerações desses atores, caso esse processo permaneça, não seja mais um referencial, um 

símbolo, um elemento identitário negro e quilombola. Isso poderá ocorrer, a não ser que 

o processo se inverta, ou seja, o desejo seja permanecer na comunidade e aos que já foram 

seja retornar. 

Diante disso, percebe-se a necessidade da criação de novas oportunidades e 

condições de trabalho, renda e geração de empregos para as famílias da comunidade dos 

Paulas. Sem isso, esses atores irão continuar a vivenciar as mazelas da desigualdade que 

os afligem, o que contribuirá para que os mesmos busquem, longe de seu território de 

origem, uma vida mais digna. 

Em última análise, considero que a comunidade do Curralinho tem três desafios a 

serem superados. O primeiro diz respeito a conquista de uma cidadania plena, a qual 

perpassa a garantia de usufruírem de melhores condições de vida e bem-estar social, além 

de disporem do acesso a bens e serviços que satisfaçam suas necessidades básicas de 
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forma que venham a superar, de uma vez por todas, o histórico ciclo de desigualdades 

sociais e materiais que a acomete, cuja existência remonta a um passado de regime 

escravista.   

O outro desafio, uma vez que os jovens assumem sua cultura como diferente 

diante dos outros e se autoidentificam como portadores de uma identidade quilombola, é 

ressignificar a cultura, a história e os traços étnicos da comunidade, bem como as 

identidades de seus atores de forma positiva. 

O terceiro desafio está relacionado a conquista do respeito enquanto humanos e 

cidadãos de direito. Nessa perspectiva, é necessário que os atores dos Paulas deixem de 

ser rotulados ou estigmatizados pela sociedade na qual está inserida. Ao contrário, devem 

ser reconhecidos e valorizados enquanto membros de um grupo com características e 

singularidades únicas. 

 Tais desafios precisam ser superados para que os jovens dos Paulas possam 

desenvolver perspectivas compartilhadas nas quais seus valores, suas tradições e suas 

formas de ver o mundo sejam respeitadas e reconhecidas por si próprios e pelos outros 

como princípio de alteridade. 

Por fim, tais desafios têm o objetivo de garantir a continuidade do reconhecimento 

identitário enquanto quilombolas. Reconhecimento marcado por traços únicos, 

principalmente pela relação como o território, com a cor da pele, pelos laços de parentesco 

e origem. Nesse sentido, considero como urgente e necessário o envolvimento da Escola 

Municipal Paula Assis nessa construção histórica. 
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ANEXO I 

 

Roteiro da Entrevista Semiestruturada. 

Entrevista na Comunidade Remanescente de Quilombo do Curralinho dos Paulas.  

Perguntas Gerais aos moradores: (Jovens, Adultos e Idosos) 

 

1 – Você sabe como surgiu a comunidade? 

2 – Quantos anos tem a Comunidade? 

3 – Você sabe a origem do nome “Curralinho dos Paulas”? 

4 – Quanto tempo você mora aqui no Curralinho? 

5 - Você utiliza os recursos naturais da Comunidade: Plantas, Ervas, Água, etc.? 

6 - Quais são as festas, danças e músicas que existem dentro da Comunidade? 

7 - Aqui nos Paulas, você já ouviu falar sobre pessoas que falavam em outras línguas ou 

dialetos? 

8 - Aqui tem algum artesanato típico da comunidade? Tipo, feito só aqui? 

9 - Tem alguma manifestação cultural que já existiu na comunidade e não existe mais? 

10 - E a religiosidade. Como é aqui nos Paulas? 

11 - Você conhece alguma história, lenda ou conto aqui da comunidade? 

12 - Você sabe alguma coisa sobre a época do cativeiro/escravidão? 

13 - Você sabe o que é uma Comunidade Remanescente de Quilombo? 

14 - Aqui foi reconhecido como Comunidade Remanescente de Quilombo, sabia? 

15 - É importante o reconhecimento da comunidade? Por quê? 

16 - Depois do reconhecimento a comunidade recebeu alguma coisa? 

17 - Você se considera, se identifica como quilombola? 

18 - Você se identifica de que cor? 

19 - Aqui tem situações de racismo, preconceito e discriminação? 

20 - Como você enxerga a questão do trabalho e renda aqui na comunidade? 

21 - Você frequentou a escola? 

22 - Qual a sua religião? 

23 - Como é a relação/convivência dos moradores daqui com os da área urbana? 

24 - E com os moradores das outras comunidades? 

25 - Tem alguma coisa que é importante para todos moradores? Que todos gostam?  

 

 



 
  

 

ANEXO II 

 

Roteiro da Entrevista Semiestruturada. 

Entrevista na Comunidade Remanescente de Quilombo do Curralinho dos Paulas.  

Perguntas sobre Educação/Escola – Aplicada apenas aos jovens:  

 

1 - Você já ouviu falar sobre a cultura africana, afro-brasileira ou sobre quilombola na 

escola? E nas disciplinas de História, Artes e Literatura? 

2 - Você sabe que dia é o dia da Consciência Negra? 

3 - O que você acha que é o dia da Consciência Negra? 

4 - A escola faz algum trabalho na Semana da Consciência Negra? 

5 - Dentro de sala de aula, e na escola como um todo, você percebe algum tratamento 

diferente em relação aos moradores dos Paulas?   

6 - Como é a convivência dos estudantes daqui dos Paulas com o os outros estudantes da 

escola? 

7 - Como é a convivência e a relação dos estudantes daqui dos Paulas com os professores, 

diretora e outros profissionais da escola? 

8 - Na escola você já viu ou sofreu alguma situação de racismo, preconceito e 

discriminação? 

9 - O que a escola representa para você?  

10 - Você tem expectativa de fazer curso superior? Qual e por quê?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ANEXO III 

 

Roteiro da Entrevista Semiestruturada. 

Entrevista na Escola Municipal Paula Assis.  

Aplicada aos Professores: 

 

1 - Quantos anos que você é docente? 

2 - Em que ano você concluiu o Ensino Superior? 

3 - Você fez algum curso ou formação sobre questões étnico-raciais?  

4 - Você conhece algo sobre a história do Curralinho dos Paulas? 

5 - Qual o rendimento escolar dos alunos da comunidade dos Paulas, em relação à nota, 

à participação e envolvimento nas atividades escolares? 

6 - E os pais dos alunos dos Paulas, qual a participação deles na escola, nas atividades, 

no ensino dos filhos como um todo? 

7 - Em sua opinião, qual a visão que as pessoas de ‘Resende Costa’ e das outras 

comunidades rurais têm sobre o Curralinho dos Paulas? 

8 - Você já falou alguma vez sobre Quilombolas em sala de aula? Como foi a recepção 

dos alunos dos Paulas? 

9 - Você trabalha nas suas aulas de (História ou Literatura), conteúdos sobre a cultura 

africana e afro-brasileira? 

10 - Na biblioteca da escola tem material que trata dessa temática? Você os utiliza? De 

que forma? 

11 - Você acha que os alunos dos Paulas, sofrem preconceito ou discriminação porque 

são da zona rural? Como ocorre? 

12 - Você acha que os alunos dos Paulas, sofrem preconceito ou discriminação porque 

são dos Paulas? 

13 - Você acha que os alunos dos Paulas, sofrem preconceito ou discriminação por causa 

da cor? 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ANEXO IV 

 

Roteiro da Entrevista Semiestruturada. 

Entrevista na Escola Municipal Paula Assis. 

Aplicada à Diretora: 

 

1 - Qual sua formação acadêmica?  

2 - A quanto tempo é diretora desta escola? 

3 - Os estudantes utilizam o laboratório de informática: Usam e tem internet? 

4 - Há conflitos entre alunos da área urbana com alunos da área rural?  

5 - Você sabe alguma coisa sobre a história da Comunidade dos Paulas? 

6 - Qual a relação dos alunos dos Paulas com a escola? 

7 - Qual a relação dos pais dos alunos dos Paulas com a escola? Participam da vida escolar 

do filho? 

8 - Você já presenciou algum caso de racismo, preconceito ou discriminação aqui dentro 

da escola em que os alunos da comunidade dos Paulas estivessem envolvidos? 

9 - Aqui é considerada uma escola de referência, porquê?  

10 - Quais os maiores problemas que uma escola localizada na zona rural enfrenta? 

11 - Quem é ou foi “Paula Assis”, que dá nome à escola? 

12 - É realizada a Semana da Consciência Negra na escola? Como? 

13 - Você acredita ser é importante esse tipo de evento na escola?  

14 - Aqui na escola, há um trabalho permanente com a história e cultura africana e afro-

brasileira?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ANEXO V 

 

Questionário: Perfil Sociocultural das famílias. 

Aplicado às famílias participantes (11) da pesquisa. 

 

1 - Quantas pessoas residem na mesma casa? 

_____________________________________________________________________ 

 

2 - Qual o grau de parentesco entre cada uma delas? 

_____________________________________________________________________ 

 

3 - Qual a idade dos membros da família? 

_____________________________________________________________________ 

 

4 - Qual a escolaridade (anos de estudo) de cada membro da família? 

_____________________________________________________________________ 

 

5 - Quem trabalha. Qual a profissão? 

_____________________________________________________________________ 

 

6 – Qual o pertencimento racial das pessoas da família? 

 

Subjetiva: ____________________________________________________________ 

 

(  ) Branco 

(  ) Pardo 

(  ) Preto 

(  ) Indígena  

(  ) Amarelo  

 

7 - Perfil da Moradia: (SIM ou NÃO) 

(           ) - A casa é própria? 

(           ) - Há saneamento – banheiro? 

(           ) - Possui telefone fixo?  

(           ) - Possui Antena Parabólica  

(           ) - Possui Televisão  

(           ) - Possui Rádio  

(           ) - Tem  acesso à internet em casa 

(           ) - Tem acesso à internet na escola  

(           ) - Recebe Bolsa Família  

(           ) - Tem Aposentado/Pensionista na família? Se sim, qual? _________________ 

 

8 - O pai/mãe ou responsável participa das reuniões escolares? 

______________________________________________________________________ 

 

9 - Necessita do ônibus para o acesso à escola? 

______________________________________________________________________ 

 

10 - Alguém possui hábito de leitura (sem ser atividades escolares)? 

_____________________________________________________________________ 



 
  

 

ANEXO VI 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ____________________________________________________, 

portador(a) da identidade ________________________, por meio deste instrumento de 

autorização por mim assinado, dou pleno consentimento aos pesquisadores abaixo 

relacionados para realizarem as análises necessárias a execução do projeto de pesquisa,  

provisoriamente intitulado, “Quilombolas na Escola: um estudo sobre a Comunidade 

Remanescente de Quilombo do Curralinho dos Paulas do Município de Resende 

Costa/MG” desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado em 

Educação, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Dou pleno direito da 

utilização dos meus dados, informações, depoimentos e imagem para uso no ensino, 

pesquisa e divulgação em periódicos científicos.  

 

Objetivo da pesquisa: Identificar quais as relações sociais, raciais e culturais 

que fazem parte do processo de (des)construção e reconhecimento da identidade 

quilombola em estudantes da Escola Municipal Paula Assis. 

   

 

Local: _____________________________, Data: _____/_____/______ 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura 

 

Equipe de pesquisadores:  

Diogo Pereira Matos (Pesquisador) 

e-mail: diogopereiramatos@hotmail.com Telefone: (32) 9921-5411 

 

Prof. Dr. Écio Antônio Portes (Orientador) 

e-mail: eaportes@gmail.com 

 

 

mailto:diogopereiramatos@hotmail.com
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ANEXO VII 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA  

 

Ao assinar este documento, eu, _______________________________________, 

portador(a) do documento de identidade ______________________________________ 

responsável pelo(a) menor ________________________________________________, 

autorizo o pesquisador Diogo Pereira Matos e seu orientador, Prof. Dr. Écio Antônio 

Portes, coletar, analisar e publicar os dados para a pesquisa de mestrado, provisoriamente 

intitulada, “Quilombolas na Escola: um estudo sobre a Comunidade Remanescente de 

Quilombo do Curralinho dos Paulas do Município de Resende Costa/MG”.  

 

Os dados e informações serão coletados através de entrevistas e depoimentos por 

escrito ou de forma oral, os mesmos serão usados em apresentações desta pesquisa em 

congressos, revistas científicas e eventos afins cujo objetivo é a produção de 

conhecimento sobre as relações étnico-raciais na educação. 

 

Entendo que eu tenho a opção de não participar desta pesquisa e que não serei 

paga(o) por autorizar o uso do dados e imagem do(a) menor acima citado(a). Se eu 

necessito de maiores informações sobre a coleta, análise e uso dos dados e imagem, e/ou 

quaisquer questões, a qualquer momento, posso entrar em contato com o autor da 

pesquisa: 

 

 

 

Diogo Pereira Matos  

E-mail: diogopereiramatos@hotmail.com 

Telefone: (32) 9921-5411 

 

Ao assinar o meu nome abaixo eu assinalo que li e entendi esse documento de 

consentimento e que consinto em tomar parte dessa pesquisa. A assinatura deste 

documento não tira os meus direitos legais. 

 

 

_______________________________________________       __________________ 

                  Assinatura do(a)  responsável                                  Data 

 

_______________________________________________        __________________ 

                 Assinatura do Pesquisador                                                                 Data 

 

 

Local __________________________________________________ 
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